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Στόχοι της ΕΔΙΠ

Η Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος (ΕΔΙΠ), ιδρύθηκε με στόχο: 

α) τη διάδοση και εφαρμογή των αρχών του Ιπποκρατικού πνεύματος, 

β) την ευαισθητοποίηση των γιατρών, στην υπηρέτηση αυτών των αρχών 

γ) τη διδασκαλία και διάδοση της ιστορίας της Τέχνης και της Επιστήμης τους και 

δ) την επιβράβευση των βέλτιστων με απονομή διακρίσεων, ειδικών τιμών και μεταλλίων.

Η ΕΔΙΠ, εκτιμά ότι η διάθεση των γιατρών, ιδιαίτερα των νέων, για θυσίες και παραμερισμό 

των ωφελιμιστικών στόχων, για χάρη των υψηλών ανθρωπιστικών αξιών, αποτελεί στοιχείο-

πρόκληση στη σχέση Γιατρού-Ασθενούς. Η σχέση αυτή έχει διαταραχθεί, σήμερα, σε σημαντικό 

βαθμό, κάτω από το βάρος της κοινωνικής αγωνίας, την οποία επιτείνει, έτι περαιτέρω, η δυ-

σφορία της κοινής γνώμης για την ποιότητα του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η ΕΔΙΠ, καλεί τους γιατρούς: 

Να υιοθετήσουν την πρωτοβουλία της και να πλαισιώσουν  
με ενθουσιασμό την πρότασή της, για ανανέωση της σχέσης τους 
με την Ιπποκρατική διδασκαλία και την ιστορία της Τέχνης και 
της Επιστήμης τους, 

Να στηρίξουν δυναμικά τη Νέα Ιπποκρατική κίνηση, με την 
πεποίθηση ότι προωθούν ένα θέμα, το οποίο αναγνωρίζεται από 
όλους ως κοινό και ότι συμμετέχουν στην αναγέννηση μιας υπό-
θεσης με παγκόσμια ιατρική εμβέλεια.

	 Ο	Γεν.	Γραμματέας	 Ο	Πρόεδρος

 Ευάγγελος Βογιατζάκης Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
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πρΟλΟγΟς

Ο Ιπποκρατικός κατά το Ήθος και τα Έργα γιατρός  
και τα δικαιώματα του αρρώστου 

την εποχή της υψηλής Ιατρικής Τεχνολογίας

Οι νέοι γιατροί, ζώντας σε μια κοινωνία ανατροπής κανόνων και αρχών, αναζητούν 
για να πορευθούν νέους κανόνες και αρχές, που να ικανοποιούν και να καλύπτουν τις 
σύγχρονες ανάγκες τους προς τον πάσχοντα, προς την κοινωνία, αλλά και προς τον 
εαυτό τους1-3. Στο πλαίσιο αυτό, ο γιατρός της εποχής της Παγκοσμιοποίησης, φθάνει 
στο δεύτερο μισό του 20ού και στις αρχές του 21ου αιώνα, όπου βρίσκεται μπροστά σ’ 
έναν γενικευμένο ανταγωνισμό. Έναν ανταγωνισμό, ο οποίος στο χώρο της Ιατρικής 
ιδιαίτερα, μεταξύ των πολλών προβλημάτων, δημιουργεί και αναταράξεις στην Ηθική 
υπόσταση και τη Δεοντολογία του. Οι αναταράξεις αυτές είναι απόρροια των μεγάλων 
επιστημονικών εξελίξεων, οι οποίες υποχρεώνουν το γιατρό να αναθεωρήσει τη θέση, 
του μπροστά στα νέα δεδομένα, και να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να αποτελεί:

Τον Ιπποκρατικό κατά το Ήθος και τα Έργα Γιατρό, ή 
θα προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής της υψηλής 
Ιατρικής Τεχνολογίας της εποχής, η οποία χαρακτηρίζεται 
από τον εύκολο και γρήγορο πλουτισμό με τις όποιες 
συνέπειες προκαλούν αυτές οι εξελίξεις

Για τις εξελίξεις αυτές πρέπει να διαθέσει, για την κατανόηση και εφαρμογή τους,  
από το περίσσευμα του χρόνου του, γεγονός που θα τον απομακρύνει και άλλο από την 
κλίνη του αρρώστου. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι στη σύγχρονη εποχή έχουν συμ-
μαχήσει πολλοί παράγοντες, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο του γιατρού. Παράλληλα, 
ο ιατρικός κόσμος έχει δημιουργήσει και άλλες προτεραιότητες σήμερα, με συνέπεια 
να θέτει σε δεύτερη μοίρα τις αρχές της Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Βέβαια, 
η λήψη του πτυχίου δεν οδηγεί αναπόφευκτα στην εκπλήρωση όλων των ονείρων του. 
Αυτό γιατί, η πολιτεία αδυνατεί να τηρήσει βασικές της υποχρεώσεις. Επιπλέον: 

Οι ιατρικές σχολές της χώρας μας δεν έχουν δείξει  
το ανάλογο ενδιαφέρον, με την προσθήκη μαθημάτων, 
για τις αρχές της Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας,  
στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα.

Οι αδυναμίες αυτές, της πολιτείας και των Πανεπιστημίων, δεν είναι δυνατόν να 
αποσυνδεθούν, πλήρως, από το γεγονός ότι: 
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ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα απέτυχε να προσφέρει στο 
γιατρό το πολυτιμότερο εφόδιο που είναι η ελεύθερη σκέψη, 
αλλά ούτε τον δίδαξε τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν 
τον Ιπποκρατικό κατά το Ήθος και τα Έργα Γιατρό.

Σε όλα αυτά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και το γεγονός ότι τις τελευταίες δε-
καετίες, ο γιατρός έχει χάσει και την επαφή του με τις βασικές αρχές της Ιπποκρατικής 
διδασκαλίας και της Ιπποκρατικής Ηθικής, ενώ έχει αποκοπεί και από τις ρίζες της Τέχνης 
και της Επιστήμης του, με συνέπεια να αγνοεί την Ιστορία της. Ζει και εργάζεται, σ’ έναν 
κόσμο αλλοτριωμένο, από την ευμάρεια του χρήματος και την υπέρμετρη φιλοδοξία της 
επιτυχίας, κυριευμένος από την απύθμενη ιατρική του αλαζονεία, καταστάσεις που τον 
απομακρύνουν από το καθ’ αυτό έργο του, που είναι η φροντίδα του αρρώστου. Στο 
πνεύμα αυτό ο γιατρός αναζητά μια καινούργια αρχή, η οποία θα δώσει νέο νόημα στη 
ζωή του. Σήμερα το ερώτημα για το γιατρό είναι:

Ποια είναι τα νέα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής 
στα οποία οφείλει να προσαρμοστεί;
Πώς θα συνδέσει τα νέα δεδομένα με τις αρχές της 
Ιπποκρατικής διδασκαλίας;

Στο πλαίσιο αυτό, ο σημερινός γιατρός έχει να αντιμετωπίσει μια νέα κατάσταση 
το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι:4 

Η γεωμετρική αύξηση των γνώσεων στον επιστημονικό 
τομέα και η αύξηση της παραγωγής νέας και πολύπλοκης 

ιατρικής τεχνολογίας.

Μιας Τεχνολογίας, η οποία σε πρώτη ανάγνωση χρησιμοποιείται από το γιατρό για 
να βοηθήσει τον πάσχοντα. Τα ερωτήματα, όμως είναι πολλά, μεταξύ αυτών κυρίαρχη 
θέση κατέχει:

Ποιος ελέγχει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση  
της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας;.

Δυστυχώς, ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτόν τον έλεγχο είναι η συνείδηση του για-
τρού. Από την άλλη πλευρά, πόσο είμαστε βέβαιοι ότι ο γιατρός έχει συνειδητοποιήσει 
το μέγεθος της δύναμης που κρατά τα χέρια του; Πόσο είναι σε θέση να αξιολογήσει 
προς όφελος του αρρώστου και της κοινωνίας τη δύναμη αυτή; Είναι γεγονός ότι οι 
εξελίξεις στην Ιατρική συζητούνται ευρέως και σε όλα τα ιατρικά περιοδικά διεθνώς. 
Ελάχιστα, όμως έχουν γίνει αναφορικά με την ικανότητα του γιατρού, αλλά και για τον 
τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τις όποιες εξελίξεις με ασφάλεια και αποτελεσματικό-
τητα στον άρρωστο. Γιατί ας μην διαφεύγει την προσοχή μας ότι ζούμε στην εποχή της 
πληροφορικής καταιγίδας, η οποία πολλές φορές παίρνει τη μορφή της πληροφορικής 



11

προλογοσ

ρύπανσης. Αυτός είναι ένας από τους λόγους, για τους οποίους πρέπει να αναρωτηθούμε:

Εάν η κάθε μορφή νέας γνώσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
άμεσα και με αποτελεσματικό τρόπο;

Η δυνατότητα εφαρμογής στην κλινική πράξη μιας νέας γνώσης, λόγω της πολυπλο-
κότητας που τη συνοδεύει, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια.

Στη διαχρονική πορεία των ιατρικών εξελίξεων δοκιμάζεται η σχέση του Γιατρού με 
τον Άρρωστο, αλλά και με εκείνη της Κοινωνίας. Αυτό συμβαίνει, γιατί η συσσώρευση της 
γνώσης υπερκαλύπτει τις δυνατότητες του γιατρού να τις αφομοιώσει και να διαχωρίσει 
εκείνες που είναι κλινικά χρήσιμες για τον άρρωστο.

Αναμφισβήτητα, η γνώση είναι κατάκτηση  
και πρέπει να είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

Ο όγκος, όμως, της γνώσης που πρέπει να προσληφθεί από το γιατρό απαιτεί την 
παρουσία ενός ήρεμου περιβάλλοντος. Οι σύγχρονες όμως κοινωνικο-πολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση, αλλά και τον ψυχισμό του 
με επιπτώσεις στην επικοινωνιακή σχέση του με τον άρρωστο. Οι αρνητικές επιπτώσεις 
των σύγχρονων κοινωνικο-πολιτικών παραμέτρων της ζωής, επιβαρύνουν σε σημαντικό 
βαθμό και τον άρρωστο. Εξ’ αυτού του γεγονότος το δίπολο Γιατρός-Άρρωστος βρίσκε-
ται συχνά σ’ ένα δύσκολο σταυροδρόμι λήψης αποφάσεων, με συνέπεια η σύγκρουση 
μεταξύ τους, τουλάχιστον σε πνευματικό επίπεδο, να είναι δύσκολη να αποφευχθεί. Οι 
πιεστικές συνθήκες που βιώνει ο γιατρός, στη σύγχρονη εποχή, οδηγούν αναπότρεπτα 
σ’ έναν σκληρό ανταγωνισμό, με αποκλειστικό κίνητρο την οικονομική επιτυχία, σε βά-
ρος της ψυχικής και οικογενειακής του ισορροπίας. Αυτός ο σκληρός ανταγωνισμός 
αλλοιώνει το νόημα της ζωής και επιπλέον: 

Τείνει να γίνει και το μοναδικό κριτήριο της κοινωνικής 
καταξίωσης και αποδοχής των πράξεών του, στην 

καθημερινή άσκηση της Ιατρικής. 

Ο στόχος της κοινωνικής καταξίωσης έχει αλλάξει κατεύθυνση και έχει στραφεί στην 
απέναντι στην οικονομική όχθη του ποταμού. Παρόλα αυτά, να τονίσουμε ότι η καταξίωση 
του γιατρού θα προέλθει από την εκτίμηση της επάρκειάς του, στην προσφορά αποτε-
λεσματικών υπηρεσιών υγείας προς τον άρρωστο και την κοινωνία, και προς αυτήν την 
κατεύθυνση πρέπει να έχει στραμμένο το ενδιαφέρον του ο γιατρός. Είναι γνωστό ότι 
η σχέση Γιατρού – Αρρώστου οικοδομείται στη βάση δημιουργίας μιας ειλικρινούς και 
αμοιβαίας σχέσης Εμπιστοσύνης. Μιας Εμπιστοσύνης, η ιερότητα της οποίας αναπτύ-
χθηκε από τη στιγμή της δημιουργίας της και παραμένει σταθερή διαχρονικά. Άλλωστε:

Η Ιατρική, ως λειτούργημα, στο βασικό της πυρήνα 
εμπεριέχει έναν Ηθικό Νόμο, ο οποίος εκφράζει ένα 
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σύμφωνο Εμπιστοσύνης μεταξύ Γιατρού-Ασθενούς. 

Αυτό το σύμφωνο, υποχρεώνει το γιατρό να είναι επαρκής και ικανός και να χρη-
σιμοποιεί αυτήν την ικανότητά του προς όφελος του ασθενούς. Ο γιατρός, συνεπώς, 
είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί, ως σύμβουλος του ασθενούς, στηριζόμενος στις 
γνώσεις και στην Ηθική του, την οποία ελέγχει μόνο η συνείδησή του. Αναμφίβολα, 
η υψηλή ιατρική τεχνολογία, αργά, αλλά σταθερά, εκτοπίζει το ανθρώπινο στοιχείο, 
που συντηρεί και συμβάλλει στη διατήρηση της στενής επαφής του Γιατρού με 
τον Άρρωστο. Ο Peter Ward*, αναφερόμενος στη συμβίωση του Ανθρώπου με την 
υψηλή τεχνολογία είπε:5

Η ενσωμάτωση μηχανής και ανθρώπινου εγκεφάλου 
παράγει συλλογική νοημοσύνη (collective intelligence), 
η οποία μπορεί, μπορεί όμως και όχι, να διατηρήσει  
τις αξίες που ως τα τώρα αναγνωρίζουμε ως Ανθρωπιστικές.

για να θέσει στη συνέχεια το κρίσιμο ερώτημα:

Quo vadis Homo futurist?

Από την άλλη πλευρά, ο Stewart Wolf**, Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Temple και συγγραφέας του βιβλίου: Κρίση στην Ιατρική Εκπαίδευση, την Έρευνα και 
το Επάγγελμα, στη σημερινή Τεχνο-Ιατρική, υποστηρίζει ότι οι γιατροί δεν διαθέτουν 
χρόνο για διάλογο με τον άρρωστο, με επακόλουθο να παραμελείται ένα ουσιώδες και 
όχι σπάνια, συγκινησιακό στοιχείο.5 Έτσι, 

Η υψηλή τεχνολογία εκτοπίζει το ανθρωπιστικό στοιχείο 
της στενής επαφής, της διαπροσωπικής σχέσης με τον 
άρρωστο.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται κρίση στην Ιατρική αξιοπιστία, σε μια εποχή 
όπου η πρόοδος στους τομείς της Πληροφορικής, της Βιο-Τεχνολογίας και γενικά της 
Ιατρικής Επιστήμης, μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πολύ περισσότερα απ’ ότι στο 
παρελθόν, για την πρόληψη και τη θεραπεία σοβαρών και νοσηρών καταστάσεων. Αυτή 
η αποτυχία της επιτυχίας (the failure of our success) κατά την έκφραση του Gruenberg, 
θέτει ένα μεγάλο ερώτημα:5,6

* Peter Douglas Ward (1949- ). Αμερικανός παλαιοντολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο 
Σιάτλ και στο Ινστιτούτο Γεωγραφίας Sprigg του Πανεπιστημίου της Αδελαΐδας.

** Stewart George Wolf Jn (1919-2005). Αμερικανός γιατρός και ερευνητής στον τομέα της ψυχοσωματικής ιατρι-
κής. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ήταν υπεύθυνος σε νοσοκομείο 1000 κλινών στο Southwest 
Pacific. Το 1960 άρχισε τη μελέτη των κατοίκων του Roseto της Πενσυλβανίας. Το ενδιαφέρον του για την περιοχή 
άρχισε όταν ένας τοπικός γιατρός του είπε ότι δεν έχει αντιμετωπίσει ασθενή ηλικίας μικρότερης των 50 ετών με 
καρδιαγγειακά προβλήματα.8 
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Πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αυξημένες 
απαιτήσεις και προσδοκίες των αρρώστων μας και 
γενικότερα της κοινωνίας σε μια ατμόσφαιρα μειωμένου 
σεβασμού και εξασθενημένου κύρους της Ιατρικής 
προσωπικότητας;

Η απάντηση είναι σαφής: Η καλλιέργεια του Ανθρωπιστικού στοιχείου είναι εκείνη η 
παράμετρος που θα οδηγήσει το γιατρό και θα τον καταστήσει ικανό να ανταποκριθεί 
στις προσδοκίες του αρρώστου. Στην περίπτωση αυτή, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί 
στις Ανθρωπιστικές Αξίες3 και στην Ιατρική Ηθική, όπως καθορίζονται από το πνεύμα 
του Ιπποκρατικού λειτουργήματος, που έχει ως στόχο την υποταγή της μηχανής στο 
Γιατρό και όχι ο Γιατρός να είναι μέρος της μηχανής και απλώς προμηθευτής (health 
provider) του παραγόμενου ιατρικού προϊόντος. Πόσο έχει απασχολήσει τον γιατρό 
η ικανοποίηση των προσδοκιών του αρρώστου; Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο γιατρός 
να ασχοληθεί με άλλα λόγια, να διαθέσει χρόνο για να συζητήσει το πρόβλημα του 
αρρώστου σε όλη την έκταση και το βάθος του. Στη σύγχρονη ιατρική πράξη ο γιατρός 
ασχολείται περισσότερο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, παρά με τον πάσχοντα. 
Να υπενθυμίσουμε ότι αυτός που πάσχει είναι ο άρρωστος και όχι το χαρτί των αποτε-
λεσμάτων. Αναμφισβήτητα, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων είναι ένα 
πολύ μεγάλο θέμα, που δεν είναι, όμως του παρόντος κειμένου.

Σημαντικό στοιχείο της αλλαγής της προσωπικότητας  
του λειτουργού της υγείας, είναι αναμφίβολα η διατάραξη 
της διαπροσωπικής σχέσης Γιατρού–Αρρώστου και  
η απώλεια της ιατρικής αξιοπιστίας. 

Το ερώτημα που πλανάται τα τελευταία χρόνια στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της 
ιατρικής κοινότητας είναι αν7: 

Είναι αναγκαία η προσθήκη στην ΙΕ και τη ΣΙΕ  
των ανθρωπιστικών σπουδών με στόχο την προώθηση  
και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του γιατρού;

Το θέμα αυτό ήλθε στο προσκήνιο από τη στιγμή που έχει γίνει παραδεκτό ότι η 
επεκτατική τάση της τεχνολογίας,

Έχει δημιουργήσει ρήγμα στην ανθρώπινη και την ιατρική 
πλευρά του γιατρού,

μια ενέργεια που θα μπορούσε, να υπερβεί και να εξισορροπήσει τις ισοπεδωτικές 
τάσεις της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας, φαίνεται περισσότερο από αναγκαία. Η ανα-
γκαιότητα αυτή έχει μεταφερθεί και συζητείται και στο διεθνή ιατρικό τύπο. Σε άρθρο 
του στο περιοδικό An Inter Med με τίτλο: The leadership crisis in Internal medicine (η 
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κρίση ηγεσίας στην παθολογία) ο Reitermeier θέτει το ερώτημα5:

Αν είναι δυνατόν οι Ανθρωπιστικές σπουδές (τέχνη, 
λογοτεχνία, θέατρο, μουσική) να διευρύνουν την εκτίμηση 
του γιατρού για την ανθρώπινη ταυτότητα;

Οι Ανθρωπιστικές Αξίες και τα δικαιώματα του αρρώστου πρέπει να αποτελούν τη 
βάση της Ηθικής αντίληψης του γιατρού. Στη διαμόρφωση των συμπεριφορών του γιατρού 
στην καθημερινή ιατρική πράξη, αναμφίβολα, η διδασκαλία στις Ιατρικές Σχολές της 
Ιστορίας της Ιατρικής, της Ιατρικής Ηθικής, της Δεοντολογίας αλλά και της Λογοτεχνίας 
και γενικά των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, αποτελεί βασικό στοιχείο της 
ΙΕ, όπως το επιβάλλουν οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Η ανθρώπινη προσέγγιση 
του γιατρού προς τον άρρωστο είναι ουσιώδης, τόσο όσον αφορά στη συνεργασιμότητα 
του αρρώστου, όσο και στην ενίσχυση του Ανθρωπιστικού στοιχείου στην αντιμετώπιση 
αρρώστων με δύσκολα θεραπευτικά προβλήματα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με εξελικτική 
πορεία προς το μοιραίο9.

Το 1968 η Royall Commission of Medical Education της Αγγλίας επισήμανε δυο ση-
μαντικές παραμέτρους που έχουν σχέση με την Ανθρωπιστική έκφραση του γιατρού. 
Η πρώτη, είναι η ευκαιρία που παρέχεται στο νέο γιατρό να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του στον Άνθρωπο, με σκοπό τη δημιουργία όχι απλά ειδικών αλλά καλλιεργημένων 
γιατρών και ανθρώπων. Η δεύτερη θεωρεί τη διδασκαλία των επιστημών του Ανθρώπου 
απαραίτητη10. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί, από πολλές Ιατρικές Σχολές, 
κυρίως των ΗΠΑ και του Καναδά, 

Η φοίτηση στην Ιατρική να συνοδεύεται με πτυχίο που να 
εκφράζει κοινωνική ευαισθησία, ή προσφορά. 

Ο γιατρός πρέπει να συνδυάζει δυο χαρακτηριστικά γνωρίσματα3: 

Να είναι Γιατρός και Άνθρωπος. Αν, συνεπώς, ο Γιατρός 
αποξενωθεί από την Ανθρώπινη πτυχή του χαρακτήρα του, 
θα χάσει το πλεονέκτημα που του παρέχει η ανθρώπινη 
φύση του, να λειτουργεί με πνεύμα αλληλεγγύης προς  
τον συνάνθρωπό του, ιδιαίτερα προς αυτόν που πάσχει, 
έχει την ανάγκη του και ζητά τη βοήθειά του. Αν ο γιατρός, 
χάσει την επαφή του με τον άρρωστο, θα γίνει ένας γιατρός 
επιχειρηματίας. 

Αυτή η διάσταση του προβλήματος, σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη 
οικονομική παράμετρο της ιατρικής πράξης, θα αφήσει εκτός ιατρικής φροντίδας με-
γάλα τμήματα της κοινωνίας. Να τονίσουμε, με την ευκαιρία, ένα ακόμη στοιχείο που 
συνδέεται άμεσα με τον Ανθρωπισμό του Γιατρού. 
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Εκείνο που έχει επαγγελματική σημασία για το γιατρό, έχει 
ζωτική σημασία για τον άρρωστο.

Αυτή η θεμελιώδης διαφορά δημιουργεί την ιδιαίτερη πρωτοτυπία στις σχέσεις Για-
τρού-Αρρώστου. Θα μπορούσαμε, χωρίς να απέχουμε πολύ από την πραγματικότητα, 
να συμπεράνουμε ότι εκεί καταλήγει η πλήρης κυριαρχία της τεχνολογίας, η οποία 
εκφράζει τη θέληση του ανθρώπου για δύναμη. Αυτό σημαίνει ότι στο σύγχρονο ιατρι-
κό γίγνεσθαι, ο γιατρός πρέπει να είναι σε μια αδιάκοπη πάλη σε, μια προσπάθεια για 
περισσότερες ανακαλύψεις,1-3

Χωρίς όμως να γνωρίζει το γιατί ή που θέλει να καταλήξει.

Και αυτό, όταν είναι δύσκολο να καλύψει με τις ιατρικές εξελίξεις, όλο το φάσμα 
των απειλών της υγείας που αντιμετωπίζει ο άρρωστος, στη διαδρομή του χρόνου. 
Τι μπορούν να προσφέρουν άραγε στον άρρωστο οι νέες ανακαλύψεις, όταν ξαφνι-
κά, μια ωραία πρωία, βρίσκεται, παρόλες τις τεχνολογικές εξελίξεις, ανέτοιμος να 
αντιμετωπίσει, άμεσα και αποτελεσματικά, μια πανδημία ενός κορωνοϊού ή κάποιας 
άλλης νέας νόσου; Ο σύγχρονος γιατρός πρέπει να αποφύγει να γίνει, ο υπάλλη-
λος της τεχνολογίας, όπως υποστηρίζει ο Χάιντεγκερ* στο έργο του, που αποτελεί 
συλλογή φιλολογικών άρθρων με τίτλο: Δρόμοι που δεν οδηγούν πουθενά (1950). 
Κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει πού μας οδηγεί η σύγχρονη τεχνολογία. 
Η ταχεία αλλά και μεγάλη ανάπτυξή της την έχει βάλει στο στόχαστρο αυστηρής 
κριτικής με την έννοια:

* Martin Heidegger (1889-1976). Γερμανός φιλόσοφος του υπαρξισμού. Πολλοί θεωρούν τον Heidegger ως το μεγα-
λύτερο φιλόσοφο και μια από τις πιο σημαντικές και ταυτόχρονα αμφιλεγόμενες προσωπικότητες του 20ού αι., ενώ 
άλλοι τον αμφισβητούν για πολιτικούς κυρίως λόγους. Αιτία αυτής της αντιπαράθεσης, ήταν οι ρατσιστικές αντιλήψεις 
του, σε συνδυασμό με τον ενεργό ρόλο που διαδραμάτισε ως πρύτανης για ένα εξάμηνο και σύμβουλος σε θέματα 
παιδείας στη Ναζιστική Γερμανία και με άρθρα του πρόσφερε υποστήριξη στο καθεστώς. Στα πρώτα χρόνια της 
φιλοσοφικής ζωής του στη Γερμανία αντιπαρατίθενται ο θετικισμός, η φιλοσοφία της Ζωής και ο νεοκαντιανισμός. 
Αποφασιστική επιρροή επάνω του ασκεί ο Χούσσερλ μέχρι τη δημοσίευση του έργου: Είναι και ο χρόνος εποχή, 
κατά την οποία, η φαινομενολογία καθίσταται με όχι απόλυτα ορθόδοξο τρόπο μια πορεία προς την οντολογία10. Η 
σκέψη του είναι ιδιαίτερα απαιτητική, παρόλα αυτά βρήκε ευρύ ακροατήριο στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία.

 Η φιλοσοφική του ιδιοφυία εκφράστηκε από την προσπάθεια που έκανε, να προσδιορίσει το ον, την ανθρώπινη 
ύπαρξη, δηλαδή το υποκείμενο, που καλείται να κατανοήσει αυτήν την έννοια. Απέφυγε όμως να απαντήσει στο 
κορυφαίο Πλατωνικό ερώτημα:

Τι εννοούμε όταν λέμε ον.
 Αυτό γιατί, για να ορισθεί το Εἶναι, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ίδιο το Εἶναι, μέσα από τον ίδιο τον ορισμό του. Το 

γεγονός όμως, ότι δεν μπορεί να δοθεί ορισμός για το Εἶναι, δεν  μας απαλλάσσει από το ερώτημα του Πλάτωνα. Ο 
Χάιντεγκερ υποστήριξε τη ριζική διαφορά ανάμεσα του Εἶναι και του Ὄντος, για να τονίσει ότι η δυτική μεταφυσική 
έχει εξαντληθεί και έχει λησμονήσει τη διαφορά αυτή. Έθεσε, έτσι, το ερώτημα που θα έπρεπε να τεθεί για το Εἶναι 
και για το Είναι του Ὄντος, ώστε να πυροδοτηθούν τόσο η σκέψη όσο και η ύπαρξη. Από το 1928 μετά το Είναι 
και χρόνος, το επόμενο έργο του είναι Τι είναι μεταφυσική; για να ακολουθήσει το κείμενο: Ο Kant και το πρόβλη-
μα της μεταφυσικής. Ο Χάιντεγγερ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη γλώσσα, η οποία θα οδηγήσει στους ποιητές είτε 
πρόκειται για τον Χαίλνερλιν είτε για τους προσωκρατικούς. Μελέτησε με ιδιαίτερη προσοχή τους προσωκρατικούς 
προκειμένου να εντοπίσει και να ενεργοποιήσει μια σκέψη προγενέστερη της μεταφυσικής. Υποστήριζε δε ότι η 
ποίηση συνιστά τον «καλό κίνδυνο» για το στοχαστή. Γράφει: 

Κάθε σκέψη που ξετυλίγει, το νόημα είναι ποίηση, αλλά κάθε ποίηση είναι σκέψη.
 Ο Χάιντεγγερ διερωτάται: Τι αποκαλούμε σκέπτεσθαι; Η συναναστροφή με τους ποιητές είναι μοναδική στην Ιστορία 

της Φιλοσοφίας, έρχεται δε σε πλήρη ρήξη με την ορθολογική παράδοση. Η σκέψη του επηρέασε τον Λακάν, τον 
Αξελό και τον Ντεριντά.
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Κατά πόσον η πρόοδος συνιστά πραγματική πρόοδο;

Το ερώτημα είναι:

Πόσο ωφελείται, απ΄ όλες τις ανακαλύψεις ο άρρωστος 
και σε ποιο βαθμό;

Από το σημείο αυτό αρχίζουν να φυτρώνουν σαν μανιτάρια πολλά ακανθωτά ερωτή-
ματα, τα οποία θα μας πληγώσουν αν θελήσουμε να τα αναλύσουμε. Για παράδειγμα: 

Η ζωή του ανθρώπου θα γίνει καλύτερη και σε ποιο τομέα; 
αν τα μέσα επικοινωνίας, τα τηλέφωνα, οι τηλεοράσεις μας 
προσφέρουν πιο πολλές διευκολύνσεις; 
Από όλα αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα-τερτίπια του 
σύγχρονου πολιτισμού αντλούμε ευτυχία, αποκτούμε 
περισσότερη ελευθερία ή γινόμαστε σκλάβοι των 
κατακτήσεων της επιστήμης; 

Τις απαντήσεις, σε αυτά αλλά και σε πολλά άλλα ερωτήματα, θα μας τις δώσει η 
Ιστορία των Επιστημών σε κάποιο απώτερο χρόνο.

 Βογιατζάκης Ευάγ. Ζηρογιάννης Ν.Π.
 Γ. Γραμματέας Πρόεδρος 
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Ο Ιπποκρατικός κατά το Ήθος  
και τα Έργα γιατρός στην Εποχή  
της υψηλής Ιατρικής Τεχνολογίας

Λευκοθέα Σάββα, Σιμέλλα Προβατοπούλου,  
Ευάγγελος Βογιατζάκης, Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

ΕΙςαγώγΉ

Ο Ιπποκρατικός κατά το Ήθος και τα Έργα Γιατρός δεν είναι ένα ιδεατό πρόσωπο, 
της φαντασίας μας, αλλά ένας πραγματικός υπηρέτης της Τέχνης και της Επιστήμης του, 
και προς αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να εστιάζει όλο το ενδιαφέρον του. Αυτό, άλλω-
στε, άφησε ως παρακαταθήκη ο Ιπποκράτης, όπως διαβάζουμε στην Πραγματεία της 
Ιπποκρατικής Συλλογής Ἐπιδημιῶν1, στην οποία ο Ιπποκρατικός συγγραφέας διδάσκει:

Α5. Λέγειν τὰ προγενόμενα˙ γιγνώσκειν τὰ παρεόντα˙ προλέγειν 
τὰ ἐσόμενα˙ μελετᾷν ταῦτα˙ ἀσκέειν, περὶ τὰ νουσήματα, δύο, 
ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν. Ἡ τέχνη διὰ τριῶν, τò νούσημα, 
ὁ νοσέων, καὶ ὁ ἰητρός˙ ὁ ἰητρός, ὑπηρέτης τῆς τέχνης˙ 
ὑπεναντιούσθαι τῷ νοσήματι τον νοσεῦντα μετὰ τοῦ ἰητροῦ χρή.

Α5. Πρέπει να έχει κανείς υπόψη του τα προηγούμενα, να γνωρίζει 
την παρούσα κατάσταση και να προλέγει τα μέλλοντα να συμβούν˙ 
να εξετάζει τα στοιχεία αυτά με μεγάλη προσοχή. Πρέπει  
να έχει υπόψη του ακόμη στις αρρώστιες δύο πράγματα:  
Να είναι ωφέλιμος, ή τουλάχιστον να μην είναι επιβλαβής.  
Η τέχνη συνίσταται από τρεις παράγοντες: την Αρρώστια,  
τον Άρρωστο και το Γιατρό. Ο γιατρός είναι ο υπηρέτης  
της τέχνης του. Ο άρρωστος πρέπει να βοηθάει το γιατρό  
για να μπορέσει να καταπολεμήσει την αρρώστια.

(Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)2

Ο Ιπποκρατικός γιατρός είναι ένας υπηρέτης, στην υπηρεσία του αρρώστου και της 
τέχνης του. Μιας τέχνης, της Ιατρικής, την οποίαν υπηρετεί με πηγαία αισθήματα προ-
σφοράς προς το συνάνθρωπό του, ο οποίος είναι ικανός να λαμβάνει ασφαλείς, αποτε-
λεσματικές και με Ηθική βάση αποφάσεις, για τη βελτίωση της  υγείας του αρρώστου. 
Μετά από τη βραχεία αυτή τοποθέτηση, θα ήταν πράγματι εύκολο και θα μπορούσαμε 
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να κλείσουμε το θέμα μας μέσα σε τέσσερις λέξεις:

Καλός Γιατρός, κατά το Ήθος και τα Έργα, μπορεί να γίνει  
μόνο ένας, Καλός Άνθρωπος, με Ηθικές Αρχές.

γιατί όπως είχε πει και ο Oppenhaimer*:

Η Επιστήμη από μόνη της καθιστά τον Άνθρωπο ισχυρότερο, αλλά 
όχι και καλύτερο.

Τη θέση αυτή είχε προτείνει ο Ιπποκράτης, ο οποίος δίδαξε το:

Ὠφελέειν ἢ μή βλάπτειν.

Περὶ Ἐπιδημιῶν 1

η εφαρμογή του οποίου απαιτεί την παρουσία στο χαρακτήρα, που εκφράζει την προ-
σωπικότητα του γιατρού και εκείνον του Ανθρωπισμού**. 

* Julius Robert Oppenheimer (1904-1963). Αμερικανο-εβραίος θεωρητικός φυσικός, καθηγητής Φυσικής στο Πα-
νεπιστήμιο Berkeley της Καλιφόρνιας. Ήταν επικεφαλής του εργαστηρίου του Los Alamos κατά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και υπεύθυνος του προγράμματος Manhattan για την κατασκευή της ατομικής βόμβας. Η πρώτη ατομική 
βόμβα πυροδοτήθηκε με επιτυχία στις 16 Ιουλίου του 1945 στο Νέο Μεξικό. Οι ατομικές βόμβες χρησιμοποιήθηκαν 
τον Αύγουστο του 1945 στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Μετά τον πόλεμο χρησιμοποίησε τη θέση του για να ασκήσει 
πίεση για το διεθνή έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας και για να αποτρέψει τη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Τον 
Οκτώβριο του 1949 τοποθετήθηκε αρνητικά στην κατασκευή βόμβας υδρογόνου.

** Ανθρωπισμός. Με τον όρο Ανθρωπισμό εννοούμε τη στάση ζωής που βασίζεται στην επιστημονική μέθοδο για να 
κατανοήσουμε τη λειτουργία του σύμπαντος. Απορρίπτει την ιδέα του υπερφυσικού και της μετά θάνατον ζωής και 
υπερασπίζεται την ικανότητα του ανθρώπου να λαμβάνει Ηθικές αποφάσεις με βάση τη Λογική, την Ενσυναίσθηση, 
το ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο και τη φιλοδοξία του προς το γενικότερο καλό της ανθρωπότητας. Η έννοια του 
Ανθρωπισμού μπορεί ακόμα να οριστεί:

Ως φιλοσοφική στάση, η οποία θεωρεί τον άνθρωπο κέντρο του κόσμου και κεντρική 
αξία της, μια αντίληψη που πρεσβεύει ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος της κοινωνίας και του πολιτισμού και κριτήριο της προόδου σε κάθε τομέα. 

 Οφείλει να είναι η ελευθερία του και η ποιότητα της ζωής του και οι τρόποι συμπεριφοράς που (πρέπει να) επιδει-
κνύει ο άνθρωπος στο συνάνθρωπό του.

 Ο Ανθρωπισμός στην Ιατρική χαρακτηρίζεται από τη στενή σχέση μεταξύ Γιατρού και Αρρώστου, βασισμένη στα 
ιδανικά της ακεραιότητας, του αλτρουισμού, του σεβασμού, της συμπόνιας και της προσφοράς των απαιτούμενων 
υπηρεσιών υγείας.

 Ο όρος Ανθρωπισμός επινοήθηκε από το Γερμανό θεολόγο Friedrich Immanuel Niethammer (1766-1848) το 1808, 
για να περιγράψει τους μελετητές της αρχαίας ελληνικής, ρωμαϊκής και κλασικής λογοτεχνίας. Ωστόσο, αργότερα 
ο όρος αντιστοιχούσε στους μελετητές των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, της περιόδου 1300-1600 μ.Χ. Στον 
20ό αι. συνδέθηκε με το εμπειρικό και ορθολογικό κίνημα που επιδίωκε την αυτονομία του ανθρώπου.

 Τα πρώτα ίχνη του Ανθρωπισμού τα συναντάμε στους Αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους φιλοσόφους όπως είναι 
ο Επίκουρος, ο Αίσωπος, ο Δημόκριτος, ο Πρωταγόρας, ο Μάρκος Αυρήλιος. Επίσης, στους Άραβες φιλοσόφους 
του Μεσαίωνα, όπως είναι ο Αβερρόης, στους στοχαστές της Αναγέννησης, στο Βολταίρο, τον Τζον Λοκ, καθώς 
και στους σύγχρονους όπως είναι ο Μπέρτραντ Ράσελ. Ο Πρωταγόρας, αγνωστικιστής, σοφιστής που έζησε τον 
5ο αι. π.Χ. δίδασκε πως:

Πάντων χρημάτων μέτρον εστίν άνθρωπος, των μεν όντων ως έστιν,  
των δε ουκ όντων, ως ουκ έστιν.
Για όλα τα πράγματα μέτρο (κριτήριο) είναι ο άνθρωπος για όσα  
υπάρχουν, ότι υπάρχουν και για όσα δεν  υπάρχουν, ότι δεν υπάρχουν.

 Έτσι, έθεσε τον Άνθρωπο ως αρμόδιο για να αποφασίζει για την αξία των πραγμάτων. Επιπλέον, οι απόψεις του 
για τους Θεούς τον οδήγησαν σε διώξεις, αφού η ορθολογική του σκέψη τον οδήγησε να διδάσκει πως:3

Για τους θεούς δεν μπορώ να γνωρίζω τίποτα: ούτε ότι υπάρχουν, ούτε ότι δεν υπάρχουν, 
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Η ισχύς της θέσης την οποίαν κατέχει ο γιατρός δεν του εξασφαλίζει αυτόματα και 
την ιδιότητα του Καλού Ανθρώπου. γιατί όπως είχε πει και ο Πλούταρχος*:

Ο χαρακτήρας του κάθε ανθρώπου αποκαλύπτεται όταν  
κατέχει δύναμη και εξουσία. Αυτές φουντώνουν κάθε πάθος  
και φανερώνουν κάθε κρυμμένο ελάττωμα.

Ο Παυλάτος**5 σε ομιλία του διερωτήθηκε. Αλλά: 

ούτε τι λογής μορφή έχουν. Γιατί είναι πολλά τα όσα εμποδίζουν να γνωρίζουμε. Από τη 
μία το άδηλο του ζητήματος και από την άλλη η συντομία της ανθρώπινης ζωής.

Ο Αριστοτέλης προσπάθησε να κατανοήσει τον κόσμο μέσω της λογικής και του πειράματος. Ο Επίκουρος υπήρξε 
υλιστής και προπαγάνδιζε την ευδαιμονία που συμπλέει μαζί με την Ηθική, ως στόχο της ζωής, χωρίς να νοιάζεται 
για την ύπαρξη ή όχι θεών. Ο Δημόκριτος επίσης, υπήρξε υλιστής φιλόσοφος, εισήγαγε την Ατομική Θεωρία, 
απορρίπτοντας υπερφυσικές ιδέες και την άποψη πως η Φύση ή ο άνθρωπος υπάρχουν για να υπηρετούν κάποιον 
ανώτερο σκοπό. Ταυτόχρονα, ήταν υπέρμαχος της Ηθικής ζωής, που σκοπό έχει την ευθυμία, που περιλαμβάνει 
την ψυχική γαλήνη και σταθερότητα, ενώ δίδασκε πως: 

Οι άνθρωποι δεν ευτυχούν με τα σωματικά αγαθά, ούτε με τα χρήματα, αλλά με την ορθή 
σκέψη και την πολυμάθεια. 

* Πλούταρχος Χαιρωνεύς (45-125 μ.Χ.). Γεννήθηκε στην πόλη Χαιρώνεια της Βοιωτίας. Ήταν ιστορικός, βιογρά-
φος και δοκιμιογράφος. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του έζησε στη Χαιρώνεια όπου μυήθηκε στα μυστήρια του 
Απόλλωνα. Στα Ηθικά4 του Πλούταρχου αναφέρεται ότι ήταν πρεσβύτερος των ιερέων του Απόλλωνα στο Μαντείο 
των Δελφών. Εκεί ήταν υπεύθυνος για την ερμηνεία των χρησμών της Πυθίας, αξίωμα το οποίο διατήρησε για 
29 έτη έως το θάνατό του. Σπούδασε φιλοσοφία στην Αθήνα, με την καθοδήγηση του Αμέλιου της Περιπατητικής 
σχολής, καθώς ρητορική και μαθηματικά. Υιοθέτησε τη διδασκαλία της Ακαδημίας των Αθηνών και ειδικότερα 
το ρεύμα της μέσης Πλατωνικής Φιλοσοφίας. Στη Ρώμη όπου ταξίδευε συχνά σχετίστηκε με προσωπικότητες 
όπως ο Αυτοκράτορας Τραϊανός, ο οποίος έτρεφε μεγάλο σεβασμό για το έργο του. Είχε δώσει εντολή οι αρχές 
της Ρώμης να ζητούν τη γνώμη του για κάθε σοβαρό θέμα. Ο Ρωμαίος ύπατος Lucius Mestrius Florus απέδωσε 
στον Πλούταρχο την ιδιότητα του Ρωμαίου Πολίτη. Αργότερα, σε προχωρημένη ηλικία, ο αυτοκράτωρ Τραϊανός 
τον όρισε Επίτροπο (Procurator) της Αχαΐας, θέση που του επέτρεπε να φέρει τα εμβλήματα και τα ενδύματα του 
Ρωμαίου ύπατου. Από τα έργα του οι Βίοι Παράλληλοι είναι το πιο γνωστό. Πρόκειται για μια σειρά βιογραφιών 
διάσημων Ελλήνων και Ρωμαίων τοποθετημένων ανά ζεύγη, ώστε να δίνεται έμφαση στις κοινές ηθικές αξίες ή 
αποτυχίες τους. Περιλαμβάνουν 23 ζεύγη βιογραφιών. Όπως αναφέρει στο Βίο του Αλέξανδρου, δεν ενδιαφερόταν 
μόνο για την ιστορία, αλλά μελετούσε και τους χαρακτήρες και το πεπρωμένο διάσημων ανδρών. Το έργο του, 
που σώθηκε, ενοποιήθηκε σε μια συλλογή με τον τίτλο Ηθικά, που αποτελεί μια συλλογή 183 πραγματειών από 
τις οποίες σώζονται 76. Η πραγματεία Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος αποτελεί σημαντική πηγή πληροφοριών για τις 
αιγυπτιακές τελετές σε σχέση με τις ελληνικές λατρείες.

** Φώτης Παυλάτος (1924-). Έλαβε την ειδικότητα της Παθολογίας το 1957. Από το 1961-1965 μετεκπαιδεύτηκε 
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, όπου και ειδικεύτηκε στην Ενδοκρινολογία και τον Σακχαρώδη Διαβήτη. Το 
1965 έλαβε την ειδικότητα της ενδοκρινολογίας και το 1970 έγινε υφηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Από τη λήψη του πτυχίου του, ακολούθησε Πανεπιστημιακή σταδιοδρομία και ανήλθε σταδιακά όλες τις 
βαθμίδες της Πανεπιστημιακής Ιεραρχίας, πάντοτε στο πλαίσιο της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο, όπου στον τομέα της κλινικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητάς του οργά-
νωσε και λειτούργησε το Ενδοκρινολογικό και Διαβητολογικό Εξωτερικό ιατρείο. Καθηγητής Ενδοκρινολογίας και 
Λογοτέχνης. Διεθνώς γνωστή είναι η αναφερόμενη στα κλασικά συγγράμματα Ταχεία Δοκιμασία Αναστολής της 
Δεξαμεθαζόνης (Pavlatos’ Test). Ο Φώτης Παυλάτος εκτός του σημαντικό επιστημονικό έργο του, έχει αναπτύξει 
και πλούσια λογοτεχνική δραστηριότητα και διετέλεσε επί σειρά ετών Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος της 
Εταιρείας Ελλήνων Ιατρών Λογοτεχνών (Ε.Ε.Ι.Λ.). Τιμήθηκε με τον Α΄ Έπαινο της Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών 
για την ποιητική του συλλογή «Λευκές Πολιτείες». Ύψιστη τιμητική αναγνώρισή του αποτελεί η βράβευσή του το 
Δεκέμβριο του 2006 από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο της επιστημονικής και κοινωνικής του προσφοράς 
με τον χαρακτηρισμό ως εμβληματική φυσιογνωμία και πρότυπο προς μίμηση για τους νεότερους. Επίσης, από τον 
Οκτώβριο του 2008, η Αίθουσα Διδασκαλίας του «Λαϊκού» Νοσοκομείου φέρει το όνομά του. Ποίημά του κοσμεί 
τους τοίχους του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο Σαν Φραντζίσκο. Η προσφορά του Φώτη Παυλάτου στον 
Ιατρικό κόσμο, αλλά και στην κοινωνία είναι ανεκτίμητη σε τέτοιο βαθμό που γίνεται αποδεκτή από όλους. Αποτε-
λεί παράδειγμα γιατρού προς μίμηση, όπως φαίνεται άλλωστε και από τις πτυχές του χαρακτήρα του, τον οποίον 
κοσμούν η πραότητα, η αγάπη, η υπομονή και η γνήσια Ιπποκρατική συμπεριφορά. Για όλους αυτούς του λόγους 
η ΕΔΙΠ τον αναγόρευσε σε Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος.6
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Τι είναι Ανθρωπισμός; 

Κατά τον Jean Paul Sartre*:

Ανθρωπισμός είναι η υπέρτατη Αξία,

μια Αξία, η οποία απορρέει από το γεγονός ότι:

Στον Άνθρωπο εστιάζεται η ύψιστη φροντίδα μας για την υγεία 
του, συνεπικουρούμενη από τη μέγιστη προσοχή μας.

Ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος7** τον περιγράφει ως:

Το σύνολο των Αξιών με κέντρο και άξονα τον Άνθρωπο.
Η προσπάθεια να εννοηθεί ο Άνθρωπος από το συνάνθρωπό του 
(Ανθρωπιά!).

Το αίσθημα του Ανθρωπισμού πρέπει να δημιουργήθηκε, παράλληλα με εκείνο που 
χαρακτηρίζει την πρώτη προσπάθεια άσκησης της Ιατρικής από τον άνθρωπο. γιατί, 
η Ιατρική, που ασκείται μέσα από τους κανόνες του Ανθρωπισμού, περιγράφεται στις 
γραμμές της πραγματείας, Παραγγελίαι8***, από τις οποίες αναδύεται το διττό μήνυμα, 

* Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-1980). Γάλλος φιλόσοφος, λογοτέχνης, κριτικός και πολιτικός ακτιβιστής. 
Ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος του φιλοσοφικού Υπαρξισμού και της Φαινομενολογίας, καθώς και υποστηρικτής 
της πολιτικής θεωρίας του Μαρξισμού. Υποστήριζε ότι οι διανοούμενοι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινω-
νία. Υπήρξε ένας εσωτερικά στρατευμένος καλλιτέχνης. Διατηρούσε ανοικτή σχέση με τη διάσημη θεωρητικό του 
Φεμινισμού, φιλόσοφο και μυθιστοριογράφο Σιμόν ντε Μπουβουάρ. Η κύρια θεματολογία του Sartre την πρώιμη 
περίοδο αποτυπώθηκε στο φιλοσοφικό του έργο με τίτλο: Το είναι και το μηδέν [L’ Être et le Héant (1949)]. Άλλα 
σημαντικά φιλοσοφικά του έργα είναι: Ο υπαρξισμός είναι ανθρωπισμός [L’ existentialisme est un humanism (1946)] 
και η Κριτική της διαλεκτικής λογικής [La critique de la raison  dialectique (1960)]. Το 1964 αρνήθηκε να παραλάβει 
το Nobel λογοτεχνίας επισημαίνοντας:

Πώς ένας συγγραφέας δεν πρέπει να επιτρέψει στον εαυτό του να μετατραπεί σε θεσμό.
 Το έργο του συνεχίζει να επηρεάζει και να αποτελεί αντικείμενο μελέτης της κοινωνιολογίας και της λογοτεχνικής 

ανάλυσης.
** Παναγιωτόπουλος Ι.Μ. (1901-1982). Γεννήθηκε στο Αιτωλικό και το 1910 η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην 

Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αφιέρωσε τη δραστηριότητά του στην 
καλλιέργεια όλων των ειδών του έντεχνου λόγου. Έγραψε ποιήματα, διηγήματα, λυρικά πεζογραφήματα, μυθι-
στορήματα, δοκίμια και ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Το έργο του καταλαμβάνει πενήντα τόμους. Υπήρξε συνεργάτης 
της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας, καθώς και των σοβαρότερων λογοτεχνικών περιοδικών. Πολλά από τα βιβλία του 
κυκλοφόρησαν σε επανειλημμένες εκδόσεις, ενώ μεταφράστηκαν σε πολλές ξένες γλώσσες. Μετά τη Μεταπολίτευση 
διατέλεσε Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών.

*** Παραγγελίαι. Με τη λέξη παραγγελίαι αποδίδονται διάφοροι κανόνες-συμβουλές διατυπωμένοι σε συντομία, οι 
οποίοι έχουν σχέση με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Οι κανόνες αυτοί αντανακλούν την Ιστορία της 
Ιατρικής πρακτικής, ταυτόχρονα δε καθορίζουν και τον επιθυμητό τρόπο άσκησης της Ιατρικής στο παρόν και το 
μέλλον.9 Συνεπώς, η πραγματεία Παραγγελίαι είναι ένα έργο Δεοντολογικό, το οποίο ασχολείται με θέματα που 
αφορούν την επαγγελματική συμπεριφορά του γιατρού. Το έργο αποτελείται από 14 κεφάλαια, από τα οποία τα 
κεφάλαια 1-2 αποτελούν ένα είδος εισαγωγής στα οποία ο συγγραφέας δίνει χρήσιμες συμβουλές, όπως:

Η Ιατρική τέχνη πρέπει να βασίζεται στην παρατήρηση και όχι  
στην υπόθεση. Το έργο είναι επωφελές και όχι η σκέψη.

 Μόνο τα κεφάλαια 3-13 ασχολούνται με θέματα της επαγγελματικής συμπεριφοράς του γιατρού και της Δεοντολογίας, 
όπως είναι θέματα σχετικά με την αμοιβή του γιατρού για την οποία στην §4 γράφει:

§4. Ἐπιμελεῖσθαι οὖν οὐ περὶ στάσιος μισθοῦ
§4. … Δεν πρέπει να φροντίσετε για τον καθορισμό της αμοιβής σας γιατί αυτή η φροντίδα 
είναι επιζήμια για τον ασθενή.

(Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)10
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το οποίο υπογραμμίζει ο θαυμαστός Ιπποκρατικός λόγος και αφορά στη Φιλαλληλία* 
του γιατρού.

§6. Ἤν δε καιρός εἴη χορηγίης ξένων τε ἐόντι και απορέοντι, 
μάλιστα επαρκέειν τοῖσι τοιούτεοισιν˙ ἤν γὰρ παρῇ φιλανθρωπίη, 
πάρεστι και φιλοτεχνίη.

§6. Εκεί όπου υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο  
υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη.

και ο Γαληνός** συμπληρώνει ότι:

 Όταν οι γιατροί καλούνται από ασθενή, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να ασχοληθούν με την αμοιβή τους, 
που θα πάρουν στο τέλος της θεραπείας. Ο συγγραφέας είναι κάθετα αντίθετος με τη θέση αυτή, γιατί αφενός 
ανησυχεί τον ασθενή, αφετέρου δε είναι καλύτερα να ριψοκινδυνεύσει να βρεθεί προ ενός αγνώμονος, παρά να 
προσθέσει αρνητικά στοιχεία, μετά την κακή έκβαση του ασθενούς. Συνιστά δε στο γιατρό να μην προτρέχει, ενώ 
παράλληλα υποδεικνύει τις περιπτώσεις εκείνες όπου για λόγους αξιοπρέπειας και φιλανθρωπίας να παρέχει 
δωρεάν τις Ιατρικές του υπηρεσίες. Στην § 6 γράφει:

§ 6. Ἢ γὰρ παρῂ φιλανθρωπίῃ, πάρεστι καὶ φιλοτεχνίη.
§ 6. Γιατί όπου υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο, υπάρχει αγάπη και για την επιστήμη.

 Στην αντίπερα όχθη τοποθετεί τον κατ’ όνομα γιατρό, ο οποίος εμφανίζει πληθώρα μειονεκτημάτων, όπως είναι 
αμόρφωτος, επικρατεί γιατί στη διάρκεια μιας μακράς νόσου επήλθε τυχαία βελτίωση, αποφεύγει να καλεί άλλους 
γιατρούς σε συμβούλια, για τα οποία αισθάνεται απέχθεια. Τα μειονεκτήματα αυτά του κατ’ όνομα γιατρού ή του 
αγύρτη διατηρήθηκαν στη διάρκεια των 25 αιώνων.

 Για τον αληθινό γιατρό, ο συγγραφέας τονίζει ότι όταν βρεθεί σε αδιέξοδο, μπροστά σ’ ένα δύσκολο πρόβλημα, 
ζητά τη γνώμη των συναδέλφων του, ώστε μαζί να καταλήξουν σε μια απόφαση, η οποία θα αποβεί σωτήρια για 
τον άρρωστο. Για να συνεχίσει, μιλώντας για τους τσαρλατάνους γιατρούς, για τα ιατρικά συμβούλια, τις παραξενιές 
των αρρώστων, για την καθυστερημένη ιατρική εκπαίδευση, την εμφάνιση του γιατρού. Το έργο αυτό προβλημάτισε 
σε μεγάλο βαθμό τους κριτικούς, με πρώτον τον Littrè, ο οποίος γράφει:11 

Αι παραγγελίαι δεν αναφέρονται υπό ουδενός αρχαίου υπομνηματιστού.  
Ο συγγραφέας συνιστά το πείραμα, αλλά με το συλλογισμό.

 Τονίζει δε ότι η σιγή των υπομνηματιστών αφήνει να πλανάται για το έργο η μεγαλύτερη αχλύς. Από τους αρχαίους 
υπομνηματιστές αναφέρει το έργο ο Βάκχειους. Με τον Littrè συμφωνεί και ο Daremberg μέχρι τη στιγμή που 
ανακάλυψε ανέκδοτο σχόλιο σε χειρόγραφο του Βατικανού12. Ως προς την κατάταξή του έργου ο Littrè το βάζει 
στη Θ’ κατηγορία, στην οποία ανήκουν συγγράμματα, αποσπάσματα ή απανθίσματα που δεν μνημονεύονται από 
τους αρχαίους κριτικούς. Ο Castiglioni13 θεωρεί το έργο πολύ σημαντικό και γράφει:

Τα έργα Περὶ Εὐσχημοσύνης και Παραγγελίαι αποτελούν την τελειότερη αποτύπωση της 
Ιατρικής Ηθικής σε όλη την ιατρική γραμματεία.

 Προσθέτει δε ότι: Ορισμένα χωρία είναι δυνατό να θεωρηθούν ως σύγχρονα, σε σημείο να μη φαίνεται ότι προϋ-
πήρχαν 25 αιώνες πριν.  Το συμπέρασμα, από την ανάγνωση των πραγματειών αυτών, είναι ότι η πρακτική Ιατρική 
είχε σημειώσει σημαντική πρόοδο παρά την παρουσία της Ιερατικής Ιατρικής. Ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα 
είναι ότι ο συγγραφέας εμφανίζεται να γνωρίζει πολύ καλά όλες τις συνήθειες των κακών γιατρών, παράλληλα με 
τις αρετές και τα προτερήματα των γιατρών εκείνων που είναι άξιοι του ονόματος που φέρουν. Όλα αυτά, υποδη-
λώνουν ότι ο συγγραφέας ήταν ένας έμπειρος γιατρός, με μακρά πορεία στην άσκηση της Ιατρικής και μάλιστα 
παρά την κλίνη του ασθενούς. Η πείρα και ο λόγος είναι οι δυο πόλοι, πάνω στους οποίους ο συγγραφέας στηρίζει 
τη γνώση της Ιατρικής. Από την άλλη πλευρά, αυτή η πολύπλευρη προσωπικότητα είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι 
προέκυψε μέσα από τη διδασκαλία της Ιατρικής πράξης στο Ασκληπιείο

* Φιλαλληλία. Η λέξη φιλαλληλία ή αλτρουισμός δηλώνει την αντίθεση προς τη διδασκαλία του εγωισμού. Σύμφωνα 
με την άποψη αυτή ο άνθρωπος οφείλει να ρυθμίζει την Ηθική συμπεριφορά του, ανεξάρτητα από προσωπικά 
συμφέροντα ή επιδιώξεις έχοντας ως στόχο την ευημερία των άλλων. Τη φιλαλληλία εισηγήθηκε ο Kant. Στο πλαίσιο 
της διδασκαλίας του Χριστιανισμού η Φιλαλληλία προσέλαβε τη μέγιστη αξία της.14 

** Γαληνός (128-200 μ.Χ.). Γεννήθηκε στην Πέργαμο της Μ. Ασίας. Ήταν ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας 
γιατρός της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη. Σπούδασε μαθηματικά, φιλοσοφία και μετά Ιατρική στη Σμύρνη και 
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Η Ιατρική είναι Φιλάνθρωπος τέχνη,

Όπως γράφει και ο Αποστολίδης15*:

Και εμείς οι ομότεχνοι επίγονοι δεν έχουμε λόγους  
να τους διαψεύσουμε.

ΙαΤρΙκΉ καΙ ΦΙλανθρώπΙα

Η λέξη Φιλανθρωπία από ετυμολογική σκοπιά σημαίνει Αγάπη του Ανθρώπου. Αυτό το 
αίσθημα Αγάπης εκφράζεται με την έννοια της φροντίδας των ανθρώπων που δεινοπαθούν. 
Απορρέει δε από την άσκηση των Ανθρώπινων Αξιών** και βασίζεται στον εθελοντισμό. Με 

στην Αλεξάνδρεια. Άσκησε το ιατρικό επάγγελμα αρχικά ως γιατρός μονομάχων στην Πέργαμο και από το 161 στη 
Ρώμη, στην οποία απέκτησε μεγάλη φήμη. Παράλληλα, όμως, βρέθηκε μπλεγμένος σε μια έντονη επιστημονική 
διαμάχη. Το μικρό του όνομα, από την Αναγέννηση και μετά, θεωρείται ότι ήταν Κλαύδιος (Claudius). Η άποψη 
αυτή προέκυψε από τη λανθασμένη, κατά πάσαν πιθανότητα, ανάγνωση των γραμμάτων Cl, που προτάσσονται 
του ονόματός του, στα χειρόγραφα και τα οποία μάλλον αντιστοιχούν στο χαρακτηρισμό Clarissimus (ενδοξότατος) 
και όχι σε κάποιο μικρό Ρωμαϊκό όνομα Claudius. Ό,τι γνωρίζουμε για τη ζωή του προέρχεται από αυτοβιογραφικές 
πληροφορίες, που συνήθως δίνει στα έργα του και στο βαθμό που μόνο ο ίδιος επιθυμεί. Ήταν γιος του Νίκωνα, ο 
οποίος πίστευε στην άποψη, nomina sunt omina, τα ονόματα είναι οιωνοί, και γι’ αυτό του έδωσε το όνομα Γαλη-
νός, από τη λέξη γαλήνιος που σημαίνει πράος, ειρηνικός. Υποστηρίζεται ότι ο πατέρας του, του έδωσε το όνομα 
Γαληνός, το οποίο στο λεξικό Σούδα, αναφέρεται ότι σημαίνει τον ήρεμο, για να διαχωρίσει, όσο το δυνατό, μια 
ομοιότητα του γιου του, με τον εκρηκτικό χαρακτήρα της μητέρας του. Δεν απέφυγε όμως τον εριστικό χαρακτήρα 
του, καθώς και την τάση να καταδικάζει με βαρείς χαρακτηρισμούς όποιον διαφωνούσε μαζί του. Ο Wilamowitz, 
τον αποκάλεσε, ανυπόφορο πολυλογά, σε αντίθεση με τους Άραβες, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν, πρίγκιπα των 
γιατρών. Ο Γαληνός, άφησε ένα τεράστιο συγγραφικό έργο, ένα μέρος του οποίου χάθηκε από πυρκαγιά. Ο ίδιος 
απαριθμούσε τα έργα του σε 153 σε πάνω από 500 βιβλία. Υπήρξε πράγματι ένας μεγάλος γιατρός και το παράδοξο 
για τη φήμη του είναι ότι υπερασπίστηκε με πάθος και συμπλήρωσε με καινούργια λάθη την Ιπποκρατική θεραπεία 
των τεσσάρων χυμών, η οποία ήταν μια εκ των προτέρων ανορθολογική θεραπεία. Έτσι:

Το μεγαλείο του μεν Ιπποκράτη προέκυψε από τη διατύπωση της πρωτότυπης θεωρίας 
των τεσσάρων χυμών, ενώ του Γαληνού από την ιδιοφυή υπεράσπισή της, την οποία 
ανήγαγε στη θεωρία των τέλειων λαθών.

 Ιδιαίτερα τονίζεται το γεγονός ότι όποια παρατήρηση ερχόταν σε αντίθεση με τη διδασκαλία του Γαληνού δεν γινόταν 
αποδεκτή, ενώ τα έργα του είχε υιοθετήσει η εκκλησία με συνέπεια οι απόψεις του να κυριαρχούν στην Ιατρική για 
πάνω από 15 αιώνες. Οι αμφισβητήσεις για τις απόψεις του Γαληνού άργησαν να εκδηλωθούν. Στην πρώτη τους 
έκφραση ήταν περιορισμένες, τις περιέβαλλε ένα έντονο κύμα φόβου, ενώ σε τελική έκφραση ήταν, αδιανόητες, 
μπροστά στην επιστημονική τελειότητά του. Μόνο μετά το 1540, ιδιαίτερα με τις ανατομικές μελέτες του Vesalius 
άρχισε η αποκαθήλωση του γαληνισμού.

* Ο Πάνος Αποστολίδης (1940-), είναι ο γιατρός ο οποίος για τις ανάγκες των έργων του έγινε και φιλόλογος. 
Έχει μελετήσει όσο λίγοι την Ιπποκρατική Συλλογή και έχει παρουσιάσει σημαντικές αναλύσεις της. Στο πρόσωπο 
του Αποστολίδη συναντάς όλα τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν το πρότυπο του Ιπποκρατικού κατά το Ήθος και 
τα Έργα γιατρού, ο οποίος διδάσκει ευπρέπεια, σεμνότητα, σοβαρότητα, διακριτικότητα, βραχυλογία, αποφυγή 
επίδειξης και Ήθος16. 

** Αξίες. Τον όρο Αξία, όπως και τον αντίθετο “απαξία”, χρησιμοποίησαν οι εκπρόσωποι της Σοφιστικής φιλοσοφίας 
και εννοούσαν οτιδήποτε αποτελεί αντικείμενο επιδοκιμασίας, η οποία είναι δυνατό να οφείλεται στη φύση του, ή 
να αποτελεί την αιτία. Ο όρος Αξία χρησιμοποιήθηκε στην οικονομία. Το πρόβλημα όμως των αξιών το έθεσε η 
νεοκαντιανή σχολή της Βάδης, κατά την οποία οι αξίες είναι υπερβασιακές, υπάρχουν δηλαδή a priori στο ανθρώπινο 
πνεύμα. Έχουν όμως δεοντολογικό και όχι οντολογικό χαρακτήρα18.

 Οι Αξίες, χαρακτηρίζονται ως απόλυτες, που υπάρχουν ανεξάρτητα από εμάς και παραμένουν αναλλοίωτες μέσα 
στο χρόνο, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν. Την άποψη αυτή υποστήριξε ο Πλάτων, στη θεωρία του για τις 
ιδέες. Είναι όμως δυνατό να εκλαμβάνονται και ως σχετικές. Οι Αξίες δεν υπάρχουν, αλλά ισχύουν όπως υποστη-
ρίζει ο Γκίκας.18 Η σχετικότητα, μπορεί να έχει δυο έννοιες. Σχετική είναι η αξία ενός πράγματος ή γεγονότος όταν 
επιδοκιμάζεται, ή επαινείται για διαφορετικούς λόγους, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα στην περίπτωση ενός 
εικαστικού έργου τέχνης. Στην περίπτωση αυτή ο θεατής το αντιμετωπίζει ως πηγή αισθητικής ικανοποίησης, ενώ 
ο καλλιτέχνης ως μέσο επιβίωσης. Ως προς τα κριτήρια, οι Αξίες διακρίνονται σε υποκειμενικές, όταν ικανοποιούν 
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τη σύγχρονη άποψη, η Φιλανθρωπία εκφράζεται από την ιδιωτική πρωτοβουλία με στόχο 
το κοινό καλό και με έμφαση τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η λέξη Φιλανθρωπία, 
περικλείει σημαντικές Ανθρώπινες Αξίες, όπως είναι η Αγάπη του Ανθρώπου. Εκφράζει, 
με άλλα λόγια, τον υψηλότερο βαθμό των Ηθικών Αξιών του ανθρώπου, το αίσθημα 
φροντίδας εκείνο της ειλικρινούς και ασφαλούς παροχής υπηρεσιών υγείας, με στόχο 
την απαλλαγή του αρρώστου από τον πόνο, ή από άλλα δεινά. Τη λέξη, αναφέρει για 
πρώτη φορά ο Αισχύλος*, στο έργο του, Προμηθέας Δεσμώτης17** στο οποίο ο Προμηθέ-
ας χαρακτηρίζεται από το φιλάνθρωπο τρόπο δράσης του. Στο έργο αυτό, ο Αισχύλος 
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίον οι πρωτόγονοι άνθρωποι απέκτησαν γνώσεις, που 
τους βοήθησαν  να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, όταν ζούσαν στις σπηλιές, με 
το διαρκή φόβο για τη ζωή τους. Έτσι, όταν ο Δίας, αποφάσισε να τους καταστρέψει, 
ο Προμηθέας (το όνομά του σημαίνει την προνοητικότητα), ένας Τιτάνας, έδωσε στους 
ανθρώπους, ως δώρο, τη Φωτιά και την Αισιοδοξία. 

Η Φωτιά, συμβολίζει τις γνώσεις, τις δεξιότητες,  
την τεχνολογία, τις επιστήμες. 

Με την Αισιοδοξία θα χρησιμοποιούν τη φωτιά εποικοδομητικά, για τη βελτίωση της 
κατάστασής τους. Η πρώτη εφαρμογή του όρου αναφέρετε το 390 π.Χ., στο διάλογο 
Ευθύφρων20 όπου ο Πλάτων, βάζει το Σωκράτη να παραδεχθεί, ότι διδάσκει δωρεάν 
τους ανθρώπους από φιλότητα και από ειλικρινές ενδιαφέρον γι’ αυτούς, δηλαδή από 
Φιλανθρωπία:

§3d. Ἔγώ δέ φοβοῡμαι μή ὑπό φιλανθρωπίας δοκῶ ἀυτοῑς ὃτιπερ 
έχω εκκεχυμένως παντί ἀνδρί λέγειν, οὐ μόνον ἂνευ μισθοῡ, ἀλλά 
καί προστιθείς ἂν ἡ δέως εἴ τί μου ἐθέλει ἀκούειν…

κριτήρια που θέτουμε εμείς και αντικειμενικές, όταν τα κριτήρια είναι έξω από εμάς, αλλά μέσα στα ίδια τα πράγ-
ματα15. 

 Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες των αξιών: του αληθινού, του ηθικού και του ωραίου, πάνω στις οποίες τοποθετούν 
ορισμένοι τις θρησκευτικές αξίες. Ο Μαξ Σέλερ, διατύπωσε μια ξεχωριστή θεωρία για τις Αξίες, κατά την οποία αυτές 
είναι απόλυτες ποιότητες, προσιτές μόνο στο συναίσθημα, ενώ ο νους είναι γι’ αυτές τυφλός. Ο Σέλλερ τόνιζε ότι:

Η αλήθεια δεν είναι αξία, αλλά η αγάπη για τη γνώση της αλήθειας  
είναι πνευματική αξία

 Οι Αξίες, διακρίνονται επίσης σε θετικές και αρνητικές. Τις αρνητικές αξίες, καλούμε σήμερα απαξίες και είναι αρ-
νητικές αξιολογήσεις. Οι οπαδοί της νεοκαντιανής σχολής χρησιμοποίησαν τον όρο αξιολογία. Αυτός εκφράζει το 
φιλοσοφικό κλάδο, που ερευνά τις αξίες και εξετάζει την έννοιά τους, τα είδη και τη μεταξύ τους σχέση.

* Αισχύλος (525 π.Χ.-456 π.Χ.). Γεννήθηκε στην Ελευσίνα. Ήταν αρχαίος Έλληνας τραγωδός, ο οποίος με το Σοφοκλή 
και τον Ευριπίδη είναι οι μοναδικοί τραγικοί ποιητές των οποίων έχουν σωθεί ολοκληρωμένα έργα. Συμμετείχε στην 
70ή Ολυμπιάδα (499/496 π.Χ.) όταν διαγωνίστηκε με τους δραματικούς ποιητές Πρατίνα και Χοιρίλο. Συμμετείχε, 
επίσης, στους Περσικούς Πολέμους, καθώς και στη μάχη του Μαραθώνα και στις ναυμαχίες του Αρτεμισίου και της 
Σαλαμίνας. Στα έργα του συμπυκνώνεται η έννοια του δικαίου, καθώς και η συνείδησή του ως μαχόμενου πολίτη. 
Πέθανε στη Γέλα, όταν έπεσε στο κεφάλι του μια χελώνα που είχε ρίξει ένας αετός. Είναι γνωστοί 79 τίτλοι έργων 
του, από τα οποία σώζονται επτά πλήρη και 400 αποσπάσματα από τα υπόλοιπα. Από τα έργα του σημαντικά 
είναι: Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες, Πέρσες, Προμηθεύς Δεσμώτης, Ικέτιδες, Επτά επί Θήβας.

** Προμηθέας Δεσμώτης. Τραγωδία του Αισχύλου με θέμα την ηρωική αντίσταση του αλυσοδεμένου στο σκυθικό 
βράχο Τιτάνα Προμηθέα, να υποκύψει στη δύναμη της εξουσίας, δηλαδή στο βασιλέα των Θεών Δία. Θεωρείται ότι 
αποτελεί το πρώτο μέρος τριλογίας που την αποτελούν τα έργα Προμηθέας Λυόμενος και Πυρφόρος. Η αμαρτία του 
Προμηθέα συνίσταται στην προσβολή19 της κοσμικής τάξης, αφού αθάνατος ο ίδιος παίρνει το μέρος των θνητών. 
Ο Αισχύλος ως θεμελιωτής της δομής της κλασικής τραγωδίας, χρησιμοποιεί την κλιμακούμενη ανησυχία για να 
καταλήξει στη δραματική κορύφωση.
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§3d. Εγώ όμως φοβάμαι, μήπως από τη φιλανθρωπία μου 
φαινόμουν σ’ αυτούς, ότι διδάσκω αδιακρίτως κάθε άνθρωπο ό,τι 
γνωρίζω, όχι μόνον χωρίς κανένα μισθό, αλλά αν είχα χρήματα και 
θα πλήρωνα ακόμη με ευχαρίστηση μου εκείνον ο οποίος ήθελε να 
ακούσει τις ομιλίες μου.

Το αίσθημα της αγάπης προς τον πλησίον, της συμπάθειας, με άλλα λόγια η Φιλαν-
θρωπία ήταν πολύ ανεπτυγμένη στην Αρχαία Ελληνική κοινωνία. Αλλά εξ’ ίσου σημαντικό 
είναι και το γεγονός ότι οι Αθηναίοι ήταν πράοι και επιεικείς, σε μεγάλο βαθμό ακόμη 
και μ’ αυτούς που διέπρατταν αδικήματα και ήταν άξιοι ποινής.21

Η φιλανθρωπική συμπεριφορά προς τα άτομα αυτά δικαιολογείται 
από το λόγο ότι: παρέχεται όχι στο άτομο, αλλά στο ανθρώπινο ον.

Η Φιλανθρωπία, αναγνωριζόταν ως ιερό καθήκον. Αυτός ήταν ένας λόγος που είχαν 
καθιερωθεί ειδικές κατάρες σ’ αυτούς που παραμελούσαν τα καθήκοντά τους.21 Από 
τις πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής αναδύεται το μήνυμα του Ιπποκράτη προς 
το γιατρό ότι:

Άριστος γιατρός είναι μόνο ο Φιλάνθρωπος.

Αυτό γιατί μόνο ο γιατρός, στην ψυχή του οποίου προάγεται το αίσθημα της Φιλαν-
θρωπίας, είναι ικανός να μελετήσει με πάθος την Επιστήμη και την Τέχνη της Ιατρικής. 
Έτσι, θα μπορέσει να τελειοποιήσει τις γνώσεις του, οι οποίες θα του δώσουν τη δυνα-
τότητα προσφοράς υψηλών υπηρεσιών υγείας στον πάσχοντα. 

Ο Ιπποκράτης τονίζει ακόμη ότι η Φιλανθρωπία είναι ένα ευγενές 
αίσθημα αγάπης, το οποίο εκδηλώνεται όχι με την τυπική έννοια 
της αγάπης ως ψυχρό και τυπικό ιατρικό καθήκον, αλλά ως μια 
έμφυτη δύναμη προσφοράς, η οποία πηγάζει από τη συνείδηση  
του γιατρού. 

Υποστηρίζεται ότι, υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πνευματικής μόρφωσης και της 
προσφοράς στον άνθρωπο. Στοιχεία γι’ αυτή τη σχέση, συναντάμε στον Θουκυδίδη*** ο 

*** Θουκυδίδης (⋍460-398 π.Χ.). Γεννήθηκε στον δήμο Αλιμούντα, το σημερινό Άλιμο. Αρχαίος Έλληνας ιστορικός 
γνωστός από τη συγγραφή της Ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου (431-404 π.Χ.), η οποία θεωρείται ένα 
από τα σημαντικότερα κλασικά ιστορικά έργα το πρώτο στο είδος του. Ο Θουκυδίδης έχει τύχει γενικής αναγνώ-
ρισης ως ένας από τους πρώτους αληθινούς ιστορικούς. Χρησιμοποίησε τη μέθοδο της ιστορικής αιτιότητας, της 
αναζήτησης δηλαδή των βαθύτερων αιτίων ενός γεγονότος. Με άλλα λόγια, προσέγγισε με επιστημονικό τρόπο την 
Ιστορία, σε αντίθεση με τον Ηρόδοτο, ο οποίος στηρίχθηκε, σε μεγάλο βαθμό, σε φήμες και μυθολογικές αναφορές. 
Ο Θουκυδίδης, χρησιμοποίησε γραπτά στοιχεία, συνομίλησε με ανθρώπους που μετείχαν, ή πρωταγωνίστησαν 
στα γεγονότα που περιέγραψε. Όπως αναφέρει στο έργο του22 έζησε ως το τέλος του πολέμου μεταξύ Αθήνας 
και Σπάρτης, δεν πρόλαβε όμως να το ολοκληρώσει. Άφησε, όμως, ένα έργο το οποίο άσκησε μεγάλη επιρροή 
στους μελετητές της Ιστορίας, δεδομένου ότι έχει χαρακτηριστεί ως ο πατέρας του πολιτικού ρεαλισμού, όσον 
αφορά τον τρόπο προσέγγισης και μελέτης των διεθνών σχέσεων. Τις ελάχιστες πληροφορίες που διαθέτουμε 
για τη ζωή και το έργο του τις παίρνουμε από αναφορές που κάνει ο ίδιος στο έργο του, από μια βιογραφία του 
Αμμιανού Μαρκελλίνου, από μια άλλη ανώνυμη (αρ. 1612 Pact) σε πάπυρο και από το λήμμα στο λεξικό Σούδα.  
Ως δάσκαλοί του αναφέρονται ο φυσικός φιλόσοφος Αναξαγόρας, ο σοφιστής Αντιφώντας και ο Γοργίας ο οποίος 
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οποίος υποστηρίζει ότι στη διάρκεια του Λοιμού της Αθήνας, την εποχή του Περικλέους, 
οι άνθρωποι με ανεπτυγμένη μόρφωση, οι οποίοι πίστευαν στην αρετή της Φιλανθρωπίας, 
έμπαιναν στα σπίτια των πασχόντων για να τους περιθάλψουν, αψηφώντας τον κίνδυνο 
της μόλυνσης. γράφει ο Θουκυδίδης:

Οἱ ἀρετῆς μεταποιούμενοι ἠφείδουν σφῶν αὐτῶν εἰσιόντες παρὰ 
φίλοις.

γιατί πίστευαν ότι21: 

Οὔτε ἐξ ἱεροῦ βωμόν, οὔτε ἐκ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀφαιρετέον 
τὸ ἔλεος.

Ο Ευριπίδης* στην Ηλέκτρα23 υποστηρίζει ότι οι αμαθείς και οι αμόρφωτοι αγνοούν 
το αίσθημα αυτό.

Ἔστιν οἶκτος ἀμαθίη μὲν οὐδαμοῦ, σοφοῖσι δ’ ἀνδρῶν.

Ο Πλάτων γράφει ότι οι άποροι και οι ξένοι είναι21:

Ἔρημοι ὄντες ἑταίρων τε καὶ ξυγγενῶν ἐλεεινότεροι εἰσι  
καὶ ἀνθρώποις καὶ θεοῖς.

Ο Ιπποκράτης στην πραγματεία Παραγγελίαι8 συνιστά στο γιατρό να παρέχει τις υπη-
ρεσίες του με προθυμία στους ανθρώπους αυτούς. Τονίζει δε ότι παρόμοιες ενέργειες 
του γιατρού υπογραμμίζουν την ιερότητα, ταυτόχρονα δε και την ανωτερότητα της 
Ιατρικής, σε σχέση με κάθε άλλη Τέχνη και Επιστήμη. Ο Ιπποκρατικός γιατρός γράφει:

§6. Ἤν δὲ καιρὸς εἴη χορηγίης ξείνῳ τε ἐόντι καὶ ἀπορρέοντι 
μάλιστα ἐπαρκέειν τοῖσι τοιουτέοισι, ἢν γὰρ παρῇ φιλανθρωπίῃ 
πάρεστι καὶ φιλοτεχνίῃ

άσκησε σημαντική επίδραση στον κόσμο των ιδεών του Θουκυδίδη. Το 430 π.Χ. αρρώστησε από το λοιμό που 
έπληξε την Αθήνα, προκαλώντας το θάνατο στο ένα τέταρτο του πληθυσμού, μεταξύ αυτών και του Περικλή. Το 
424 π.Χ. εκλέχτηκε στρατηγός και στάλθηκε στο βόρειο Αιγαίο, όπου δεν μπόρεσε να σώσει την Αμφίπολη από τις 
επιθέσεις των Σπαρτιατών του Βρασίδα με συνέπεια να εξοριστεί. Η Αμφίπολη μια παραλιακή πόλη της Μακεδονίας 
δυτικά της Θάσου, ήταν στρατηγικής σημασίας για την Αθηναϊκή Συμμαχία λόγω της ναυπηγήσιμης ξυλείας. Ακόμη 
βρισκόταν κοντά στα χρυσωρυχεία του Παγγαίου. Το έργο του συνέχισαν τρεις σημαντικοί ιστορικοί: Ο Αθηναίος 
Κράτιππος, ο Χιώτης Θεόπομπος και ο Αθηναίος Ξενοφώντας. Κύρια γνωρίσματα της ιστοριογραφίας του είναι η 
ακριβολογία, η ακρίβεια στη διήγηση των γεγονότων και η υψηλού βαθμού αντικειμενικότητα. Επίσης, η αξιοπιστία 
των αποδεικτικών διαδικασιών με προσκόμιση μαρτυριών.

* Ευριπίδης (⋍485/4⋍406). Σπουδαίος τραγικός ποιητής του 5ου αι. π.Χ. Γεννήθηκε στη Σαλαμίνα. Ασχολήθηκε με 
τη ζωγραφική, μπήκε στη λατρεία του Απόλλωνα γρήγορα όμως στράφηκε στη δραματική ποίηση. Το 455 έλαβε 
για πρώτη φορά Χορό για θεατρική παράσταση, αλλά μόλις το 441 πήρε πρώτη θέση σε διαγωνισμό. Αξίζει να 
τονιστεί ότι η καθυστέρηση οφειλόταν στο γεγονός ότι τα έργα του αποτελούσαν μαρτυρίες των νέων πνευματικών 
ρευμάτων, που την εποχή εκείνη προκαλούσαν αναταραχή στην Αθήνα. Ονόμαζε τον εαυτό του μαθητή του Ανα-
ξαγόρα και των σοφιστών Πρόδικου και Πρωταγόρα και φίλο του Σωκράτη. Είχε, επίσης, σχέσεις με τον Αλκιβιάδη, 
γιατί το έργο του Επινίκιο για την ολυμπιακή νίκη του Αλκιβιάδη φαίνεται πως ήταν δικό του. Ήταν θαυμαστής των 
φιλοσόφων Δημόκριτου και Ηράκλειτου, γιατί δεν ήταν μόνο μελετηρός, αλλά διατηρούσε μια πλούσια βιβλιοθήκη. 
Ήταν ένας άνθρωπος δύστροπος, αντικοινωνικός. Δεν ασχολήθηκε με την πολιτική, πλην όμως περνούσε τις 
απόψεις του μέσα από τα έργα του, στα οποία έκρινε την άκρατη οχλοκρατία, ενώ κατέκρινε τους δημαγωγούς, 
οι οποίοι με ιταμό τρόπο παρέσερναν τα πλήθη στον όλεθρο. Το 408 εγκαταστάθηκε στην Πέλλα στην αυλή του 
βασιλιά της Μακεδονίας Αρχέλαου όπου και πέθανε το 406.
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§6. Εάν υπάρχει λόγος να βοηθήσετε κάποιον άνθρωπο ξένο και 
φτωχό, τότε πρέπει να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας με μεγάλη 
προθυμία· Γιατί όπου υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο εκεί 
υπάρχει και αγάπη για την τέχνη και την επιστήμη σας.

(Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)24

Στην πραγματεία Περὶ ἰητροῦ25* ο Ιπποκρατικός συγγραφέας συμβουλεύει το γιατρό 

* Περὶ ἰητροῦ. Η πραγματεία Περὶ ἰητροῦ πραγματεύεται στην ουσία θέματα Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΙΕ), παρότι 
ανήκει στην ομάδα των χειρουργικών έργων της Ιπποκρατικής Συλλογής. Στην αρχαία εποχή η ΙΕ αρχίζει με τις 
καλύτερες προϋποθέσεις στο εργαστήριο ενός γιατρού. Ο Littrè26 περιγράφει την εκπαίδευση των νέων σπουδαστών 
στην Ιατρική στην πραγματεία αυτή27.

Ο νεαρός σπουδαστής ήταν, κατά κανόνα, μέλος μιας ιατρικής οικογένειας˙ αν αυτό δεν 
συνέβαινε, ο σπουδαστής συνδεόταν με μια τέτοια οικογένεια. Άρχιζε την εκπαίδευσή του 
όσο το δυνατόν νωρίτερα. Εγκαταστημένος στο ιατρείον ασκούνταν εκεί στη χρήση των 
ιατρικών εργαλείων, στην τοποθέτηση επιδέσμων και, γενικά, σε ό,τι θα λέγαμε πρώτα 
βήματα στην τέχνη˙ έβλεπε τους αρρώστους μαζί με το δάσκαλό του και εξοικειωνόταν 
με τις αρρώστιες˙ μάθαινε να αναγνωρίζει τα φάρμακα. Αν στην πείρα που αποκτούσε με 
αυτόν τον τρόπο πρόσθετε το ζήλο του και μια φυσική κλίση, γινόταν ένας ικανός γιατρός. 
Φυσικά, ούτε λόγος για ανατομία ή για φυσιολογία˙ οι γνώσεις στους τομείς αυτούς ήταν 
εντελώς στοιχειώδεις, και γι’ αυτό δεν βρίσκονταν στη βάση της εκπαίδευσης.

 Στην πραγματεία Περὶ ἰητροῦ28 (§14) συναντάμε αναφορές περί στρατιωτικής ιατρικής. Ο συγγραφέας συνιστά 
στους μέλλοντες χειρουργούς να ακολουθούν τα στρατεύματα στους πολέμους, για να αποκτήσουν εμπειρία. Η 
αναφορά σε θέματα δεοντολογικού χαρακτήρα γίνεται γιατί αυτά είναι τα θέματα στο πρώτο κεφάλαιο του έργου 
και εν μέρει και στο δεύτερο. Η πραγματεία αποτελείται από 14 παραγράφους. Στην §1 ο συγγραφέας περιγράφει 
πως πρέπει να είναι ο γιατρός στο σώμα και στην ψυχή. Ο Κούζης29 γράφει: «ότι στο έργο αυτό εξετάζεται πως 
οφείλει να είναι ο γιατρός κατά το σώμα και την ψυχή, αλλά και στο εργαστήριο μεταξύ των εργαλείων του». Στην 
1η παράγραφο ο συγγραφέας γράφει:

§1. Ἰητροῦ μὲν ἔστι προστασίη, ὁρῇν εὔχρως τε καὶ εὔσαρκος  
πρòς τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ φύσιν.
§1. Η θέση του γιατρού είναι πλεονεκτική όταν έχει καλό χρώμα  
και είναι εύρωστος, ανάλογα με τη φύση του…

(Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)30 
 και συνεχίζει τις συμβουλές του, γιατί οι πολλοί υποστηρίζουν ότι αν δεν διαθέτει σωματική ευεξία δεν είναι σε 

θέση να φροντίζει τους άλλους. Πρέπει να είναι καθαρός, με σεμνή περιβολή. Όσο για το ηθικό του πρέπει να είναι 
εχέμυθος και να έχει τάξη στη ζωή του. Στις §§2-9 δίδονται παραγγέλματα για τον τρόπο που θα αρχίσει ο γιατρός 
την επιστημονική του κατάρτιση και γενικά περιγράφονται θέματα που σχετίζονται με το εργαστήριο του γιατρού 
(ιατρείο) και τις υπηρεσίες που προσφέρονται σ’ αυτό. Στην §2 αναφέρεται ο προσανατολισμός του ιατρείου, ο 
φωτισμός, τα καθίσματα του γιατρού και αρρώστων, τα εργαλεία, το νερό. Μετά το δεύτερο κεφάλαιο το έργο 
μας επαναφέρει στα έργα όπως είναι εκείνο Περὶ Ἀγμῶν (κατάγματα). Από το δεύτερο κεφάλαιο ο συγγραφέας 
απευθύνεται στους αρχάριους γιατρούς, σε σπουδαστές Ιατρικής, πραγματεύεται, δηλαδή θέματα ΙΕ. Στις επόμε-
νες παραγράφους συνεχίζει με οδηγίες για την επίδεση (§3), τους τρόπους επίδεσης και με συστάσεις κατά της 
αγυρτείας (§4), τις τομές και τις καυτηριάσεις (§5), τα είδη εργαλείων και τη χρήση των νυστεριών (§6), τα είδη και 
τις χρήσεις της βεντούζας (§7), υποδείξεις για τις αφαιμάξεις (§8), ενώ στην §9 κάνει μια ανακεφαλαίωση σχετικά 
με τα όργανα που υπάρχουν στο εργαστήριο του γιατρού και με τα οποία ο σπουδαστής πρέπει να εξοικειωθεί.

 Το Περὶ ἰητροῦ δεν θεωρείται γνήσιο έργο της Ιπποκρατικής Συλλογής. Υπάρχουν όμως στοιχεία του έργου, όπως 
το ύφος, ο ειρμός των νοημάτων που το κατατάσσουν στη Σχολή της Κω. Υποστηρίζεται, μάλιστα ότι ο συγγραφέας 
είναι γιατρός πολύ κοντά στο μεγάλο δάσκαλο, όπως ήταν ο γαμβρός του Πόλυβος, ή κάποιος από τους υιούς ή 
τους μαθητές του. O Littrè κατατάσσει το έργο στη Θ’ κατηγορία στην οποίαν ανήκουν τα έργα της Ιπποκρατικής 
Συλλογής που δεν αναφέρονται από τους αρχαίους κριτικούς, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πιστοποίηση της 
προέλευσης του έργου. Στο τέλος της 14§ αναφέρεται:

§14. Περὶ δὲ τουτέων ἀπάντων ἐν ἑτέρους γεγραμμένον ἐστίν
§14. Έχει γίνει λόγος για όλα αυτά σε άλλα έργα μου.
Υποστηρίζεται ότι η αναφορά αυτή παραπέμπει στο έργο Περὶ βελέων καὶ τρωμάτων, 
το οποίο γνωρίζουμε μόνο από τον τίτλο, ενώ το όλον έργο έχει χαθεί, με συνέπεια 
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να είναι Ηθικός και Αγαθός, Σεμνός και Φιλάνθρωπος. γράφει:

§1. Τὸ δὲ ἦθος εἶναι καλὸν καὶ αγαθόν, τοιοῦτον δ’ ὅντι πᾶσι  
καὶ σεμνὸν καὶ φιλάνθρωπον

§1. Το ήθος του πρέπει να είναι εξαίρετο και ανεπίληπτο  
και μαζί μ’ αυτό, πρέπει να είναι σοβαρός και φιλάνθρωπος

(Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)33

Η δυνατότητα του γιατρού να προσφέρει βοήθεια (Ὠφελέειν) στον πάσχοντα είναι 
εγγενής και πρέπει να αποστασιοποιείται από την αντίθετη, που είναι να προκαλεί βλάβη 
(Βλάπτειν). 

Αλλά τι σημαίνει για τον απλό πολίτη ότι  
Αυτός είναι Καλός Γιατρός; 

Ο χαρακτηρισμός αυτός δίνεται, συνήθως, στο γιατρό που γνωρίζει καλά το αντικείμενό 
του, που ενημερώνεται τακτικά για όλες τις νέες εξελίξεις στον τομέα του, που διαθέτει 
εμπειρία, ή που μας τον σύστησε απλά, κάποιος φίλος ή γνωστός, ο οποίος όμως ξέχασε 
να μας πει και πόσο Καλός και Ηθικός Άνθρωπος είναι. Ο Αυγουστίδης*34 στο έργο του Τα 
δυναμικά της σχέσης Γιατρού – Ασθενούς δίνει μια άλλη διάσταση αυτής της σχέσης, η 
οποία διέπει και καθορίζει το είδος της στενής επικοινωνίας Γιατρού – Ασθενούς. Μιας 
σχέσης, η οποία είναι το αποτέλεσμα βαθύτερων υποσυνείδητων μηχανισμών. γράφει:

«Ο ασθενής συναντά το γιατρό στο χώρο του σύγχρονου, τεχνοκρατικά νοσοκομείου, 
υπό συνθήκες στις οποίες κυρίαρχη θέση κατέχει το συγκινησιακό στοιχείο. Η σχέση 
Γιατρού-Ασθενούς θεμελιώνεται και αναπτύσσεται υπό το κράτος παραγόντων, οι οποίοι 
διεγείρουν ευαίσθητες περιοχές του εσώτερου ψυχολογικού κόσμου, και μάλιστα του 
δομικού πυρήνα της προσωπικότητάς του, με συνέπεια να κινητοποιούνται ψυχολογικοί 
μηχανισμοί, που λειτουργούν μεν ασυνείδητα αλλά καθορίζουν τα δυναμικά και την ποι-
ότητα αυτής της ειδικής διαπροσωπικής σχέσης»34. Στην κλινική πράξη ενεργοποιούνται 
υποσεινήδητοι μηχανισμοί οι οποίοι υπονομεύουν τη σχέση Γιατρού-Αρρώστου. Αλλά 
ας δούμε τη διαταραχή αυτή από τη σκοπιά του γιατρού, ο οποίος ως υπηρέτης της 
τέχνης του έχει ως σκοπό να προσφέρει στον άρρωστό του υπηρεσίες υγείας υψηλού 
επιπέδου. Όμως, η ασυνείδητη προσπάθειά του να αποφύγει το άγχος, που εκλύεται 
από την επαφή με τη νόσο, αλλά και από τις προκλήσεις που αυτή προκαλεί στον ψυχι-
σμό του έχουν ως συνέπεια η θεραπεία του αρρώστου να μετατρέπεται σε απρόσωπη 

να καθίσταται πλέον αδύνατος κάθε συσχέτιση του Περὶ ἰητροῦ ως γνήσιο έργο 
του Ιπποκράτους και καθορισμού της προέλευσής του31. Τα καθήκοντα του γιατρού 
αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης του Hufeland32 ο οποίος στηριζόμενος στην πραγματεία 
Περὶ ἰητροῦ τα συνόψισε στα ακόλουθα δέκα. Πολλοί συγγραφείς διαπίστωσαν 
ομοιότητες του έργου Περὶ ἰητροῦ με εκείνα Περὶ Ἐλκῶν, Περὶ Ἀρχαίης Ἰητρικῆς, 
Περὶ ἄρθρων, Περὶ ἀγμῶν, Περὶ ἐπιδημιῶν Γ’, Περὶ παθῶν και Περὶ τόπων τῶν 
κατὰ ἄνθρωπο.

* π. Αυγουστίδης Αδαμάντιος (1957-). Πρωτοπρεσβύτερος, καθηγητής στο τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχο-
λής του ΕΚΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο: «Ποιμαντική Θεολογία και Ψυχολογία». Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών. Έχει ευρύ συγγραφικό και διδακτικό έργο, ενώ είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιρειών.
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προσπάθεια θεραπείας ενός οργάνου όπως υποστηρίζει ο Cassel*35.

Αυτό καθαυτό το πρότυπο της ιατρικής εκπαίδευσης διδάσκει  
την αντιμετώπιση ασθενειών παρά ασθενών.

Έτσι,  υπό την επίδραση βασικών ψυχολογικών αμυντικών μηχανισμών ο ασθενής 
μετατρέπεται από πάσχων πρόσωπο, σε απρόσωπη διαγνωστική κατηγορία34. Ωστόσο, 
παρά τις όποιες καλές προθέσεις, η σχέση Γιατρού-Αρρώστου χαρακτηρίζεται από μια 
ιδιαίτερη δομική συγκρότηση, η οποία στον πυρήνα της περιέχει μεταξύ των πολλών 
στοιχείων και εκείνα της ισορροπίας, του Ανθρωπισμού και της καλής συμπεριφοράς 
λόγων και πράξεων. Με άλλα λόγια, η σχέση Γιατρού-Αρρώστου είναι μια ιδιαίτερη σχέ-
ση, που απαιτεί  ισορροπία, Ενσυναίσθηση**, αλλά και συνεχή εκπαίδευση. Όλα αυτά 
κάνουν τη διαφορά μεταξύ του Καλού και του Εξαίρετου γιατρού. Σε κάθε περίπτωση, 
η καλλιέργεια του ανθρωπιστικού στοιχείου, στη διαδρομή του χρόνου με έμφαση στις 
Ανθρωπιστικές Αξίες και Αρχές και την Ιατρική Ηθική, όπως καθορίζονται από το πνεύμα 
της Ιπποκρατικής διδασκαλίας, θα παίξει πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση της προ-
σωπικότητας του γιατρού, αλλά και στη σχέση Γιατρού-Αρρώστου.

πΟΙΟς ΕΙναΙ Ο ΙππΟκραΤΙκΟς καΤα ΤΟ ΉθΟς καΙ Τα Εργα γΙαΤρΟς;

Αλλά ας έλθουμε στο θέμα μας, που είναι ο γιατρός του Ιπποκρατικού Όρκου στη 
σημερινή εποχή, την εποχή της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας. Πολλά ερωτήματα 
έχουν τεθεί, και πολλές απαντήσεις έχουν δοθεί, στην προσπάθεια των ερευνητών να 
περιγράψουν τον Ιπποκρατικό κατά το Ήθος και τα Έργα Γιατρό, όπως τον συναντάμε 
σήμερα. Το γιατρό αυτό θα τον αντιπαραβάλουμε με εκείνον της εποχής του Ιπποκράτη, 
ο οποίος πορευόταν με βάση την παρακαταθήκη Του για την Ηθική και τη Δεοντολογία. 
Με το γιατρό, ο οποίος είχε ενστερνιστεί τις θεμελιώδεις Αρχές και Αξίες, οι οποίες του 
προσέδιδαν το χαρακτηριστικό γνώρισμα της Φιλανθρωπίας και της Φιλότητας***. Άλλωστε, 
η Ιατρική είναι μια επιστήμη, η οποία πορεύεται μέσα στην Ιστορία της με στηρίγματα 
το Ήθος και τις Αξίες της Ιπποκρατικής διδασκαλίας. Ο Ιπποκρατικός γιατρός αγαπά 
τον Άνθρωπο και την Τέχνη του με αυτήν όμως τη σειρά. Η αγάπη του για την Επιστήμη 
είναι φυσική συνέπεια. Είναι αυτή, η οποία στο δίπολο Αγάπη για τον Άνθρωπο και για 
την Επιστήμη, ωθεί το γιατρό να δημιουργήσει, με τις ανακαλύψεις του, τα απαραίτητα 
εφόδια για την προσφορά βοήθειας προς τον πάσχοντα.

* Eric J. Cassell (1928). Αμερικανός γιατρός με ενδιαφέρον στην κοινωνική ιατρική. Κατά την παραμονή του στο 
Cornell στο Department of Public Health ασχολήθηκε με την έρευνα και τη συγγραφή με επίκεντρο τη μόλυνση 
του περιβάλλοντος. Είναι μέλος της Academy of Medicine (πρώην Institute of Medicine). Από το 1997-2001 ήταν 
μέλος των προέδρων της National Bioethics Advisory Commission. Είναι ιδρυτικό μέλος του Hastings Center.

** Ενσυναίσθηση. Ενσυναίσθηση είναι η συναισθηματική κατάσταση, η οποία μας δείχνει το δρόμο και μας κατευ-
θύνει να φεύγουμε από το Εγώ και να συναντάμε το Εσύ και το Εμείς. Η λέξη ενσυναίσθηση μετά την καθιέρωσή 
της στην ελληνική γλώσσα δηλώνει την ικανότητα κάποιου να κατανοεί την ψυχική κατάσταση ενός προσώπου 
σαν να βρίσκεται ο ίδιος στη θέση του.36 Η προσπάθεια να εισχωρήσουμε και να κατανοήσουμε τον εσωτερικό 
μας κόσμο, να αγγίξουμε το συναίσθημα και τις σκέψεις. Γιατί, έτσι μόνο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σωστή 
και εποικοδομητική επικοινωνιακή σχέση με τον πάσχοντα. Όπως υποστηρίζεται η Ενσυναίσθηση είναι εγγενές 
συναίσθημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο DNA, το οποίο συμμετέχει σε ποσοστό 10%36α 

*** Φιλότης. Η κοσμική δύναμη, η οποία κατά τον Εμπεδοκλή μαζί με το Νείκος καθορίζουν την ανάμειξη των στοιχείων 
της φύσης15. Ο Αποστολίδης37 αναφέρει, η φιλία, αγάπη η κλητική πτώση, ως προσφώνηση, φίλε μου, αγαπητέ μου.
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Όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη του για τον άνθρωπο τόσο 
υψηλότερη η Τέχνη του και τόσο αποτελεσματικότερος  
ο κάτοχός της στην υπηρεσία του ανθρώπου. 

Ποιος είναι όμως ο Ιπποκρατικός κατά το Ήθος και τα Έργα γιατρός του 21ου αιώνα, 
την εποχή της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας και των έξυπνων μηχανών; Είναι ο γιατρός, 
που παραμένει πιστός στον Όρκο του και που πρέπει να στοχεύει πάντα στο Ιπποκρα-
τικό Ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτειν; Είναι ο γιατρός, που φροντίζει τον άρρωστό του με ένα 
πνεύμα Ανθρωπισμού. Ο γιατρός, του οποίου η σχέση με τον άρρωστο είναι ιερή. Ο 
γιατρός, ο οποίος γνωρίζει πλήρως το αντικείμενό του, που ενημερώνεται διαρκώς και 
είναι σε θέση να δίνει λύσεις σε δύσκολα διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα.

Ο γιατρός, ο οποίος αδυνατεί να δεχθεί ότι το κίνητρο των χρημάτων 
είναι ένας βασικός παράγοντας για να γίνει κακός γιατρός. 

Είναι ο γιατρός, που πιστεύει στην τεχνολογία, αλλά πρωτίστως και πάνω απ’ όλα, 
πιστεύει και δεν ξεχνά την ουσία της Ιατρικής που είναι ο Άνθρωπος. Ο γιατρός, που 
είναι σε θέση να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενή 
του. Ο γιατρός, που δείχνει Ενσυναίσθηση και κατανοεί τις φυσικές, συναισθηματικές, 
κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές και τις πνευματικές ανάγκες του ασθενούς. Είναι 
ο γιατρός, που είναι καθησυχαστικός προς τον ασθενή, αλλά με μια αίσθηση αυτοπε-
ποίθησης και σιγουριάς. Είναι, ο γιατρός, που δείχνει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για 
τον ασθενή, ο οποίος επισκέπτεται τον άρρωστό του συχνά για να παρακολουθεί την 
πορεία, καθώς και τις μεταβολές της νόσου. γιατί, όπως γράφει ο συγγραφέας της 
πραγματείας Περὶ ἰητροῦ38:

§ Ἐσόδῳ χρέο πυκνῶς, ἐπισκέπτεο ἐπιμελέστερον  
τοῖσιν ἀπατεωμένοισιν ἐπὶ τὰς μεταβολὰς ἀπαντῶν.

γιατί έτσι θα είναι σε θέση να προλαβαίνει τις μεταβολές της νόσου και να τις 
αντιμετωπίζει ανάλογα. Επιπλέον, καμιά άλλη τέχνη δεν έχει τη δυνατότητα αναβολής 
ή καθυστέρησης στη λήψη διαγνωστικής ή θεραπευτικής απόφασης όσο η Ιατρική. 
Είναι, τέλος, ο γιατρός ο οποίος σέβεται τις ιδιαιτερότητες του αρρώστου και μπορεί 
να δημιουργήσει μια σχέση Εμπιστοσύνης μαζί του. 

πώς ανΤΙλαμΒανΕΤαΙ Ο αρρώςΤΟς ΤΉν καλΉ αςκΉςΉ ΤΉς ΙαΤρΙκΉς;

Στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε καταρχήν: 

Τι θεωρεί ο άρρωστος καλή άσκηση της Ιατρικής; 

και αν αυτή εκφράζει τον τρόπο άσκησης της Ιατρικής από το γιατρό, ή περιλαμβάνει 
το σύνολο του συστήματος υγείας της χώρας. Να τονίσουμε, όμως, ότι άλλη είναι η 
σχέση του αρρώστου με το γιατρό και άλλη με το σύστημα υγείας της χώρας, το οποίο 
εμπλέκεται στη σχέση Γιατρού – Αρρώστου. Ακόμη, το τι θεωρεί ο άρρωστος καλή άσκηση 
της Ιατρικής μπορεί να αναλυθεί και ως αυτόνομο τμήμα της παρεχόμενης φροντίδας 
υγείας στην κοινωνία.
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Η καλή άσκηση της Ιατρικής θα κριθεί 
από τη θέση που παίρνει ο γιατρός απένα-
ντι στον άρρωστο, όπως για παράδειγμα, ο 
τρόπος που ο γιατρός στέκεται απέναντί του. 
Ποτέ δεν μπορεί να παίρνει τη στάση του 
γιατρού όπως φαίνεται στην Εικ. Σημαντικό 
ρόλο θα παίξει η δυνατότητα του γιατρού 
να αντιμετωπίσει με αποτελεσματικό τρόπο 
το πρόβλημα του αρρώστου. Στο πλαίσιο 
αυτό ο γιατρός οφείλει να επισκέπτεται τον 
άρρωστό του συχνά για να παρακολουθεί 
την πορεία, καθώς και τις μεταβολές της 
νόσου. Όπως γράφει μάλιστα ο συγγραφέας 
της πραγματείας Περὶ ἰητροῦ38 σε κάθε πε-
ρίπτωση, ο γιατρός στέκεται μπροστά στον 
άρρωστό του με σεβασμό για το πρόβλημά 
του, τον ακούει με προσοχή, χωρίς να τον 
διακόπτει άσκοπα κάθε 2-3 δευτερόλεπτα 
και χωρίς να έχει στραμμένο το βλέμμα του 
στον κομπιούτερ (Εικ.), ή να ξεφυλλίζει τα χαρτιά, που έχει μπροστά του, για να ενημε-
ρωθεί τη στιγμή που του μιλάει ο 
άρρωστος. Όπως αναφέρει ο 
Παυλάτος5 οι γιατροί Johna και 
Rahman σε άρθρο τους με θέμα: 
Ο Ανθρωπισμός στην καθημερινή 
Ιατρική πράξη γράφουν:

Ο άρρωστος είδε το 
γιατρό για πρώτη 
φορά. Ο γιατρός 
ζήτησε να μάθει με 
κάθε λεπτομέρεια 
ό,τι αφορούσε το νέο 
ασθενή, τον οποίον 
άκουγε προσεκτικά, 
χωρίς να τον διακόπτει. Ο ασθενής σταμάτησε και έδειχνε πολύ 
συγκινημένος. Όταν τον ρώτησε τι συμβαίνει, απάντησε: Πρώτη 
φορά με ακούν με τόση προσοχή.

Μια καλή σχέση Γιατρού-Αρρώστου, εξασφαλίζει την καλή άσκηση της Ιατρικής, όταν 
αυτή στηρίζεται:

Στην αμοιβαία εμπιστοσύνη,
Στην παροχή «σαφών» πληροφοριών με ειλικρινή  
και σφαιρική, ει δυνατόν, ενημέρωση του αρρώστου. 

Ο γιατρός εξετάζει τον άρρωστο διαβάζοντας στο computer!!

Απεικόνιση της λανθασμένης θέσης και εικόνας 
του γιατρού απέναντι στον άρρωστο.
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Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο γιατρός πρέπει να είναι ειλικρινής και να είναι σε 
θέση να δίνει τις πληροφορίες, που χρειάζεται ο ασθενής, με τρόπο σαφή, αλλά κυρίως 
με τρόπο κατανοητό και επιπλέον να βεβαιώνεται ότι ο ασθενής τις κατανόησε πλήρως. 
Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να γράφει ο γιατρός μια συνταγή και να τη δίνει στον 
άρρωστο, χωρίς να του εξηγεί: 

Ποια είναι η χρήση του κάθε φαρμάκου.
Ποιες οι πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Για πόσο χρόνο και πώς πρέπει να παίρνει τα φάρμακα, και
Τι περιμένουμε να επιτύχουμε με τη χρήση τους.
Αλλά και ποια προφυλακτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνει  
για την προστασία των παιδιών.

Ο γιατρός, συχνά, αποτελεί κινούμενο στόχο, γεγονός που τον υποχρεώνει σε επα-
ναπροσδιορισμό του ρόλου του, με βάση και μόνο τις ανάγκες των ασθενών του. Ας μη 
διαφεύγει, όμως, την προσοχή μας ότι:

Η σχέση Γιατρού-Αρρώστου αποτελεί συμβόλαιο ζωής, με εμφανή 
την επίδραση και στο θεραπευτικό αποτέλεσμα, πέραν όλων  
των άλλων πλεονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν τη σχέση αυτή. 

Ή αναΖΉΤΉςΉ ΤΟυ ΙππΟκραΤΙκΟυ γΙαΤρΟυ

Στο πλαίσιο αυτό, η αναζήτηση του Ιπποκρατικού κατά το Ήθος και τα Έργα Γιατρού, 
από τον άρρωστο εξαρτάται σε πρώτη φάση από τα στοιχεία που εκπέμπει ή από την 
προσωπικότητα του Γιατρού. Με άλλα λόγια, ποιο είναι το πλαίσιο της Εμπιστοσύνης 
που έχει αναπτυχθεί; Ποιες είναι οι θετικές γνώμες για την άσκηση της Ιατρικής; Πόσο 
αποτελεσματικός είναι στις δύσκολες περιπτώσεις; Πόσο προσιτός είναι στον άρρωστο, 
ο οποίος μπορεί να τον έχει ανάγκη κάθε στιγμή του 24ώρου; για κάθε, όμως, περίπτω-
ση ο άρρωστος δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει όλα αυτά τα στοιχεία για το γιατρό που 
αναζητά. Αρκείται, έτσι απλά, στη γνώμη φίλων ή γνωστών, οι οποίοι μπορεί ή όχι να 
είχαν μια εμπειρία άμεση ή έμμεση με το γιατρό. 

Μια σχέση η οποία δεν εδράζεται σε θέσεις που έχουν ως αφετηρία τη γνώση της 
επιστημονικής πληρότητας, της επαγγελματικής εμπειρίας και ικανότητας, της ανθρώ-
πινης και της κοινωνικής συμπεριφοράς και αποδοχής του γιατρού. Απλά, στηρίζονται 
σε μία σχέση, η οποία προέκυψε μετά από μία καλή έκβαση προβλήματος ασθενούς, 
φίλου ή συγγενούς. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενθουσιασμός είναι αυτός που δημιουργεί 
ένα αίσθημα ικανοποίησης, το οποίο μεταφράζεται σε επαινετικούς λόγους για τον συ-
γκεκριμένο γιατρό. Το ερώτημα είναι το εξής: Είναι αρκετή μια μεμονωμένη περίπτωση 
καλής έκβασης ενός αρρώστου να βάλει την ταμπέλα του καλού γιατρού; Η απάντηση 
είναι όχι, αν δεν συνοδεύεται απ’ όλα τα στοιχεία που αναφέρθηκαν.

Αυτά αναφέρονται γιατί η σχέση Γιατρού-Αρρώστου περνάει από πολλές φάσεις, 
μέχρις ότου χαρακτηριστεί επιτυχημένη. Στη διάρκεια αυτών των φάσεων δοκιμάζεται 
η αντοχή του αρρώστου και η αποτελεσματικότητα του γιατρού. Τη σχέση αυτή θα μπο-
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ρούσαμε να την παρομοιάσουμε με μια όμορφη γυναίκα, με την οποία ο γιατρός επιζητεί 
μια ειλικρινή επικοινωνία, που εκφράζεται από μια σχέση Εμπιστοσύνης. Αυτή όμως, 
συνεχώς, τον αποφεύγει, προσφέροντάς του ενίοτε ένα απλό μειδίαμα (μια επιτυχία), 
σπάνια δε ίσως και κάποιο φευγαλέο ασπασμό (επιβεβαίωση επιτυχίας). Δυστυχώς, 
όμως, για το γιατρό η ικανοποίηση της πλήρους κατάκτησης αργεί πολύ ή έρχεται 
σπάνια. Η επιτυχία της σχέσης αυτής στην πλήρη της έκφραση πρέπει να στηρίζεται 
σε Επιστημονικά, αλλά και σε Ανθρωπιστικά δεδομένα, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά 
και έχουν αναπτύξει γερές βάσεις στον κοινωνικό ιστό. γιατί ο άρρωστος, αλλά και η 
κοινωνία δεν αποδέχονται τους γιατρούς οι οποίοι δεν είναι συνεπείς με τον Όρκο που 
έχουν δώσει και για τον επιπλέον λόγο ότι η υγεία είναι ένα πολύ ευαίσθητο αγαθό, το 
οποίο έχει ανάγκη προστασίας απ’ όλους.

Ή αναΖΉΤΉςΉ Τών γΙαΤρών πρΟΤυπών ςυμπΕρΙΦΟρας

Όταν η επιλογή των φοιτητών Ιατρικής έχει προβληματίσει την πολιτεία και την 
ιατρική κοινότητα, την ίδια γραμμή πρέπει να ακολουθήσουμε και για την αναζήτηση 
και επιλογή των Ιπποκρατικών Γιατρών που αποτελούν Πρότυπα προς μίμηση. Αν ο υπο-
ψήφιος φοιτητής πρέπει να γνωρίζει Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, τόσο και ο Ιπποκρατικός 
γιατρός πρέπει να διδάσκει και να εφαρμόζει τις Αρχές της Ιπποκρατικής διδασκαλίας. 
Τα δεδομένα που αναφέρθηκαν πληρούν οι γιατροί τους οποίους αποδέχεται η κοινωνία 
και οι οποίοι αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση. Πρόσφατες μελέτες δίνουν έμφαση 
στην έλλειψη ικανοποίησης, αλλά και κατανόησης όπως τη βιώνει ο ασθενής από τη 
σχέση του με τον γιατρό.39

Μέσα σ’ ένα ευρύ κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο, η διεύρυνση του ρόλου, αλλά 
και του βάθους των γνώσεων του γιατρού, στην ορθολογική αντιμετώπιση των προβλη-
μάτων των ασθενών, αλλά και της κοινωνίας, απαιτεί την επέκταση της Παιδείας του και 
πέραν των ιατρικών κειμένων. Αυτή πρέπει να καλύπτει ει δυνατόν, όλο το φάσμα των 
βασικών γνώσεων των γνωστών επιστημών. Πρέπει, με άλλα λόγια, και τα έργα του να 
αποτελούν πρότυπα προς μίμηση για τους νεότερους.

Η παρουσία στο δημόσιο βίο Προτύπων Συμπεριφοράς, καθώς  
και Ιπποκρατικών κατά το Ήθος και τα Έργα γιατρών, αποτελούν 
τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία στη διαμόρφωση του χαρακτήρα 
των νέων γιατρών. 

Την άποψη αυτή υποστηρίζουν πολλές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν διαπιστώσει 
ότι πράγματι τα πρότυπα συμπεριφοράς και δράσης αποτελούν χρήσιμα εργαλεία στην 
προσπάθεια διαμόρφωσης του χαρακτήρα του γιατρού. Οι νέοι γιατροί θα πεισθούν να 
ενστερνιστούν και να μιμηθούν συμπεριφορές και τρόπους δράσης των γιατρών που 
επιδεικνύουν Ήθος στην επικοινωνία με τους αρρώστους, αλλά και με τους άλλους 
συναδέλφους τους αν αυτές κινούνται στο πλαίσιο αυτό που για την κοινωνία αποτελεί 
το αποδεκτό περί δικαίου αίσθημα40.

Από την άλλη πλευρά, συναντάμε περιπτώσεις γιατρών, οι οποίοι αναλίσκονται σε 
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ακατάσχετες συμβουλές, που συχνά συνοδεύονται από καλλωπισμένους βερμπαλισμούς, 
οι οποίοι αφήνουν αδιάφορους, αν δεν κουράζουν τους νέους γιατρούς. Σε τελική 
ανάλυση, είναι πιθανό και να τους ενοχλούν, γιατί τους εκλαμβάνουν ως ένα είδους 
επιβολής. Η χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες στερείται ικανού αριθμού προτύπων 
προς μίμηση, τα οποία η κοινωνία και οι γιατροί έχουν ανάγκη. Αντίθετα, έχουμε φθάσει 
στο ακραίο σημείο, πρότυπο να αποτελεί αυτός που, χωρίς να το αξίζει, επιτυγχάνει 
πάντα αυτό με το οποίο ασχολείται, ίσως γιατί δεν χρησιμοποιεί ορθόδοξους τρόπους. 
Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, γι’ αυτήν την παραμόρφωση της εικόνας, στα ιατρικά 
πρότυπα, ανήκει στους γιατρούς, με τους πολίτες, τους δημοσιογράφους και τους 
πολιτικούς να συμμετέχουν. 

Τις βαθιές ρωγμές στο πρότυπο της κοινωνίας για το γιατρό 
επιτείνει η απαξιωτική εικόνα που δημιουργείται από τις συχνές 
περιγραφές από τα ΜΜΕ των έκνομων πράξεων των ολίγων 
γιατρών που παραβαίνουν του Όρκου τους και η οποία δυστυχώς 
επεκτείνεται και στο σύνολο του ιατρικού κόσμου.

Με τα γραπτά μας αυτά δε αποποιούμεθα το μερίδιο της ευθύνης που μας ανήκει, 
το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι βεβαιωμένο, αλλά και κατακριτέο. 

Αυτό, όμως που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι όλοι μαζί  
(γιατροί, κοινωνία, ΜΜΕ, πολιτικοί) πρέπει να δημιουργήσουμε  
τις προϋποθέσεις απαξίωσης και καταδίκης των κακών γιατρών.

Το μερίδιο ευθύνης των επίσημων φορέων μπορεί να αποτελεί μέρος της ανεκτι-
κότητάς τους, ή της καθυστέρησης στη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων 
αντιμετώπισης του.

Παράμετροι της προσωπικότητας του γιατρού

Οι περιπτώσεις που θα δοκιμαστεί η προσωπικότητα του γιατρού είναι πολλές και 
συχνά είναι και ψυχοφθόρες, λόγω της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις δύσκολες 
απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης, με συνέπεια να οδηγούν σε χαλάρωση της σχέσης 
Γιατρού-Αρρώστου. Με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, η προσωπικότητα του Καλού Γιατρού 
συγκροτείται από τρεις βασικές παραμέτρους που είναι εκείνες του Δασκάλου (Εκπαι-
δευτή), του Κλινικού (Θεραπευτή) και του Ερευνητή41. Βέβαια, δεν περιμένει κανείς να 
παίζει ο γιατρός και τους τρεις ρόλους, ταυτόχρονα σ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής 
του και  μάλιστα με τον ίδιο ζήλο και στην ίδια ένταση. Πρέπει, όμως, να τους γνωρίζει, 
αλλά και να τους κατανοεί και η κοινωνία, που χρησιμοποιεί το γιατρό και την Ιατρική 
και τον πληρώνει άμεσα ή έμμεσα γι’ αυτήν. Τελευταία, στις παραμέτρους αυτές έχει 
προστεθεί και μια τέταρτη, που είναι εκείνη του Πνευματικού ανθρώπου, ο οποίος στη 
χώρα μας είναι αγνοημένος. Η παράμετρος αυτή υποστηρίζεται από πνευματικούς 
ανθρώπους και επιστήμονες οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα «κίνημα» αναβίωσης και 
προβολής του Πνευματικού Ανθρώπου-Γιατρού, σε αντίθεση προς τον Άνθρωπο-Μηχανή 
της σύγχρονης υψηλής Ιατρικής Τεχνολογίας. Την προσωπικότητα του γιατρού συγκρο-
τούν ακόμα και τα επί μέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματά της, όπως είναι η ευρεία και 



34

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

επιτυχημένη κλινική του διαδρομή, της οποίας συνέπεια είναι η ανάλογη επαγγελματική, 
με συνακόλουθη την ορθή διαγνωστική και θεραπευτική επιτυχία. 

Η κατανόηση του ανθρώπινου προβλήματος και η συμπόνια προς τον 
άρρωστο επενδυμένη με τα στοιχεία του Ανθρωπισμού συμπληρώνουν 
την εικόνα του Καλού Ανθρώπου και του Καλού Γιατρού. 

γιατί, ο γιατρός αν δεν έχει ένα απ’ αυτά τα δύο στοιχεία είναι σαν να μην έχει κανένα. 
Η φαντασία βοηθάει το γιατρό να προσαρμόζεται σε καταστάσεις οι οποίες βρίσκονται 
έξω από την πορεία της γνώσης, για να μπορεί να ελέγχει τη συνήθεια και να εμπνέεται 
από την εξαίρεση. Ο Πλούταρχος υποστήριζε ότι:

Η γνώση αποβαίνει στείρα αρετής  
αν δεν κατορθώνει να χρησιμοποιεί την τέχνη.

Από την άλλη πλευρά, ο Αϊνστάιν* χρησιμοποιούσε τη φαντασία για να προφυλάσσεται 
από τις περιπτώσεις εκείνες που χαρακτηρίζονταν από το ακλόνητο της αλήθειας. Ο Μι-
χαήλ Άγγελος** έλεγε ότι η αλήθεια (το άγαλμα) βρίσκεται μέσα στο μάρμαρο, χρειάζεσαι 
όμως τη σμίλη (την τέχνη) για να την αποκαλύψεις. Πολλοί από τους μεγάλους γιατρούς 
κλινικούς και ερευνητές άφησαν το δικό τους αποτύπωμα, το οποίο περιείχε στοιχεία 
του Ήθους, της φαντασίας, της εργατικότητας και της αρετής τους. για παράδειγμα, 
ο Pasteur*** συμβούλευε τους γιατρούς:

* Άλμπερτ Αϊνστάιν (1879-1955). Γερμανός φυσικός, εβραϊκής καταγωγής. Το 1921 πήρε το Nobel Φυσικής για τη 
συμβολή του στη θεωρητική φυσική και για την ερμηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Θεμελίωσε τη θεωρία 
της σχετικότητας. Θεωρείται από τους σημαντικότερους επιστήμονες όχι μόνο του 20ού αιώνα, αλλά και όλων των 
εποχών. Με τις θεωρίες του τόνισε την ισοδυναμία της μάζας προς την ενέργεια. Παράλληλα, έδωσε νέα διάσταση 
στις έννοιες του χώρου, του χρόνου και της βαρύτητας. Έγραψε πάνω από 800 εργασίες, καθώς και 150 έργα για 
το ευρύ κοινό. Για την ερμηνεία της ακτινοβολίας του μέλανος χρώματος στηρίχθηκε στην υπόθεση του Plank για 
την κβάντωση. Οι εργασίες του Plank και του Einstein αποτέλεσαν την αρχή της κβαντικής μηχανικής.

** Μιχαήλ Άγγελος (1475-1564). Ιταλός γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής της Αναγέννησης, ο οποίος 
επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη δυτική τέχνη, ώστε να αναγνωρίζεται σήμερα ως ένας από τους σπουδαιότερους 
δημιουργούς στην Ιστορία της Τέχνης. Η βιογραφία του εκδόθηκε από τον Τζόρτζιο Βαζάρι, πριν από το θάνατό του, 
ο οποίος τον τοποθέτησε στην κορυφή των καλλιτεχνών, χαρακτηρίζοντάς τον ο Θεϊκός (Il Divino). Στα δημοφιλέστερα 
έργα του ανήκουν οι νωπογραφίες που φιλοτέχνησε για το Παπικό παρεκκλήσιο του Βατικανού (Καπέλα Σιξτίνα), το 
άγαλμα του Δαβίδ και η Πιετά (Αποκαθήλωση) στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, στη Ρώμη. Εκπαιδεύτηκε αρχικά στην 
τεχνική της νωπογραφίας, πλην όμως σε μεγάλο βαθμό ήταν αυτοδίδακτος. Το 1492 φιλοξενήθηκε στο μοναστήρι 
του Santo Spirito, όπου του δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσει γνώσεις ανατομίας, μελετώντας τα πτώματα από 
το γειτονικό νοσοκομείο. Μετά την άνοδο του μοναχού Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα εγκαταστάθηκε στην Μπολόνια. Το 
1496 επισκέφθηκε τη Ρώμη, όπου ανέλαβε τη δημιουργία της Pieta (1499) του Βατικανού, στη Βασιλική του Αγίου 
Πέτρου. Το έργο αυτό απεικονίζει την Παναγία να κρατά στα χέρια της το σώμα του Χριστού μετά τη Σταύρωση. 
Είναι το μοναδικό έργο που φέρει την υπογραφή του. Παρέμεινε στη Ρώμη για πέντε χρόνια, όπου ανέλαβε πολλές 
παραγγελίες έργων, όπως ήταν η ανάθεση του Δαβίδ (1504) για τον καθεδρικό ναό της Φλωρεντίας. Το άγαλμα του 
Δαβίδ αποτέλεσε σύμβολο της νέας Φλωρεντινής Δημοκρατίας. Το 1505 επέστρεψε στη Ρώμη μετά από πρόσκληση 
του πάπα Ιουλίου Β’. Ανέλαβε τη διακόσμηση του θόλου του Παπικού Παρεκκλησίου (Καπέλα Σιξτίνα) με νωπογραφίες 
των δώδεκα Αποστόλων. Τα έτη 1508-1512 δημιούργησε περισσότερες από 300 βιβλικές φιγούρες και διάφορες άλ-
λες θρησκευτικές παραστάσεις. Υποστηρίζεται ότι τα χρόνια αυτά δεν βγήκε από την Καπέλα Σιξτίνα παρά ελάχιστα. 
Επιπλέον, δεν επέτρεψε σε κανέναν να δει το έργο του. Απεικόνισε θέματα από την Αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή 
παράδοση, χωρίς άμεση σχέση με τη χριστιανική θρησκεία, όπως ήταν οι Σίβυλλες.

*** Louis-Jean Pasteur (1822-1895). Οι εξελίξεις στην Ιατρική δεν ήταν πάντα έργο γιατρών. Κλασικό παράδειγμα, 
αποτελεί o Pasteur, ο οποίος ήταν χημικός. Παρόλα αυτά, οι υπηρεσίες που προσέφερε στην Ιατρική υπήρξαν οι 
μεγαλύτερες και σπουδαιότερες από εκείνες κάθε γιατρού μέχρι την εποχή μας. Από τις μελέτες του προέκυψε η 
ιδέα της ήπιας θερμικής επεξεργασίας υγρών για να καταστραφούν τυχόν μολυσματικές ζύμες και βακτήρια, μια 
επεξεργασία που σήμερα ονομάζεται, παστερίωση και που χρησιμοποιείται σε όλον τον κόσμο για τη συντήρηση 
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Δουλεύετε-δουλεύετε γιατί η εργασία  
είναι το μόνο διασκεδαστικό πράγμα.

Είναι, όμως, δύσκολο να διατυπώσει κάποιος σαφή άποψη, για τη συμπεριφορά του 
συνόλου των σημερινών γιατρών, γιατί οι αλλαγές και η πρόοδος που σημειώνεται από 
το 18ο αιώνα και μετά ανέτρεψαν και τοποθέτησαν σε νέες βάσεις πολλές απόψεις στην 
Ιατρική Επιστήμη, αλλά και στη σχέση του Γιατρού με την Κοινωνία. Με την πρόοδο, όμως 
των εξελίξεων, το μονοπάτι της επιστημονικής γνώσης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
γίνεται, στη συνέχεια, λεωφόρος και μάλιστα ταχείας κυκλοφορίας, η οποία οδηγεί σε 
νέες ανακαλύψεις. Στη διαχρονική πορεία των ιατρικών εξελίξεων δοκιμάζεται η σχέση 
του Γιατρού με τον Άρρωστο, αλλά και με εκείνη της Κοινωνίας. Ένας από τους λόγους 
είναι και η ταχύτητα με την οποίαν πραγματοποιούνται πλέον οι επιστημονικές εξελίξεις 
και η ανάγκη των γιατρών για ενημέρωση δεν του αφήνουν πολλά χρονικά περιθώρια για 
την επικοινωνία του με τον άρρωστο. Παρόλα αυτά, στη διαδρομή του χρόνου, η σχέση 
του συνόλου σχεδόν των Γιατρών με τον Άρρωστο παραμένει σχεδόν αδιατάρακτη. 

Μην στηρίζεστε στην ελπίδα ούτε στης τύχης την εύνοια· 
εμπιστευτείτε την Επιστήμη σας προσαρμόζοντας τα δόγματά της 
στην ιδιαιτερότητα της εκάστοτε περίπτωσης.

Ο ΙππΟκραΤΙκΟς καΤα ΤΟ ΉθΟς καΙ Τα Εργα γΙαΤρΟς  
ςΤΉ ςυγχρΟνΉ ΕπΟχΉ ΤΉς υψΉλΉς ΙαΤρΙκΉς ΤΕχνΟλΟγΙας 

Η περιγραφή του Ιπποκρατικού κατά το Ήθος και τα Έργα Γιατρού της σύγχρονης 
εποχής, της εποχής της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας, παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 
από εκείνη της εποχής του Ιπποκράτη, πλην όμως οι βασικές αρχές της συμπεριφοράς 
του διατηρούν αναλλοίωτες εκείνες της Ιπποκρατικής διδασκαλίας. Η διαχρονική πε-
ριγραφή του αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, περνώντας 
από τη θεωρία της Αβιογένεσης*, φθάνουμε στην ανακάλυψη των επιτευγμάτων της 

διαφόρων ειδών διατροφής. Το 1888, έγιναν τα εγκαίνια του Ινστιτούτου Pasteur με χορηγίες απ’ όλον τον κόσμο. 
Συνέβαλλαν, ο Τσάρος της Ρωσίας, ο Αυτοκράτορας της Βραζιλίας και ο Σουλτάνος της Τουρκίας. Το 1892, σε ηλικία 
70 ετών μπήκε στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Ακαδημίας, στο μπράτσο του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας 
Καρνό. Όταν ο Pasteur πέθανε, το 1895, η θεωρία της ζωντανής μόλυνσης είχε επικρατήσει, τα δε νοσηρά σπέρματα 
του Fracastoro είχαν πλέον αποκαλυφθεί κάτω από το μικροσκόπιο.

Αποδείχθηκε, έτσι, για μια ακόμη φορά ότι θεωρητική σκέψη και εμπειρία πρέπει να 
στηρίζουν η μια την άλλη αν πρόκειται να προσφέρουν αληθινή γνώση.

* Αβιογένεση. Στις φυσικές επιστήμες ο όρος αβιογένεση δηλώνει την προέλευση ζωντανών οργανισμών από άβια 
ύλη. Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα επικρατούσε η άποψη ότι μορφές ζωής δημιουργούνται αυτόματα από μη 
έμβια ύλη. Έτσι, η αβιογένεση ορίζεται και ως αυτόματη γένεση που σημαίνει ότι πολύπλοκοι ζωντανοί οργανισμοί 
δημιουργούνται από αποσυντιθέμενες οργανικές ουσίες. Τον 17ο αιώνα οι απόψεις αυτές άρχισαν να αμφισβητού-
νται. Το 1665 ο Robert Hook παρουσίασε το πρώτο σκίτσο ενός μικροοργανισμού, για να ακολουθήσει το 1667 ο 
Leeuwenhoek, ο οποίος τους περιέγραψε. Σήμερα, θεωρείται ότι αυτοί οι οργανισμοί ήταν πρωτόζωα και βακτήρια. 
Την ίδια περίοδο πολλοί πίστευαν ότι η ύπαρξη μικροοργανισμών ήταν απόδειξη της αυτόματης γένεσης. Ακολού-
θησε το 1668 ο Renti ο οποίος με το περίφημο πείραμά του έδειξε ότι δεν εμφανίζονται σκουλήκια στο κρέας, αν 
οι μύγες δεν μπορούν να αποθέσουν τα αυγά τους. Αυτό ήταν το πρώτο ισχυρό κτύπημα στην αυτόματη γένεση. 
Η επόμενη εναλλακτική άποψη ήταν εκείνη της βιογένεσης.

 Το 1768 ο Lazaro Spallanzani έδειξε ότι τα μικρόβια υπάρχουν στον αέρα και μπορούν να σκοτωθούν με το βρασμό. 
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σύγχρονης τεχνολογίας, που είναι εκείνα των κρυστάλλων και της λυχνίας. Έτσι, από: 
• τον Ιπποκράτη, 
• τον Αριστοτέλη*, 
• τον Γαληνό και 
• τον Ορθολογιστή Δάντη**43, 

φθάνουμε στην εποχή της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού (1492-1789), την εποχή 

Τελικά το 1961 ο Pasteur έδειξε ότι οι οργανισμοί δεν εμφανίζονται αυτόματα σε αποστειρωμένες τροφές.
* Αριστοτέλης από τα Στάγειρα (384-322 π.Χ.). Φιλόσοφος και επιστήμονας. Το 368/367 ήλθε στην Αθήνα και  

μπήκε στην Ακαδημία στην οποία ανήκε ως το θάνατο του Πλάτωνα (348/347). Μετά την ανάληψη της διεύθυνσης 
της σχολής από τον Σπεύσιππο, εγκατέλειψε την Αθήνα. Το 343/342 τον κάλεσε ο βασιλιάς της Μακεδονίας Φίλιπ-
πος Β’ στην Πέλλα για να αναλάβει την αγωγή του νεαρού Αλέξανδρου. Η εκπαίδευση του Αλέξανδρου τελείωσε 
το 340, ενώ ο Αριστοτέλης έμεινε στη Μακεδονία έως το 335/334 όταν επέστρεψε στην Αθήνα και άνοιξε δική του 
σχολή στο γυμναστήριο Λύκειο. Η σχολή ονομάστηκε και Περιπατητική από μια στοά περιπάτου που υπήρχε. Την 
Ακαδημία διεύθυνε την εποχή της επιστροφής του στην Αθήνα ο Ξενοκράτης. Έτσι, ο Αριστοτέλης αποσπάστηκε 
από την Πλατωνική Ακαδημία. Στην αρχαιότητα, ο Αριστοτέλης θεωρούνταν ως ο συνεχιστής του Πλάτωνα. Σήμερα, 
λαμβάνεται υπόψη η κριτική αντιπαράθεσή του με την Ακαδημία, η οποία ήταν και η αφετηρία για την ανεξάρτητη 
φιλοσοφική του εξέλιξη, η οποία τον οδήγησε στην απόρριψη της πλατωνικής θεωρίας των ιδεών. Ο Αριστοτέλης 
έδωσε προτεραιότητα σε προβλήματα μεθόδου, με άλλα λόγια έδωσε στην έρευνα τη σιγουριά και την ακρίβεια 
της μεθόδου. Ο Αριστοτέλης έζησε 62 χρόνια στη διάρκεια των οποίων το έργο του καλύπτει σχεδόν κάθε τομέα 
της «Επιστήμης» που αποδεσμεύτηκε από τη φιλοσοφία. Στο έργο του οι τομείς ορίζονται ως ξεχωριστά πεδία 
έρευνας. Από το έργο του μας έχουν μείνει μόνο έργα που δεν προορίζονταν για δημοσίευση. Προχώρησε σε με-
γάλης έκτασης συλλογή υλικού, δημιούργησε ορισμούς, ενώ καθόρισε και τα στάδια της αποδεικτικής διαδικασίας 
(επαγωγή, συλλογισμός). Παράλληλα, ανέπτυξε βασικές κατηγορίες μορφών σκέψης και λόγου. Η όλη του προ-
σπάθεια συνίστατο στη δημιουργία μιας γενικής θεωρίας η οποία να εκφράζει έναν επιστημονικό τρόπο εργασίας 
προκειμένου να σχηματιστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διδασκαλίας. Τα έργα του Αριστοτέλη ανήκουν στις έξι 
ομάδες42.

 -  Πραγματείες. Εκδόθηκαν από τον ίδιο και προορίζονταν για το μεγάλο αναγνωστικό κοινό (λόγοι εκδιδομένοι, ή 
εξωτερικοί).

 - Έργα για παραδόσεις (υπομνήματα). Μερικά είναι συλλογές υλικού, όπως η Αθηναίων Πολιτεία.
 -  Επιστημονικού περιεχομένου διδακτικά συγγράμματα (ακροαματικά ή εσωτερικά). Είναι τα μόνα που διασώθηκαν. 

Τα έργα αυτά δεν μπορούν να συγκριθούν με τα λογοτεχνικά τα οποία χρησιμοποιούν μια ειδική αφηγηματική 
ορολογία. Το σύνολο των έργων του περιλαμβάνει 400 τίτλους, από τους οποίους 47 σώθηκαν πλήρεις, από 
άλλους 100 σώθηκαν μόνο αποσπάσματα. Κατάλογος των έργων του μας έδωσε ο Διογένης ο Λαέρτιος στον 
οποίον περιλαμβάνονται 19 διάλογοι, μεταξύ των οποίων και ο Προτρεπτικός, άλλους 124 τίτλους με επιστολές 
και ποιήματα. Τα διδακτικά συγγράμματα πέρασαν μετά το θάνατό του στον Θεόφραστο και μετά στον Νηλέα 
από τη Σκήψη. Τελικά ο Σύλλας τα μετέφερε στη Ρώμη, τον 1ο αι. π.Χ. την εποχή του Κικέρωνα. Ο Ανδρόνικος ο 
Ρόδιος πραγματοποίησε μια έκδοση, η οποία αποτέλεσε τη βάση των επόμενων εκδόσεων.

** Δάντης Αλιγκέρι (1265-1321). Ιταλός ποιητής. Θεωρείται ο πρώτος σημαντικός δημιουργός της ιταλικής ποίησης. 
Το έργο του Θεία Κωμωδία εκτιμάται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Σε ηλικία 
οκτώ ετών γνώρισε τη Βεατρίκη, η οποία πέθανε νωρίς, παρουσιάζεται όμως ως κεντρικός χαρακτήρας στη Θεία 
Κωμωδία. Σε ηλικία 18 ετών οργανώνει με άλλους το λογοτεχνικό ρεύμα Dolce Stil Nuovo (Γλυκό Νέο Ύφος) το 
οποίο κατέχει σημαντική θέση στην ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας. Ο Δάντης, ενώ ήταν εξόριστος στη Φλωρε-
ντία άρχισε να γράφει τη Θεία Κωμωδία. Το 1315 δόθηκε αμνηστία στους εξόριστους Γουέλφους, υπό τον όρο να 
ομολογήσουν δημοσίως ότι έσφαλαν. Ο Δάντης αρνήθηκε και έγραψε:

Δεν είναι αυτός ο δρόμος για να γυρίσω στην πατρίδα, αν μπορέσετε να βρείτε άλλον 
τρόπο πιο σύμφωνο με την τιμή και τη δόξα του Δάντη, θα έρθω με βήματα γοργά.

 Στην πόλη της Ραβέννας ολοκλήρωσε τη Θεία Κωμωδία. Στο έργο αυτό, που αποτελεί πέραν των άλλων και ση-
μαντική βιογραφική πηγή, ο Δάντης γράφει για το Βιργίλιο43:

Εσύ είσαι και ο ποιητής και ο δάσκαλός μου, εσύ είσαι και ο μόνος οδηγός που επήρα 
στην όμορφη γραφή που ετίμησέ με.

 Ο Δάντης ονόμασε αρχικά το έργο του Κωμωδία και στη συνέχεια ο Βοκάκιος το μετονόμασε σε Θεία Κωμωδία. Το 
έργο έχει ως θέμα ένα φανταστικό ταξίδι του ποιητή στο βασίλειο των νεκρών, με οδηγό τον επικό ποιητή Βιργίλιο 
και τη Βεατρίκη. Το έργο χωρίζεται σε τρία μέρη: Κόλαση, Καθαρτήριο και Παράδεισος. Κάθε μέρος περιλαμβάνει 
33 ωδές και μια εισαγωγική. Στο έργο αυτό συναντάμε πολλές αντιλήψεις της μεσαιωνικής φιλοσοφίας.
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του Pasteur, του Koch* και των άλλων μεγάλων γιατρών κλινικών και ερευνητών και τέλος 
στη σύγχρονη εποχή, κατά την οποίαν: 

Μια νέα τεχνολογική επανάσταση λαμβάνει χώρα η οποία,  
για να φανεί χρήσιμη στον άρρωστο, απαιτεί ένα περιβάλλον  
και μια ανθρώπινη σκέψη ανάλογα με εκείνα του 5ου αι. π.Χ.

Η ανάγκη δημιουργίας και μόνο ενός τέτοιου περιβάλλοντος και μιας τόσο ορθολογι-
κής και με ανθρωπιστικό περιεχόμενο σκέψης, έχει ανάγκη από ένα γιατρό ο οποίος να 
εμφορείται από τις αρχές της Ιπποκρατικής Ιατρικής. Έναν γιατρό, ο οποίος να εμπνέεται 
από τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και ο οποίος να έχει ως προμετωπίδα στο γραφείο του 
τις Αρχές της Ηθικής και Δεοντολογίας. Επιπλέον, ο όγκος της γνώσης που πρέπει να 
προσληφθεί από το γιατρό είναι πράγματι τεράστιος, γεγονός, που απαιτεί την παρουσία 
ενός ήρεμου περιβάλλοντος, στο οποίο να είναι σε θέση να συγκεντρώνεται. Οι σύγχρονες 
όμως κοινωνικο-πολιτικές και οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν αρνητικά την απόδοση, 
αλλά και τον ψυχισμό του με επιπτώσεις στην επικοινωνιακή σχέση του με τον άρρωστο, 
ενώ παράλληλα ο γιατρός στρέφεται, σε άλλοτε άλλο βαθμό, σε ατραπούς εκτός του 
δρόμου που καθορίζεται από τον Όρκο που έχει δώσει. Ας μη διαφεύγει την προσοχή 
μας ότι ο  Ιπποκράτης διδάσκει ότι η Ιατρική είναι μια Τέχνη Επίπονος και Μακρά, τόσο 
ώστε όπως γράφει ο Γαληνός44 να θεωρείται δικαίως:

Βραχύς ο βίος προς το της Τέχνης μέγεθος.

Σε πολλά από τα μεγάλα και δυσεπίλυτα σύγχρονα κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλο-
ντικά και Ηθικά προβλήματα, οι ρίζες τους ανιχνεύονται στην Επιστημονική Επανάσταση. 
Οι μετέπειτα εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά, σε πολλά σημεία, τη σχέση Γιατρού-Αρρώ-
στου, ο οποίος έκτοτε καταβάλλει πολλές προσπάθειες αναβάθμισής της και συχνά το 
επιτυγχάνει. Στη διάρκειά της Επιστημονικής Επανάστασης οι διάφορες φιλοσοφικές 
απόψεις όπως εκείνες των: 

• γαλιλαίου**,

* Robert Koch (1843-1910). Ο Koch ασχολείται από τα πρώτα του βήματα στην επιστήμη, με ένα περίεργο φύκος, 
με το μικρόβιο του άνθρακα. Την ίδια εποχή ο Pasteur εργάζεται στο ίδιο αντικείμενο, αγνοώντας την ύπαρξη του 
Koch. Όταν ανακοίνωσαν τις ανακαλύψεις τους άρχισε να αναπτύσσεται μεταξύ τους το μικρόβιο της ζήλιας σε 
μεγαλύτερο βαθμό, το οποίο δεν φρόντισαν να απομονώσουν. Αυτό πιθανώς γιατί είχε ξεφύγει από το επίπεδο 
της Ιατρικής και είχε αναχθεί σε ένα θέμα πολιτικού ανταγωνισμού, μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας. Σε ηλικία 33 
ετών ο Koch, δημοσίευσε την εργασία του για το μικρόβιο του άνθρακα. Ο Pasteur, είχε εγκρίνει τα πειράματα του 
Koch, τα οποία είχε αρχίσει και ο ίδιος. Το Μάρτιο του 1882, ο Koch ανακοινώνει την ανακάλυψη του μικροβίου της 
φυματίωσης, το οποίο είχε κατορθώσει να απομονώσει και να καλλιεργήσει. Στο Βερολίνο ιδρύεται το Ινστιτούτο 
Λοιμωδών Νοσημάτων και το 1905 παίρνει το βραβείο Νόμπελ.

** Γαλιλαίος Γαλιλέι (1564-1642). Ιταλός φυσικός, μαθηματικός, αστρονόμος και φιλόσοφος. Γεννήθηκε στην Πίζα. 
Σπούδασε στη σχολή Ιησουιτών κοντά στη Φλωρεντία. Σε ηλικία 17 ετών ο πατέρας του τον έστειλε στο Πανεπι-
στήμιο της Πίζας για να γίνει έμπορος. Βλέποντας όμως τις ικανότητές του τον έστειλε στην Ιατρική Σχολή. Διέκοψε 
όμως τη φοίτησή του λόγω οικονομικής αδυναμίας. Δευτεροετής φοιτητής κάνει τις πρώτες ανακαλύψεις του γύρω 
από τις ταλαντώσεις του εκκρεμούς, ενώ είχε ανακαλύψει και ένα είδος χρονόμετρου για τη μέτρηση των παλμών 
των ασθενών. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα φωτισμένο και καθαρό μυαλό δεν κατόρθωσε να πάρει μια υποτροφία 
γιατί όπως υποστηρίζεται:

Οι αριστοτελικές απόψεις του τον έκαναν αντιπαθή στο Πανεπιστήμιο, 
 ενώ κατά άλλους:

Είχε μια ψυχρή και σαρκαστική έπαρση με την οποία κατάφερνε να χάνει τις υποθέσεις του.
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• Νεύτωνα*, 
• Καρτέσιου** και 

 Εγκαταλείποντας την Ιατρική συνέχισε να εργάζεται στο σπίτι του και να κατασκευάζει διάφορα μηχανήματα όπως 
ήταν ένα βελτιωμένο τηλεσκόπιο και μια υδροστατική πλάστιγγα. Αυτές οι κατασκευές κίνησαν το ενδιαφέρον των 
καθηγητών του και σε ηλικία 21 έτη γίνεται καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πίζας στο οποίο δεν 
είχε τελειώσει τη φοίτησή του ως γιατρός. Ο μισθός του ανερχόταν σε 60 σκούδα το χρόνο δεν επαρκούσε για μια 
αξιοπρεπή ζωή, ενώ ο αντίστοιχος του καθηγητή Ιατρικής Τζερόλιμο Μερκουριάλε ήταν 2000 σκούδα. Το σημα-
ντικότερο όμως ηθικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι η υποχρέωσή του να διδάσκει το Γεωκεντρικό σύστημα, 
ενώ πίστευε στο Ηλιοκεντρικό. Όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις ιδιαίτερα στην Ιατρική στα έργα του είναι 
εμφανής η επίδραση του Αριστοτέλη και του Πτολεμαίου. Επειδή κινείται ανεξάρτητα από τις καθιερωμένες αρχές 
του πανεπιστήμονα Αριστοτέλη δημιουργεί πολλές αντιπάθειες. Παρόλα αυτά, παραμένει στο Πανεπιστήμιο για 
τρία χρόνια στη διάρκεια των οποίων προσέθεσε νέες ανακαλύψεις όπως ήταν:

Ο νόμος του ισοχρόνου των ταλαντώσεων του εκκρεμούς, 
 ενώ εφηύρε και τον Υδροστατικό ζυγό. Οι απόψεις του για το κέντρο βάρους των στερεών τον κατέστησε ευρύτερα 

γνωστό όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και σε όλον τον κόσμο της Κίνας συμπεριλαμβανομένης. Οι Βενετοί εκτιμώντας 
το έργο του του προσέφεραν μια έδρα στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, στο οποίο γίνεται καθηγητής μαθηματικών 
και παρέμεινε 18 χρόνια. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων ασχολούμενος με τα μαθηματικά και τη φυσική απέκτησε 
όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη μελέτη του φυσικού κόσμου και διατύπωσε την άποψη ότι:

Το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο στη μαθηματική γλώσσα,
 άποψη την οποία είχε διατυπώσει αιώνες πριν ο Πυθαγόρας ο οποίος πίστευε ότι:

Όλα είναι αριθμοί.
 Μελετώντας τους φυσικούς νόμους ανακαλύπτει και εκείνον,

Της πτώσης των σωμάτων, 
 και χρησιμοποιεί:

Για πρώτη φορά το τηλεσκόπιο.
 Συνέβαλε σημαντικά στην Επιστημονική Επανάσταση. Υπήρξε ο πρώτος μεγάλος πειραματιστής. Όρισε την εμβέ-

λεια του πειράματος και του επαγωγικού συλλογισμού και συνέβαλε στη θεμελίωση της επιστημονικής φυσικής. 
Τελειοποιεί το τηλεσκόπιο και το 1610 ανακαλύπτει τέσσερις δορυφόρους του Δία, και τις ηλιακές κηλίδες. Διατύ-
πωσε τους νόμους του εκκρεμούς και εκείνον της πτώσης των σωμάτων. Υιοθέτησε τη θεωρία του Κοπέρνικου 
στην οποίαν προσέφερε τις επιστημονικές βάσεις που της έλειπαν. Εισηγήθηκε τη μαθηματικοποίηση της φυσικής. 
Επειδή αντιτάχθηκε στα πιστεύω της ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θεωρήθηκε αιρετικός. Η αντίδρασή του με την 
Εκκλησία αναφέρεται ως παράδειγμα σύγκρουσης της εξουσίας με την ελεύθερη σκέψη και ειδικότερα με την επι-
στήμη της Δυτικής κοινωνίας. Ο διωγμός του φαίνεται ότι σχεδιάστηκε στο χώρο των αριστοτελικών επιστημόνων 
του Πανεπιστημίου της Πάδοβας. Την ποινή φυλάκισης του Γαλιλαίου μετέτρεψε σε κατ’ οίκον περιορισμό ο Πάπας 
Ουρβανός Η’, ενώ τρεις από τους δέκα καρδινάλιους αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του. Παροιμιώδης 
παραμένει η φράση του

Και όμως κινείται.
* Sir Isaak Newton (1643-1727). Άγγλος φυσικός, μαθηματικός, αστρονόμος, φιλόσοφος, αλχημιστής και θεολόγος. 

Η παιδεία του βασιζόταν κυρίως στην Αρχαία  Ελληνική και Λατινική Γραμματεία. Θεωρείται ο πατέρας της Κλασικής 
Φυσικής. Διατύπωσε τους τρεις νόμους της κίνησης και το νόμο της βαρύτητας ξεκινώντας από τις παρατηρήσεις 
του Γαλιλαίου και τους νόμους του Κέπλερ. Μελέτησε τη φύση του φωτός, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή του 
στη θεμελίωση των σύγχρονων μαθηματικών και ιδιαίτερα του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού.

 Παρόλο ότι δεν είχε κοινοπολιτειακή υπηκοότητα είχε αποκτήσει τον τίτλο του Εταίρου της Βασιλικής Εταιρείας. Ο 
Νεύτων γεννήθηκε το 1642 (με το παλαιό ημερολόγιο) σε μια μεταβατική περίοδο πολιτικά ανήσυχη. Το 1450 ήταν 
η εποχή της δημιουργίας της τυπογραφίας, ενώ λίγα χρόνια μετά έπεφτε η Βυζαντινή αυτοκρατορία, και ο Joannes 
de Regio Monte (1436-1476) σήμαινε την Αναγέννηση της θετικής επιστήμης στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, 
στην Αγγλία άρχιζε ο αιματηρός τριακονταετής πόλεμος των Δύο Ρόδων. Σε μια περίοδο ενάμιση αιώνα και ενώ η 
δυναστεία των Στιούρτ ήταν στην εξουσία για τέσσερις δεκαετίες ο λαός της Αγγλίας διεκδικούσε πλέον το δικαίωμά 
του στη διαμόρφωση κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Τα παιδικά του χρόνια του άφησαν  άσχημες αναμνήσεις, 
αφού η μητέρα του τον άφησε μικρό για να παντρευτεί. Το γεγονός αυτό πιθανόν να ερμηνεύει το στρυφνό και 
αντικοινωνικό χαρακτήρα του, συνεπικουρούμενο και από το ότι δεν γνώρισε τον πατέρα του. Το 1661 άρχισε η 
φοίτησή του στο κολέγιο Τρίνιτι του Καίμπριτζ. Το 1665 παίρνει το πρώτο πτυχίο και το 1668 ολοκληρώνει με υπο-
τροφία το μεταπτυχιακό του. Στο μεταξύ εκλέγεται πανεπιστημιακός και αρχίζει την ερευνητική του δραστηριότητα. 
Κατασκεύασε ηλικά ρολόγια, ενώ κατάφερε να σηκώσει χαρταετό στον οποίο είχε τοποθετήσει αναμμένο φανάρι.

** René Descartes (1596-1650). Είναι περισσότερο γνωστός με το εξελληνισμένο όνομα Καρτέσιος. Γάλλος φιλόσοφος, 
μαθηματικός και επιστήμων των φυσικών επιστημών. Δημιούργησε σταθμό στην ιστορία της Φιλοσοφίας καθώς 
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• Βάκωνα* 
προετοίμασαν το έδαφος για τη θετικιστική παράδοση του 19ου αιώνα και τη νεοθετικι-
στική του 20ού45. 

Πράγματι η Ιστορία της Ιατρικής τους τελευταίους τρεις αιώνες, με ιδιαίτερη έμφαση 
στον 20ο, είναι συγκλονιστική. Οι ανακαλύψεις που σημειώνονται είναι σημαντικές σε 
αριθμό και ποιότητα, σε σχέση με όλους τους προηγούμενους αιώνες μαζί, με συνέπεια: 

Η υψηλή ιατρική τεχνολογία έχει αρχίσει να προκαλεί όχι μόνο δέος, αλλά 
δημιουργεί και εφιαλτικές ανησυχίες για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Η αναμφισβήτητη επικράτηση της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας έχει δημιουργήσει 
ένα νέο περιβάλλον, μέσα στο οποίο ο Ιπποκρατικός κατά το Ήθος και τα Έργα Γιατρός 
πρέπει να υπερβεί τις δυνατότητές του και να αντιμετωπίσει με θάρρος το δέος που 
εκπέμπει η τεχνολογία. Παρόλα αυτά, μεγάλες διαστάσεις παίρνουν εξελίξεις όπως 
εκείνη της κλωνοποίησης, με την οποία η αναπαραγωγή του ανθρώπου είναι δυνατό να 
προχωρήσει στην ασύλληπτων διαστάσεων, για την τύχη της ανθρωπότητας, αντιγραφή 
του ανθρώπου. Υποστηρίζεται ότι μια από τις οδυνηρές συνέπειες της εφαρμογής της 
υψηλής τεχνολογίας στην Ιατρική είναι:46

Η ατροφία της ανθρώπινης πλευράς της Ιατρικής και του γιατρού.

Μια παρόμοια εξέλιξη αν διατηρήσει ανοδική πορεία είναι δυνατό να προκαλέσει την 
πλήρη απαξίωση του γιατρού ως επιστήμονα και θεραπευτή. Ταυτόχρονα, ο άρρωστος 
θα βιώσει πρωτόγνωρες γι’ αυτόν καταστάσεις. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί η υψηλή 
ιατρική τεχνολογία, με την ταχύτητα και το μέγεθος της εισβολής της στον ιατρικό χώρο, 
υποχρεώνει το γιατρό να ακολουθεί ένα δικό του μαραθώνιο εκπαίδευσης, με στόχο 
τη βελτίωση και την ανανέωση των γνώσεών του, σ’ όλους τους τομείς της Ιατρικής. 
Μιας γνώσης η συσσώρευση της οποίας υπερκαλύπτει τις δυνατότητες του γιατρού να 
τις αφομοιώσει και να διαχωρίσει εκείνες που είναι κλινικά χρήσιμες για τον άρρωστο.

Αναμφισβήτητα, η γνώση είναι κατάκτηση και πρέπει να είναι 
πάντα ευπρόσδεκτη.

Είναι βέβαιο ότι η νέα γενεά θα αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβλήματα της Ιατρικής 
τεχνολογίας με την ανάλογη αποφασιστικότητα και θα εργαστεί για το συμφέρον του 

ήταν δάσκαλος και θύμα του Διαφωτισμού. Υποστηρίζεται ότι είναι εκείνος που συνέλαβε την πιο ακραία μορφή 
Σκεπτικισμού. Χρεώνεται με τον απεγκλωβισμό και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις νοητικές δυνάμεις 
του ανθρώπου και για την απελευθέρωση του ανθρωπίνου πνεύματος από την αυθεντία του παρελθόντος.

* Francis Bacon (1561-1626). Άγγλος φιλόσοφος. Έγινε μέγας καγκελάριος και βαρόνος του Βερουλάμιου. Κατη-
γορήθηκε το 1621 για διαφθορά και αναγκάστηκε να παραιτηθεί απ’ όλα τα αξιώματα και να αφιερωθεί μόνο στη 
φιλοσοφία. Είναι ο φιλόσοφος της επιστημονικής γνώσης, η οποία όπως και η φιλοσοφία, του φαίνεται συμβατή 
με τη θρησκεία, σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση. Αν μερικές σταγόνες φιλοσοφίας οδήγησαν κάποιους στον 
αθεϊσμό, η φιλοσοφία επαναφέρει στη θρησκεία όποιον μαθητεύει σ’ αυτήν αρκετό χρόνο. Ξεχωριστό γνώρισμά 
του αποτελούσε η οξεία παρατηρητικότητα και η πειραματική ικανότητά του. Όταν δημοσίευσε το έργο του, Νέον 
όργανον (Novum Organum) το 1620, έθεσε τις βάσεις της πολεμικής του με την αριστοτελική φιλοσοφία, η οποία 
κυριαρχούσε στις θεοκρατούμενες χώρες. Με το Όργανον, το οποίο αποτελούσε συλλογή των κυριότερων έργων 
του Αριστοτέλους και με το Νέον όργανον, που απηχούσε τις φιλοσοφικές και επιστημονικές αντιλήψεις του, οι 
οποίες έρχονταν σε αντιπαράθεση με τις παλαιές, κατόρθωσε να ενώσει σε οργανωμένη μορφή τις απόπειρες 
εξέγερσης κατά της κυριαρχίας του Αριστοτέλη.
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αρρώστου, αλλά και τη δικαίωση της Ιατρικής. γιατί: 

Η γνώση δεν υπερέχει της εμπειρίας και η εμπειρία δεν υποκαθιστά 
τη γνώση. Αυτό σημαίνει ότι η αγαθή συνύπαρξη των δύο απαρτίζει 
την πλήρη εικόνα του Καλού Γιατρού.

πΟΤΕ αρχΙςΕ να αλλαΖΕΙ Ή ςχΕςΉ γΙαΤρΟυ-αρρώςΤΟυ

Τα πρώτα στοιχεία για την ουσιαστική αλλαγή στη σχέση Γιατρού-Αρρώστου απορρέ-
ουν από την αντικατάσταση του παραδοσιακού προτύπου του γιατρού από έναν ψυχρό 
τεχνοκράτη. Αλλά, ως να μην αρκούσε αυτή, έρχεται και άλλη, που αφορά σε αλλαγή 
στο ρόλο που έχει, επιπλέον, ο γιατρός. Έτσι, 

Από τον υπεύθυνο αλλά και αυτόνομο, οδηγούμεθα προοδευτικά  
σ΄ έναν γιατρό του οποίου τις πράξεις ελέγχει αλλά και καθορίζει 
ένας υπάλληλος, ο οποίος εκτελεί χρέη ελεγκτού και μπορεί  
να ανήκει στο δημόσιο ή σε μια ασφαλιστική εταιρεία. 

Η Ιατρική είναι η Επιστήμη που παραμένει νέα στην ηλικία και στη σκέψη γιατί ο 

Η Ιατρική είναι η επιστήμη που παραμένει νέα στην ηλικία και στη σκέψη γιατί ο 
ρόλος της είναι να προσφέρει στον πάσχοντα, και αυτό το επιτυγχάνει γιατί δια-
τηρεί και ανανεώνει τις δυνάμεις της με τις συνεχείς ανακαλύψεις. Η παρουσία 
του γιατρού δίπλα στον άρρωστο όπως την καθιέρωσε ο Ιπποκράτης αποτελεί 
τη μέγιστη προσφορά της Ιπποκρατικής ιατρικής στην προσπάθεια ανακούφισης 
του αρρώστου.
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ρόλος της είναι να προσφέρει στον πάσχοντα, και αυτό το επιτυγχάνει γιατί διατηρεί 
και ανανεώνει τις δυνάμεις της με τις συνεχείς ανακαλύψεις. Η παρουσία του γιατρού 
δίπλα στον άρρωστο όπως την καθιέρωσε ο Ιπποκράτης αποτελεί τη μέγιστη προσφορά 
της Ιπποκρατικής ιατρικής στην προσπάθεια ανακούφισης του αρρώστου.

Φθάνουμε έτσι, στα μέσα του 20ου αι., με το γιατρό να προσφέρει από τον πλούτο 
των συναισθημάτων του, όταν ξαφνικά, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, βρίσκεται 
ανέτοιμος να αντιμετωπίσει το τσουνάμι της τεχνολογικής επέλασης, το οποίο παρασύρει 
και μεταμορφώνει την παραδοσιακή και, ταυτόχρονα, ιερή σχέση Γιατρού – Αρρώστου. 
Ο γιατρός λειτουργώντας πλέον σ’ ένα περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η σύγχρονη 
πολύπλοκη υψηλή ιατρική τεχνολογία έχει να επιτελέσει διπλό ρόλο. 

Από τη μια πλευρά, οφείλει να εφαρμόσει τις αρχές  
της Ιπποκρατικής διδασκαλίας, σε μια προσπάθεια να δράσει 
καταλυτικά στην ψυχοσύνθεση του αρρώστου και από την άλλη, 
να προστατεύσει τον άρρωστό του από τη συχνά άσκοπη χρήση 
της σύγχρονης υψηλής ιατρικής τεχνολογίας. 

Μια τεχνολογία, η οποία αντικατέστησε την κλασική μορφή της διαγνωστικής σκέψης 
και αποτέλεσε προτεραιότητα του γιατρού για κάθε διαγνωστικό ή θεραπευτικό πρόβλη-
μα. Αναμφισβήτητα, η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει σημαντικά στην ενίσχυση της 
διαγνωστικής σκέψης, πλην όμως βασική προϋπόθεση για μια σωστή διάγνωση είναι η 
εφαρμογή των κλινικών και εργαστηριακών δεδομένων, που προσφέρει η βιοχημεία, και 
όχι η αλόγιστη χρήση κάθε νέας τεχνολογικά προηγμένης μεθόδου.

Ο γιατρός έδωσε το δικαίωμα διαχρονικά, με κάποιες άστοχες πράξεις και ενέρ-
γειές του, στο κράτος να παρέμβει και να θέσει όρια σε μερικές απ’ αυτές. Σε πράξεις 
ή ενέργειες τις οποίες ο γιατρός χρησιμοποίησε προς ίδιον όφελος, αλλά και σε βάρος 
της κοινωνίας. Η παρέμβαση του κράτους διαφοροποίησε αναμφισβήτητα την ομαλή 
λειτουργία στη σχέση Γιατρού-Αρρώστου. γιατί οι παρεμβάσεις, που έχουν ως αφετηρία 
τους γιατρούς που δεν τηρούν τον Όρκο τους, υποχρεώνουν το σύνολο των γιατρών 
να ακολουθεί μια νέα αυστηρή και νομικά καθορισμένη οδό. Την οδό αυτή ακολουθεί ο 
συνεπής γιατρός, ο οποίος και πριν από τις νομικές παρεμβάσεις επιτελούσε το έργο 
του με γνώμονα την ανακούφιση και μόνο του πάσχοντα. Απέναντι σ’ αυτήν την οδό 
ο γιατρός, συχνά ακολουθεί μια αμυντική πολιτική, προκειμένου να καλύψει όλες τις 
πτυχές του προβλήματος του αρρώστου που αντιμετωπίζει, θεωρητικές και πρακτικές. 
γίνεται αντιληπτό ότι παρόμοιες ενέργειες του γιατρού έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον 
ψυχισμό του αρρώστου, αλλά και στην οικονομία της υγείας. Ο Ιπποκρατικός κατά 
το Ήθος και τα Έργα Γιατρός θα μπορέσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία, αλλά και με 
παραδειγματικό τρόπο παρόμοιες καταστάσεις; Στη διαδρομή αυτών των εξελίξεων 
η κοινωνία, αλλά και οι γιατροί βιώνουν προβλήματα που αφορούν την ίδια την ύπαρ-
ξή τους. Την εικόνα αυτή ομορφαίνουν με το Ήθος και τα Έργα τους γιατροί, όπως  
ο Pasteur, στον οποίο οφείλεται η επανάσταση στην Ιατρική του 19ου αι. για τον οποίο 
είχε λεχθεί ότι υπήρξε:

Ο πιο τέλειος που διάβηκε ποτέ το κατώφλι  
του βασιλείου της Ιατρικής Επιστήμης.
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και ο Solk*, ο οποίος αρνήθηκε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το εμβόλιο της πολιομυ-
ελίτιδας και απώλεσε πέντε δισεκατομμύρια δολάρια.

Στη διαδρομή αυτή, της Ιστορίας της Ιατρικής, οι γιατροί αντιμετώπισαν τις όποιες 
αλλαγές με σωφροσύνη, έχοντας στραμμένο το βλέμμα, πάντα στη φροντίδα του αρρώ-
στου. Αυτό δεν σημαίνει, ότι επειδή ένας μικρός αριθμός γιατρών ακολουθεί παράλληλες 
σκοτεινές ατραπούς, ευθύνεται το σύνολο των γιατρών. 

Αν υπάρχει μερίδιο ευθύνης αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί  
στην αδυναμία του συνόλου των «καλών» γιατρών  
να αντιστρέψουν το κλίμα της απαξίωσης που έχει  
δημιουργηθεί στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, από το δεύτερο μισό του 20ου αι. και μέχρι τις μέρες μας, συσσω-
ρεύονται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό στοιχεία, που ίσως δεν θα ήταν υπερβολικός 
ο χαρακτηρισμός «χιονοστιβάδα».47 Στοιχεία, τα οποία υποδηλώνουν ότι το Ιπποκρατικό 
λειτούργημα, διέρχεται βαθιά κρίση, Μια κρίση στην οποία ο Παυλάτος σε ομιλία του 
στο 1ο Συμπόσιο της Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος το 2006,48 έδωσε τον 
χαρακτηρισμό:

Σύνδρομο Ιπποκρατικής Ανεπάρκειας.

Ο προβληματισμός αυτός φαίνεται ότι έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα και ακο-
λούθησε το γιατρό μέχρι σήμερα. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ο συγγραφέας της 
πραγματείας Περὶ Ἱερῆς Νοῦσου**49 δεν περιγράφει το γιατρό όπως τον εννοούμε σήμε-

* Jonas Edward Solk (1914-1995). Αμερικανός ερευνητής και ιολόγος. Το 1955 ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της 
πολιομυελίτιδας. Το επόμενο θέμα του ήταν αν θα πάρει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και θα γίνει πολύ πλούσιος ή θα το 
δώσει στην ανθρωπότητα. Αποφάσισε να το δώσει στην ανθρωπότητα. Η απώλειά του ήταν της τάξεως των πέντε 
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το κέρδος του έγινε εκατομμύρια ευχές από τους ανθρώπους που τον θυμούνται και 
τον σέβονται όσα χρόνια και αν περάσουν.

** Περὶ Ἱερῆς Νοῦσου. Ο Λυπουρλής50 αναφέρει ότι το έργο αυτό δεν είναι απλώς ένα από τα σημαντικότερα της 
Ιπποκρατικής Συλλογής˙ συχνά χαρακτηρίζεται και ως αληθινό ορόσημο στην Ιστορία της ευρωπαϊκής επιστήμης50. 
Ο χαρακτηρισμός οφείλεται στο γεγονός ότι:51

Το έργο αποτελεί την πρώτη στην πνευματική ιστορία της ανθρωπότητας έκφραση του 
διαρκούς αγώνα που διεξάγουν οι επιστημονικά σκεπτόμενοι άνθρωποι εναντίον της 
δεισιδαιμονίας, της μωρίας και της αδιάντροπης αγυρτείας.

 Η ταξινόμηση της πραγματείας, από την άλλη πλευρά, έχει προβληματίσει τους ερευνητές, όπως φαίνεται από το 
γεγονός ότι οι απόψεις που διατυπώνουν για την προέλευσή της διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, 
ο Littre την κατατάσσει στη Δ’ κατηγορία, στην οποίαν ανήκουν τα έργα της Ιατρικής Σχολής της Κω, που έχουν 
γραφεί από σύγχρονους γιατρούς ή μαθητές του Ιπποκράτη. Ο Daremberg την τοποθετεί στη Γ’ κατηγορία, στην 
οποίαν ανήκουν τα έργα της Κωακικής Σχολής, σύγχρονα του Ιπποκράτους. Ο Κούζης52 περιλαμβάνει το έργο 
στην ΣΤ’ κατηγορία με τον τίτλο Ειδική Νομολογία. Ο Castiglions53 θεωρεί το έργο μεταγενέστερο του Ιπποκράτη, 
το οποίο όμως φέρει τη σφραγίδα της Σχολής των Σοφιστών. Ο Γαληνός και άλλοι θεωρούν το έργο ως γνήσιο 
Ιπποκρατικό. Ο Littrè** τονίζει ότι ακόμη και αν δεν δεχθούμε τον Ιπποκράτη ως συγγραφέα του έργου, θα πρέπει 
να αναγνωρίσουμε ότι το έγραψε ο καλύτερος και ο πιο πιστός μαθητής του. Ο Littrè υποστηρίζει ότι το έργο αυτό 
είναι αξιόλογο, πέραν των άλλων θέσεων που περιγράφει και για τα δύο δόγματά του. Το πρώτο ότι:

Όλες οι νόσοι έχουν φυσική προέλευση, 
 και το δεύτερο ότι:

Κάθε διανοητική και πνευματική λειτουργία λαμβάνει χώρα στον εγκέφαλο.
 Η παρατήρηση αυτή χρειάστηκε να περάσουν 20 αιώνες περίπου για να αποδειχθεί η μεγάλη αλήθεια που περικλείει.  

Οι σύγχρονοι κριτικοί εστιάζουν τις παρατηρήσεις τους περί του μη γνήσιου του έργου στο ύφος του κειμένου, το 
οποίο είναι ασύμβατο με το σύντομο και απλό ύφος του Ιπποκράτη. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι φέρει όλους τους 
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χαρακτήρες της εποχής που είχε ολοκληρωθεί η λειτουργία της Δογματικής Σχολής, της οποίας ηγέτες ήταν οι γιοι 
του Ιπποκράτη Θεσσαλός και Δράκων και ο γαμβρός του Πόλυβος. Επιπρόσθετο στοιχείο αποτελούν η αφθονία 
των συλλογισμών και οι ανατομικές παρατηρήσεις που είναι πολύ προχωρημένες για την εποχή του Ιπποκράτη. Ο 
Diels υποστηρίζει ότι τα στοιχεία του έργου το καθιστούν προϊόν της Ιατρικής Σχολής της Κω, προσθέτει δε ότι είναι 
πιθανόν να είναι ο ίδιος συγγραφέας της πραγματείας Περὶ φύσιος ἀνθρώπου. Η πραγματεία αυτή αρχίζει με μια 
σφοδρή πολεμική εναντίον των κάθε λογής «μαγών και εξαγνιστών», οι οποίοι καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε 
να πείσουν τον κόσμο να πιστέψει ότι: α) η αρρώστια αυτή έχει υπερφυσικό χαρακτήρα, β) ότι οι ίδιοι είναι οι μόνοι 
που έχουν το χάρισμα από το θεό – τη δύναμη να γιατρέψουν στο όνομά του. Οι ίδιοι κατά βάθος είναι άπιστοι και 
επινόησαν τον υπερφυσικό χαρακτήρα της νόσου για να καλύψουν τη δική τους άγνοια και αδυναμία, αλλά και να 
διώχνουν από πάνω τους την ευθύνη. Στη συνέχεια, αναφέρονται χαρακτηριστικά σημεία της πραγματείας Περὶ 
ἱερής νοῦσου49 (κεφ. 1 και 2).

§1. Δεν πιστεύω καθόλου πως η αρρώστια αυτή είναι πιο θεϊκή από τις άλλες αρρώστιες 
ή πιο ιερή. Πιστεύω πως υπάρχει και γι’ αυτήν μια φυσική αιτία, οι άνθρωποι όμως, είτε 
από άγνοια είτε και γιατί τους έκαμε εντύπωση ο παράξενος χαρακτήρας της –δεν μοιάζει, 
πράγματι, σε τίποτε με τις άλλες αρρώστιες-, τη θεώρησαν αρρώστια που τη στέλνουν 
οι θεοί. Έτσι όμως, ενώ με την αδυναμία των ανθρώπων να γνωρίσουν την ουσία της ο 
θεϊκός της χαρακτήρας μένει, με όλους εκείνους τους εύκολους τρόπους γιατρειάς που 
χρησιμοποιούν για να τη θεραπεύσουν ο χαρακτήρας αυτός χάνεται, αφού οι άνθρωποι 
ζητούν να τη γιατρέψουν με εξαγνισμούς και ξόρκια. Αν είναι όμως να τη θεωρούμε 
αρρώστια θεϊκή μόνο γιατί μας φαίνεται παράξενη, τότε –αν το πράγμα εξαρτάται μόνο 
από αυτό- θα βγουν να είναι πολλές οι ιερές αρρώστιες και όχι μόνο μία.
§2. Κατά τη δική μου γνώμη οι πρώτοι που βάφτισαν ιερή αυτή την αρρώστια ήταν 
άνθρωποι του τύπου των σημερινών μάγων και εξαγνιστών: ζητιάνοι που γυρίζουν από 
δω και από κει και ξεγελούν τον κόσμο παριστάνοντας τον εξαιρετικά θεοσεβούμενο 
άνθρωπο που, επιπλέον, κατέχει και μια σοφία σπάνια σε άλλους. Αυτοί ακριβώς οι 
άνθρωποι μέσα στην αμηχανία τους, που δεν ήξεραν τι να δώσουν στον άρρωστο για 
να του κάμουν καλό, βρήκαν να ρίχνουν σαν ρούχο επάνω τους και να βάζουν μπροστά 
τους σαν ασπίδα τη δύναμη του θεού, ώστε να μην αποκαλυφθεί η τελεία τους άγνοια. 
Έτσι, έβγαλαν τη θεωρία πως η αρρώστια αυτή είναι ιερή. Ύστερα βρήκαν όμορφες λέξεις 
και έναν τρόπο γιατρειάς που τους εξασφαλίζει τους ίδιους: κάνουν εξαγνισμούς και λένε 
ξόρκια, απαγορεύουν τα λουτρά, καθώς και ένα πλήθος από ακατάλληλα για άρρωστους 
ανθρώπους φαγητά.

(Μτφρ. Δ. Λυπουρλής)50

 Ο συγγραφέας της πραγματείας δέχεται ότι η ασθένεια που της έχουν δώσει το όνομα ιερή είναι το ίδιο θεϊκή όπως 
και κάθε άλλη ασθένεια. Πλην όμως έχει και αυτή όπως και όλες οι άλλες μια φυσική αιτία που τη δημιουργεί. 
Συνεπώς, ο γιατρός έχει υποχρέωση να ερευνήσει και να ανακαλύψει αυτήν την αιτία, αν θέλει να βοηθήσει τον 
άρρωστο, αλλά και πάλι με φυσικά μέσα για να απαλλαγεί απ’ αυτήν. Η αντίθεση μεταξύ μάντεων και γιατρών 
γίνεται εμφανής από ένα παράδειγμα, που απαντά στην πραγματεία Περί Παρθενίων. Ο συγγραφέας περιγράφει 
την υστερική κατάσταση νέας κοπέλας στη φάση της εφηβείας και δίνει μια ερμηνεία ορθολογικού χαρακτήρα της 
κρίσης. Υποστηρίζεται ότι η νόσος οφείλεται σε μια μεγάλη ποσότητα του αίματος, η οποία αντί να φύγει προς τη 
μήτρα κατευθύνεται προς την καρδιά και το διάφραγμα. Στο κεφ 1 Περὶ παρθενίων54 γράφει:

§1. Η αρχή της ιατρικής βρίσκεται κατ’ εμέ στη σύσταση των αιωνίων πραγμάτων˙ γιατί 
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη φύση των νόσων σαν αντικείμενο των ερευνών της 
Ιατρικής, εάν δεν γνωρίζουμε τη φύση με την ενιαία της μορφή, την πρωταρχική της 
σύνθεση, από όπου προέρχεται η εξέλιξή της, Αρχικά ασχολούμαι με την Ιεράν Νόσον,
 (Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)54

 Αναζητά την ερμηνεία της νόσου, στη φυσιολογία και τη λειτουργία του εγκεφάλου, του κεντρικού, κατά τη γνώμη 
του, οργάνου του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο συνδέεται με το υπόλοιπο σώμα με πολυάριθμες φλέβες. Οι 
φλέβες, εκτός από το αίμα που κυλά μέσα τους, φέρνουν σε όλο τον οργανισμό και τον αέρα που αναπνέουμε. 
Υποστηρίζει ότι η νόσος εκδηλώνεται στην περίπτωση που σχηματιστεί στον εγκέφαλο μεγάλη ποσότητα φλέγματος. 
Όταν αυτή η ποσότητα εισέλθει, στις φλέβες που συνδέουν τον εγκέφαλο με το υπόλοιπο σώμα και δεν μπορέσει 
να απορροφηθεί από το αίμα, τότε εκδηλώνεται η νόσος. Στην περίπτωση αυτή γίνονται έκδηλες οι διαταραχές 
στην κυκλοφορία του αίματος και του πνεύματος. Με την αποδοχή αυτής της φυσικής ερμηνείας φωτίζεται για 
πρώτη φορά η σχέση που εμφανίζουν οι κρίσεις της νόσου με μεταβολές του καιρού: Η μεταβολή των πνευμάτων 
είναι κάθε φορά η αφορμή που κάνει να εμφανιστούν αυτές οι μεταβολές, όπως γράφει ο Λυπουρλής (1972).50 Στα 
περισσότερα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής όταν οι συγγραφείς αναφέρονται στην ασθένεια δεν τη χαρα-
κτηρίζουν με τον όρο ιερή νόσο, αλλά ως νόσο την οποίαν καλούν ιερή. Ο Jonanna55 υποστηρίζει ότι η έκφραση 
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ρα, ο οποίος ακολουθεί τη σύγχρονη βιβλιογραφία των ανθρωπίνων νόσων. Αντίθετα, 
αναφέρεται στο:

Γιατρό ενός συγκεκριμένου αρρώστου,

του δικού του αρρώστου, για να μπορεί και ο άρρωστος να λέει ο γιατρός μου. Αυτός 
είναι ίσως ο λόγος που στην άσκηση της Ιατρικής διαχρονικά φαίνεται ότι δεν λείπει η 
Ανθρωπιά5,50. Σε μια συνοπτική σκιαγράφηση του θέματος, στη διαδρομή του χρόνου 
διαπιστώνουμε, ότι στη σύγχρονη εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιλιγγιώδη 
αύξηση της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες, στη δια-
μόρφωση της θέσης του Γιατρού στην Κοινωνία. Ένας απ’ αυτούς είναι ο ακόλουθος:

Πώς γίνεται αντιληπτή, και πώς αξιολογείται προς όφελος  
της κοινωνίας η συμπόρευση, του ιατρικού λειτουργήματος  
και της υψηλής τεχνολογίας;

Αναμφισβήτητα, η συμπόρευση της Ιατρικής με την υψηλή ιατρική τεχνολογία απο-
τελεί μια φυσική εξέλιξη, αλλά και μια αναγκαιότητα. Αυτή η αναγκαιότητα είναι που 
προβλημάτισε τον Γαρδίκα*,58 ο οποίος στο έργο του: Το χρονικό ενός αγιάτρευτου 
γιατρού, γράφει:

κάνει την εμφάνσή της σε έξι διαφορετικές πραγματείες διαφορετικής προέλευσης η κάθε μία. Άλλες προέρχονται 
από τη σχολή της Κω όπως εκείνη Περὶ Φυσῶν Προρρητικὸν ΙΙ και Περὶ Παρθενίων. Σε καμία πραγματεία δεν 
αναφέρεται η απόδοση στη νόσο του χαρακτήρα της Ιερής νόσου. Οι φυσιολογικές ερμηνείες διαφέρουν. Έτσι, 
στην πραγματεία Περί Φυσών56 (κεφ. 14) αναφέρεται ως ανωμαλία στην κίνηση και την κυκλοφορία του αίματος, 
σε εκείνη περὶ ἱερῆς νοῦσου57 (κεφ. 7) για ανωμαλία της κυκλοφορίας του αέρα και στο κεφ. 17 γίνεται συζήτηση 
σχετικά με το ποιο τμήμα του ανθρωπίνου σώματος πλήττεται κατά την ασθένεια. Παρόλες τις διαφορετικές απόψεις, 
σε όλες κυριαρχεί κατά βάση το ορθολογικό πνεύμα, κατά το οποίο οι διαταραχές οφείλονται σε φυσικά αίτια.

* Κωνσταντίνος Γαρδίκας (1913-2003). Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, με καταγωγή από τα Λαγκάδια Γορτυνίας. 
Πήρε πτυχίο Ιατρικής το 1935, σε ηλικία 21 ετών, και συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία, όπου το 1947 αναγο-
ρεύθηκε Master of science και το 1949 Doctor of Philosophy. Το 1951 αναγορεύθηκε Υφηγητής της Ιατρικής Σχολής 
Αθηνών. Το 1939 προσελήφθη στον Ευαγγελισμό και το 1955 έγινε Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής. Το 1968 
αναγορεύθηκε Καθηγητής Ειδικής Νοσολογίας. Ήταν από τους πρώτους που υποστήριξαν την ίδρυση τμήματος 
Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1969 δημιούργησε πρότυπη Μονάδα Έρευνας στον Ευαγγελισμό, 
για τον εξοπλισμό της οποίας προσέφερε τις νόμιμες απολαβές του τεσσάρων ετών. Το στοιχείο όμως εκείνο που 
χαρακτηρίζει τον πρωτοπόρο γιατρό Γαρδίκα και κοσμεί την ιατρική του διαδρομή είναι η έντονη και συστηματική 
διδακτική και μετεκπαιδευτική του δραστηριότητα. Έκφραση αυτής της δράσης του αποτέλεσε το πλήθος των 
συγγραμμάτων του, όπως είναι η: Αιματολογία – Ειδική Νοσολογία – Σύγχρονα θεραπευτικά προβλήματα – Διατα-
ραχές ύδατος, ηλεκτρολυτών και οξεοβασικής ισορροπίας – Διαγνωστικές ασκήσεις στην Παθολογία. Η συμβολή 
του στην αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος των γιατρών ήταν από τις σημαντικότερες δράσεις του, αν 
αναλογιστούμε ότι ήταν από τους πρώτους που την εφάρμοσε. Η θέση του αυτή είχε ως αφετηρία την άποψη ότι:

Η από έδρας διδασκαλία απέδιδε σημαντικά πολύ λιγότερα σε σχέση  
με την εκπαίδευση σε μικρές ομάδες. 

 Η άποψη αυτή γίνεται δεκτή από το σύνολο σχεδόν της ιατρικής κοινότητας. Ο «δάσκαλος» δεν πρέπει να εξηγεί, 
πρέπει να οδηγεί το φοιτητή να ανακαλύπτει. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι πολλά. Άλλοι χρησιμοποιούν την 
τέχνη. Με τον τρόπο αυτό εκπαίδευε τους γιατρούς θεωρητικά και πρακτικά. Η διαδικασία όμως αυτή απαιτούσε 
πολλές κλίνες, γεγονός που οδήγησε στη λήψη απόφασης για διασπορά των φοιτητών ταυτόχρονα σε πολλά νο-
σοκομεία των Αθηνών και του Πειραιά. Τις κλινικές που είχαν αναλάβει την εκπαίδευση των φοιτητών επισκεπτόταν 
τακτικά και παρακολουθούσε την πρόοδό τους. Είχε εφαρμόσει τη διαδραστική μέθοδο εκπαίδευσης. Την άποψη 
αυτή είχε εφαρμόσει πολλά χρόνια πριν ο Sydenham, ο οποίος είχε έλθει σε πλήρη ρήξη με τους γιατρούς, οι 
οποίοι παρασυρμένοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής, όπως ήταν το μικροσκόπιο, είχαν στραφεί προς το 
εργαστήριο. Παράλληλα, ενεργοποίησε την έννοια της μεταπτυχιακής και της ΣΙΕ σε μια εποχή που η έννοιά τους 
ήταν άγνωστη στον ελληνικό ιατρικό χώρο. Ο Γαρδίκας ήταν ο Δάσκαλος, ο Κλινικός, ο Ερευνητής, ο Πνευματικός 
Άνθρωπος που έδινε νόημα:

Σ’ αυτό που θα ονομάζουμε επιστημονικό Ήθος και Αλήθεια.
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Στον αιώνα μας τελειοποιείται η τεχνολογία και λιγοστεύει  
η ανθρωπιά και η καλοσύνη. Βλέπω το μέλλον των ασθενών  
με μεγάλη απαισιοδοξία.

Καλείται, συνεπώς, ο γιατρός να πορευθεί και να αξιολογήσει, τη δυνατότητα κλινικής 
εφαρμογής της ανέλεγκτης, αλλά και νομοτελειακά αναπτυσσόμενης πορείας της υψηλής 
ιατρικής τεχνολογίας με απροσδιόριστες προς το παρόν επιπτώσεις. Στην πορεία αυτή, 
διαπιστώνουμε ότι η εξέλιξη, των κλινικών και των θεωρητικών μεθόδων, αναπτύσσεται 
ως μια ισόρροπη σχέση, η οποία εκ πρώτης όψεως είναι δύσκολο να στραφεί υπέρ, ή 
κατά της μιας, ή της άλλης.

Για την Επιστήμη δεν έχουν σημασία ούτε ο τρόπος ούτε τα μέσα με 
τα οποία προοδεύει, επειδή και τα δύο καθορίζονται από τα άτομα 
που συμμετέχουν στην έρευνα. Αυτό σημαίνει ότι ο χαρακτήρας 
των ατόμων προσδιορίζει την Ηθική της κάθε Επιστήμης.

Έχει λεχθεί, ίσως με κάποια δόση υπερβολής, ότι η ζωή του ανθρώπου στην καθημε-
ρινότητά της τον 20ό και τον 21ο αι. έχει πολλές ομοιότητες με εκείνη της αρχαιότητας. 
Ήλθε όμως η τεχνολογία η οποία άλλαξε ριζικά τη ζωή μας, αλλά και τον κλασικό τρόπο 
σκέψης, χωρίς να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής σ’ αυτήν. Η δύναμη όμως 
της τεχνολογίας έχει προέλευση, η οποία αποδίδεται αόριστα σε κάποιον απρόσωπο 
όρο, που μπορεί να λέγεται Επιστήμη, Ιατρική, Εταιρείες. 

Στην πράξη όμως τα γεγονότα παίρνουν άλλη μορφή, πιο σαφή 
και συγκεκριμένη. Υπάρχει μια δύναμη, προϊόν έρευνας, η οποία 
έφθασε στα χέρια του γιατρού, ο οποίος την εφαρμόζει  
στον άρρωστο, με στόχο να τον θεραπεύσει ή να θέσει  
πιο γρήγορα τη διάγνωση. 

Διαπιστώνουμε, με άλλα λόγια ότι: 

Αυξήθηκε η δύναμη μιας ομάδας ανθρώπων,  
η οποία τη χρησιμοποιεί πάνω σε άλλους.

Ένα από τα πολλά ερωτήματα που θα μπορούσαμε να θέσουμε στο γιατρό την εποχή 
της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας είναι, αν:

Αν έχει συνείδηση της δύναμης, που κρατά στα χέρια του και αν 
είναι σε θέση να την αξιολογήσει προς όφελος του αρρώστου αλλά 
και για την υπέρβαση των υποχρεώσεών του προς την κοινωνία;

Αυτό, γιατί, ενώ έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για τις εξελίξεις στην Ιατρική, ελάχιστα 
αναφέρονται στην ικανότητα του γιατρού να τις εφαρμόσει με ασφαλή και αποτελεσματικό 
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τρόπο στη άρρωστο. Στις αρχές του 20ου αι. ο John Desmond Bernal* κατηγόρησε την 
επιστημονική κοινότητα ότι ξεπουλήθηκε στους βιομηχάνους. Στο έργο του με τίτλο Η 
κοινωνική λειτουργία της επιστήμης (The Social Function of Science, 1939) κάλεσε τους 
επιστήμονες να:59

Ανανεώσουν τη δέσμευσή τους ότι η Επιστήμη  
θα χρησιμοποιηθεί για το καλό όλων.

Ένα ερώτημα που πλανάται, αλλά και συζητείται έντονα, εδώ και πολλά χρόνια στις 
διάφορες αίθουσες συνεδρίων, είναι αν οι επιστήμονες θα πάψουν να σκέπτονται, να 
ερευνούν και να προγραμματίζουν μεγαλεπήβολα σχέδια, μπροστά στο φόβο της εκμε-
τάλλευσης, ή της κακοδιαχείρησης μιας επιτυχημένης ιατρικής έρευνας.60 Στο σημείο 
αυτό πρέπει να τονιστεί ότι:

Η γνώση δεν παράγεται για να είναι επικίνδυνη,  
ανεξάρτητα από το πώς θα χρησιμοποιηθεί.

Ζούμε στην εποχή της πληροφορικής καταιγίδας, η οποία ενίοτε παίρνει τη μορφή 
πληροφορικής ρύπανσης. Αυτό, όμως, που πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά, είναι 
το ερώτημα: 

Η κάθε μορφής πληροφόρηση αποτελεί ασφαλή γνώση δυνάμενη 
να χρησιμοποιηθεί άμεσα και με αποτελεσματικό τρόπο;

Οι ιατρικές εξελίξεις, ακόμη και οι σημαντικότερες, παίρνουν ενίοτε μια σύνθετη και 
πολύπλοκη μορφή, με συνέπεια, η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής τους στην κλινική 
πράξη να είναι απροσδιόριστη. Χαρακτηριστική είναι στο σημείο αυτό η άποψη του Isaak 
Asimov** Καθηγητή βιοχημείας στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης ο οποίος υποστήριξε ότι:

Η πιο λυπηρή άποψη της ζωής σήμερα είναι ότι η επιστήμη 
συγκεντρώνει γνώσεις ταχύτερα απ’ ό,τι η κοινωνία  
συγκεντρώνει σοφία.

Αν η τεχνολογική εξέλιξη μεταφερθεί στην κλινική πράξη με επιτυχία, και αν ο σύγ-
χρονος άνθρωπος κατορθώσει να μεταβιβάσει στον εγκέφαλό του, όλες τις γνώσεις 

* John Desmond Bernal (1901-1971). Ιρλανδός επιστήμονας, πρωτοπόρος στη μοριακή βιολογία, γνωστός για τις 
μελέτες του στην ατομική δομή των σύμπλοκων ενώσεων. Συγγραφέας της Ιστορίας της Επιστήμης. Συνέβαλε στην 
εξέλιξη της κρυσταλλογραφίας με ακτίνες Χ. Υπήρξε μέλος του Κομουνιστικού κόμματος της Αγγλίας τις δεκαετίες 
1920-1930, με έντονη ακτιβιστική δράση. Πήρε μέρος και επηρέασε τις κινήσεις, για μια υπεύθυνη κοινωνική θέση 
των επιστημόνων, την αύξηση των κονδυλίων για τη βασική έρευνα, τον αφοπλισμό και τη διεθνή ειρήνη.

** Isaac Asimov (1920-1992). Ρωσο-Αμερικανός φυσικός επιστήμονας. Μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1932. Το 1939 
αποφοίτησε από το Κολούμπια. Το 1955 έγινε καθηγητής Βιοχημείας στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της 
Βοστώνης.  Είναι γνωστός για το συγγραφικό του έργο και ιδιαίτερα για τα έργα επιστημονικής φαντασίας. Την τέλεια 
γνώση του στις φυσικές επιστήμες τη συνδύασε με την έντονη διορατικότητα και την αντίληψη της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς και ψυχολογίας. Έγραψε 465 βιβλία από τα οποία 25 είναι επιστημονικής φαντασίας και τα υπόλοιπα 
μελέτες και επιστημονικά συγγράμματα. Τα γνωστότερα έργα του είναι: Εγώ το ρομπότ, Έρχονται τα ρομπότ και 
άλλα, όπως Το χρονικό των επιστημονικών ανακαλύψεων. Στα έργα που περιγράφει τα ρομπότ χρησιμοποίησε 
τους τρεις νόμους της ρομποτικής τους οποίους επινόησε ο ίδιος.
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που υπάρχουν στο computer (και το αντίστροφο), την εξέλιξη αυτή θα μπορούσαμε να 
την αποκαλέσουμε:

Συμβιωτική σχέση του ανθρώπου με τη μηχανή.

Σ’ αυτήν την ανατριχιαστική εικόνα μπορούμε να προσθέσουμε και την άποψη ότι:61

Η εποχή της ανθρωπότητας είναι μια μεταβατική περίοδος 
ανάμεσα στην εποχή της κυριαρχίας του και εκείνης των μηχανών.

Τις ανησυχίες αυτές είχε προβλέψει και ο Γαλιλαίος όταν έκανε την παρακάτω επα-
ναστατική ερώτηση:

Και ποιος μπορεί να θέσει όρια στις ανθρώπινες διάνοιες; Ποιός 
μπορεί να υποστηρίξει  πως είναι κιόλας γνωστό κάθε τι που έχει 
ενδιαφέρον μέσα στον κόσμο;

Τα λόγια αυτά εκφράζουν όλο το νόημα της επανάστασης του Γαλιλαίου. γιατί όπως 
φαίνεται η εμπειρία και η λογική τοποθετήθηκαν στο ίδιο επίπεδο, αναφορικά με τη 
δημιουργία της Επιστήμης και αντιμάχονται κάθε δογματική τοποθέτηση στον τομέα 
της γνώσης.  Ο J. Rostand** (1894-1977), είχε πει την περίφημη ρήση:

Η υψηλή τεχνολογία μας έκανε θεούς προτού γίνουμε άνθρωποι.

για να εκφράσει, στη συνέχεια και τις αμφιβολίες του:

Για το πόσο πέραν ενός ορίου θα είναι η Επιστήμη 
περισσότερο επικίνδυνη, παρά ωφέλιμη!

Καταρχάς, η τεχνολογική εξέλιξη πρέπει να χαλιναγωγηθεί; Και αν ναι… Ποιος είναι 
σε θέση να το κάνει και με ποιο τρόπο; Αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από την Επι-
στήμη, που τη δημιούργησε. Βέβαια, παραμένει αναπάντητο το ερώτημα της ασφαλούς 
και αποτελεσματικής χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας.

Το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία είναι 
ζήτημα Ηθικό και Πολιτικό. Και είναι σημαντικό οι γιατροί να έχουν 
τον πρώτο λόγο στις Ηθικές αποφάσεις, επειδή οι επιλογές τους 
θα πρέπει να χαλιναγωγήσουν τον αμοραλισμό και την αλαζονεία 
της τεχνολογίας, ενώ είναι απαραίτητο να συμμετέχουν και στα 
πολιτικά ψηφίσματα, διότι οι παρεμβάσεις τους θα αφορούν στο 
σύνολο των πολιτών, υπερασπιζόμενες τα Ανθρωπιστικά Ιδεώδη.

* Jean Edmond Rostand (1894-1977). Γάλλος συγγραφέας, ηθικολόγος, βιολόγος, ιστορικός της επιστήμης, ακα-
δημαϊκός. Χαρακτηριστικά είναι τα αποφθέγματά του, μερικά των οποίων αναφέρονται στο κείμενο όπως:

Άφησε όλες τις πόρτες ανοιχτές, αλλά υπερασπίσου με σφοδρότητα την είσοδο.
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Στο σημείο αυτό, θα κριθεί αναγκαία η συνεργασία και η αποτελεσματικότητα της 
Ιατρικής Εκπαίδευσης και της Παιδείας62 του γιατρού. Αυτό, γιατί: 

Όλα τα προβλήματα της τεχνολογικής εξέλιξης προέρχονται  
από την ίδια την τεχνολογία, δηλαδή, από τη φύση της και όχι  
από τη χρήση της.

Ο Ιπποκρατικός κατά το Ήθος και τα Έργα γιατρός, παρόλα αυτά, οφείλει να αντιμε-
τωπίζει με σύνεση τις υποχρεώσεις του μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών που ορίζουν 
οι επαγγελματικές του δεσμεύσεις. Άλλωστε, ας μη διαφεύγει την προσοχή μας ότι 
η θέση του γιατρού στην κοινωνία είναι ξεχωριστή και δεν συγκρίνεται με καμία άλλη 
επαγγελματική ομάδα.

Είναι γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των γιατρών τηρούν, με μικρές 
εξαιρέσεις, τον Όρκο τους, παρά τις όποιες δυσκολίες δημιουργεί η 
σύγχρονη κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα.

Δυστυχώς, όμως, κάποτε γινόμαστε μάρτυρες κακών συμπεριφορών μερικών για-
τρών οι οποίοι ενεργούν αντίθετα με τον Όρκο που έχουν δώσει και έχουν υποσχεθεί 
να τηρούν63-66. Μολονότι δεν είναι δυνατό να αποκλειστούν περιπτώσεις γιατρών που 
καταπάτησαν τον Όρκο* τους66-69 ή που συνεχίζουν να τον καταπατούν, αυτές δεν πρέπει 

* Όρκος. Απ’ όλα τα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής ο Όρκος (αρχικώς ήταν ισοδύναμος του έρκους=φραγμός, 
εμπόδιο, από το ρήμα ἔργω=εγκλείω, περιορίζω) είναι το μικρότερο σε έκταση, αλλά με το μεγαλύτερο ενδιαφέ-
ρον. Το έργο αυτό παρά τη βραχυλογία του είναι το σημαντικότερο της Ιπποκρατικής Συλλογής, για το σύγχρονο, 
αλλά και για το γιατρό κάθε εποχής. Ανεξάρτητα από την προέλευση και το χρόνο συγγραφής του αποτελεί κατά 
τον Jones (1939) ορόσημο στην Ηθική του ιατρικού επαγγέλματος, δηλαδή, την κορωνίδα της Ηθικής του Ιατρικού 
κόσμου και είναι στενά συνδεδεμένο με το πνεύμα της Ιπποκρατικής Σχολής. Μια αναδρομή στην ιστορική εξέλιξη 
της έννοιας του Όρκου μας αποκαλύπτει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.  Η Ιατρική παρέχει στον άνθρωπο το μέγι-
στο αγαθό που είναι η υγεία. Από τη στιγμή της ανακάλυψης της Ιατρικής, οι άνθρωποι ανακήρυξαν ως θεό της 
τον Απόλλωνα, τον προστάτη παντός ωραίου και αγαθού. Από τα πανάρχαια χρόνια οι άνθρωποι ένιωσαν την 
ανάγκη να βεβαιώνουν δυο θέσεις τους. Την αλήθεια ενός γεγονότος, ή την τήρηση μιας υπόσχεσης Όρκου. Ήδη 
από τους χρόνους του Ομήρου, αλλά και πριν από τον Όμηρο, η μείωση της πίστης, στην απλή ομολογία ή στην 
απλή υπόσχεση αυτών που επρόκειτο να γίνουν στο μέλλον, οδήγησε στην καθιέρωση του Όρκου. Με τον Όρκο, 
ο ορκιζόμενος επικαλείται το Θεό ως μάρτυρα ότι:

Αυτά που λέει είναι αληθή ή ότι θα εκτελέσει ακριβώς αυτά που υπόσχεται.
 Με άλλα λόγια, ο Όρκος είναι επίκληση της μαρτυρίας του Θεού ή ιερών προσώπων για την αλήθεια των λόγων, 

ή για την ειλικρίνεια των υποσχέσεών μας. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να επικαλεστεί 
τη μαρτυρία του θεού για την αλήθεια των λόγων του σημαίνει ότι στρέφεται στην υπέρτατη αυτή δύναμη γιατί 
πιστεύει ότι είναι η μόνη στην οποία μπορεί να στηριχθεί και στην οποία αφιερώνεται ολοκληρωτικά. Στην Ιλιάδα70 οι 
άνθρωποι επικαλούνται στον Όρκο τους συνήθως το Δία, ως ανώτατο ρυθμιστή και επόπτη όσων συμβαίνουν στον 
κόσμο, σπάνια δε άλλοτε άλλον Θεό, ο οποίος ήταν ο επόπτης για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ άλλοτε ορκίζονταν 
στον ίδιο τον Όρκο.71 Στην Ιλιάδα διαβάζουμε:70 

§ Χ258. Μόν’ ἔλα, τοὺς θεοὺς νὰ κράξουμε, τὶ ἄλλους δὲν ἔχει ἀλήθεια κάλλιους 
μαρτύρους καὶ βλεπάτορες στὶς σύβασὲς μας τοῦτες: τὶ τὸ κορμί σου ἐγὼ σκληρόψυχα 
δὲ θὰ ντροπιάσω, ἂν ἴσως μοῦ δώσει τώρα ὁ Δίας τὴ δύναμη καὶ τὴ ζωὴ σοῦ πάρω˙

(Μτφρ Καζαντζάκη – Κακριδή)70

 Ο Ιπποκράτης στον Όρκο επικαλείται πρώτα τον Απόλλωνα, το Θεό της Ιατρικής72, ο οποίος ταυτόχρονα ήταν και 
θεός της Αρμονίας και της Μαντικής. Την αρχαία εποχή ο Απόλλων θεωρείται και ο προστάτης των ανθρώπων 
που προσφεύγουν στο Θεό και ζητούν την απαλλαγή τους από τον κίνδυνο που τους απειλεί. Οι άνθρωποι αυτοί 
καλούνται Ικέτες. Ικέτης θεωρείται και ο άρρωστος ο οποίος προσφεύγει στο γιατρό και ζητά την απαλλαγή του 
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να θεωρούνται ικανές να αμαυρώσουν την εικόνα του συνόλου των έντιμων και συνεπών 

από τη νόσο, και αυτός είναι υπό την προστασία του Απόλλωνα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο γιατρός οφείλει 
να παράσχει τις ιατρικές του γνώσεις στον αιτούντα ασθενή, διαφορετικά θα επισωρεύσει την οργή του Θεού.73 Ο 
Ιπποκράτης στον Όρκο επικαλείται και τον Ασκληπιό για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων ο κυριότερος είναι 
ότι ο Ασκληπιός υπήρξε μέγας γιατρός και όπως αναφέρει ο Πίνδαρος74:

Παντοδαπῶν νόσων ἀλκτὴρ,
 λόγος για τον οποίον θεοποιήθηκε, αλλά και όπως αναφέρουν οι βιογράφοι του Ιπποκράτη, Φερεκίδης και Ερα-

τοσθένης, ο Ασκληπιός υπήρξε αρχηγός οικογένειας της οποίας ο 17ος εγγονός ήταν ο Ιπποκράτης Β’ ο μέγας. Ο 
Ιπποκράτης επικαλείται ακόμη την Υγεία και την Πανάκεια, οι οποίες θεοποιήθηκαν από τους Έλληνες, οι οποίοι 
είχαν την τάση να προσωποποιούν και να θεοποιούν κάθε φυσικό φαινόμενο και κάθε ιδέα, από την οποίαν 
προσδοκούσαν αφ’ ενός ωφέλεια, ενώ παράλληλα φοβόντουσαν και την τιμωρία της. Όταν οι απόψεις για το θεό 
ως επόπτη της Ηθικής τάξης έγιναν αποδεκτές, έθεσαν τον Όρκο υπό την προστασία του, με συνέπεια και να 
ζητούν, κάθε φορά που ορκίζονταν τη μαρτυρία του75. Υπάρχουν δυο είδη Όρκου ο βεβαιωτικός και ο υποσχετικός. 
Στον πρώτο ο ορκιζόμενος επικαλείται το Θεό ως μάρτυρα της αλήθειας γι’ αυτά που λέει, ενώ στο δεύτερο τον 
επικαλείται ως εγγυητή για την ειλικρίνεια αυτών που υπόσχεται. Ο παραβάτης καλείται αντίστοιχα ψεύδορκος και 
επίορκος. Ο Ιπποκράτης πίστευε στην ιερότητα του Όρκου και υποστήριζε ότι ήταν απαραβίαστος. Θεωρούσε δε 
την τιμωρία του επίορκου πρέπουσα και δικαιοτάτην, θέση την οποία διατυπώνει στην τελευταία 9η παράγραφο 
του Όρκου, στην οποία γράφει:

§9. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ 
βίον καὶ τέχνη δοξαζομένῳ παρά πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν ἀεὶ χρόνον.
Παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκέοντι, τἀναντία τουτέων.
§9. Όσο θα τηρώ τον όρκο μου αυτόν και δεν τον παραβώ, είθε να πετυχαίνω στη ζωή 
και στην τέχνη μου, έχοντας πάντα την εκτίμηση όλων των ανθρώπων… Εάν όμως τον 
παραβώ και γίνω επίορκος να πάθω τα αντίθετα.

 Η επιορκία αποτελούσε σοβαρό παράπτωμα, άξιο της πιο βαριάς τιμωρίας, βαρύτερης κάθε άλλου αμαρτήματος. 
Η τιμωρία βάρυνε τον επιορκούντα στην παρούσα ζωή, αλλά και στο μέλλον, και επιπλέον, όπως αναφέρει ο 
Όμηρος76, εβάρυνε και τους οικείους του

§Γ298. Πατέρα Δία, τρανὲ κι ἀσύγκριτε, καὶ σεῖς ἀθάνατοι ἄλλοι, ὅποιοι ἀπ’ τοὺς δυό μας 
τοὺς ἀμάλαγους πατήσουν ὅρκους πρῶτοι, σὰν τοῦτο τὸ κρασὶ κατάχαμα νὰ τρέξει τὸ 
μυαλό τους, καὶ τῶν παιδιῶν τους, κι οἱ γυναῖκες τους νὰ πέσουν σὲ ἄλλα χέρια.

(Μτφρ Καζαντζάκη – Κακριδή)76

 Ο Όρκος από την παλαιά εποχή θεωρήθηκε απαραβίαστος, ενώ η σύνδεσή του με τη θρησκεία είχε ως αποτέλε-
σμα να καταλάβει κυρίαρχη θέση στην κοινωνία. Μολονότι, ο Όρκος θεωρείται ότι ανήκει σε προγενέστερη εποχή 
εκείνης του Ιπποκράτη, κατά τον Castiglioni (157) είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το πνεύμα της Ιπποκρατικής 
σχολής. Κατά τον Littrè γράφτηκε για το ιατρικό επάγγελμα, ενώ ο Daremberg υποστηρίζει ότι:

Αποτελεί το ωραιότερο μνημείο της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.
 Υπάρχουν βέβαια και άλλες απόψεις που υποστηρίζουν ότι:

Αποτελεί τον ιερό επαγγελματικό Όρκο των έργων του Απόλλωνος και του Ασκληπιού.
 Την άποψη αυτή έρχεται να υποστηρίξει ο Χαριτάκης77 ο οποίος γράφει:

Ὅπως ποτ’ ἂν ᾑ ὁ Ὄρκος φαίνεται ἡμὶν ὅτι εἶναι ἡ τελεία κορωνὶς αὐστηρὰς Ἠθικῆς ἥτις 
τίθησιν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τοῦ θείου γέροντος ἄφθαρτον διάδημα μεγαλείου.

 ότι ο ορκιζόμενος δεσμεύεται ότι θα μεταδώσει την Ιατρική τέχνη μόνο στους γιους του και σ’ εκείνους του δασκάλου, 
του ἄλλῳ δὲ οὐδενί. Η άποψη αυτή αποτελεί απόδειξη ότι ο Όρκος δεν ανήκει στον Ιπποκράτη78, γράφει:

Ο γιατρός έδινε τον Όρκο τη στιγμή που γινόταν μέλος της οικογένειας των γιατρών. 
Ο Όρκος αρχίζει με επίκληση των θεών που προστατεύουν τους γιατρούς, καλούνται 
δε όλοι αυτήν την επίσημη στιγμή μάρτυρες πως ο Όρκος που δίνεται θα τηρηθεί. Οι 
υποχρεώσεις που δέχεται να αναλάβει ο νέος γιατρός και οι υποσχέσεις που δίνει 
ακολουθούν την επίκληση και στο τέλος του Όρκου ο γιατρός ζητά για τον εαυτό του 
παντοτινή τιμή ανάμεσα στους ανθρώπους, για την περίπτωση που θα τηρήσει τον Όρκο 
του και εύχεται το αντίθετο αν το παραβεί. 

 Ο Όρκος χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο περιγράφονται οι υποχρεώσεις του που είναι βασικά δύο. Υπόσχεται ότι:
Θα τιμά το δάσκαλά του σαν γονέα του και 
Δικαίωμα να γίνονται μαθητές του θα έχουν 
πρώτα οι γιοι του και οι γιοι του δασκάλου του.

 Στο δεύτερο αναφέρεται στα καθήκοντά του απέναντι στον άρρωστο. Αυτά είναι: 
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με τα καθήκοντά τους γιατρών.

Γιατί αλλοίμονο στην κοινωνία που οι γιατροί στο σύνολό τους  
δεν τηρούν τον Όρκο τους.

Ο βαθμός της επικινδυνότητας της υψηλής τεχνολογίας μένει να προσδιοριστεί. Στη 
σημερινή εποχή οι γιατροί θα μπορούσαν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες.79 Σ’ αυτούς 
που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με την περαιτέρω εξέλιξη της υψηλής ιατρικής τεχνολο-
γίας στα εργαστήρια, στα οποία η Ηθική δεν έχει πάντα την καλύτερη δυνατή πρόσβαση. 
Στην άλλη κατηγορία, ανήκουν οι κλινικοί γιατροί οι οποίοι με οδηγό την κλινική εξέταση 
παίρνουν τον άρρωστο “από το χέρι” για να τον περάσουν μέσα από τους χώρους των 
ειδικών μηχανημάτων, εκείνων και μόνο από τα οποία περιμένουν να πάρουν στοιχεία, 
με τα οποία θα θέσουν την ορθή διάγνωση της νόσου του. Η σύγχρονη Ιατρική «βιώνο-
ντας» την εποχή της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας εξελίσσεται και προχωρεί με μεγάλη 
ταχύτητα. Ποιες, όμως, είναι εν προκειμένω οι αντοχές της Ιατρικής, των γιατρών, αλλά 
και της κοινωνίας ιδιαίτερα, που επωμίζεται το βάρος του υψηλού τιμήματος της ιατρικής 
τεχνολογίας; Μήπως ήλθε ο χρόνος να αναλογιστούμε;

Τι επιδιώκουμε και για το πού τραβάμε;

ή μήπως να σκεφθούμε ποιοι είμαστε; Μήπως πρέπει να σκεφθούμε σοβαρά και να 
πάρουμε τις ανάλογες αποφάσεις:

Για τα Ηθικά διλήμματα που δημιουργεί η άκριτη εφαρμογή  
της υψηλής ιατρικής τεχνολογίας στην κλινική πράξη.

Μήπως πρέπει να προβληματιστούμε για την επίδραση που μπορεί να έχει η υψηλή 
ιατρική τεχνολογία:

Στην ανθρώπινη υπόσταση;

Ή νΕα ΙππΟκραΤΙκΉ κΙνΉςΉ

Όλα αυτά τα διλήμματα πρέπει να απαντηθούν μέσα από τις διαδικασίες της Ιατρι-
κής Εκπαίδευσης και της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης. Μέσα από διαδικασίες 
που θα δώσουν στο γιατρό τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα του ειδικού 
Εργαστηρίου στην Κλινική πράξη προς όφελος του αρρώστου, αλλά και να προβληματι-
στεί για όλες τις επερχόμενες αλλαγές που θα φέρει η νέα τεχνολογία. Φθάνουμε, έτσι, 
στην εποχή, η οποία καθιστά αναγκαία την αναβάθμιση του Νεοϊπποκρατισμού, ο οποίος 
εκφράζει μια επιστημονική διαδικασία, στην οποία οι γιατροί στήριξαν πολλές ελπίδες 
για την ανεύρεση λύσεων σε δύσκολα διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα. Μια 

Να ασκεί την τέχνη του «αγνώς και καθαρώς» 
Να επιδιώκει μόνο το καλό των αρρώστων του 
Να μη δώσει ποτέ σε κανέναν θανατηφόρο φάρμακο.

 Ο Όρκος είναι ένα ιστορικό μνημείο που σημαίνει ότι:
Γεννήθηκε από μια ιστορική πραγματικότητα η οποία δεν είναι δυνατόν να επαναληφθεί 
ολόιδια με κανέναν τρόπο.

 Τα ερωτήματα που γέννησε στους ανθρώπους το σύντομο αυτό κείμενο της Ιπποκρατικής Συλλογής είναι πολλά. 
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διαδικασία, η οποία προϋποθέτει τη συμπόρευση Κλινικής και Εργαστηρίου. Η επαναφορά 
στο προσκήνιο του Νεοϊπποκρατισμού μετά τη γνωστή ρήση του Αλ. Καββαδία*: 

Θέλουμε να πάμε εμπρός με τον Ιπποκράτη,

κρίνεται αναγκαία, γεγονός που οδήγησε την ΕΔΙΠ στη δημιουργία της νέας Ιπποκρα-
τικής κίνησης80-82. 

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αναδιάταξη των σχέσεων του Γιατρού 
με το Εργαστήριο και την Κλινική, μετά την εισβολή της υψηλής 
ιατρικής τεχνολογίας, η οποία άλλαξε όλα τα δεδομένα.

Βέβαια, η πορεία προς τα εμπρός, με κριτήριο τις αρχές του Ιπποκράτη, δημιούργησε 
αυξημένες υποχρεώσεις του Γιατρού προς τον Άρρωστο και την Κοινωνία. Ο Ιπποκρα-
τικός γιατρός αντιμετώπισε πολλά και δύσκολα προβλήματα, που σχετίζονται με την 
αξιοποίηση και την αξιολόγηση των τεχνικών εξελίξεων που συνοδεύουν τα διάφορα 
μέσα που διαθέτουν τα Εργαστήρια. Προβλήματα αποτελούν, επίσης, η νέα Ηθική της 
Βιοτεχνολογίας, αλλά και η εμφάνιση νέων προκλήσεων, στον κλινικό τομέα, οι οποίες 
συχνά παίρνουν τη μορφή επιδημίας. Στη διαχρονική εξέλιξη της τεχνολογίας των 
Εργαστηρίων, αναμένεται ότι η λεπτομερής ανάλυση και κατανόηση των δεδομένων 
τους θα μπορέσουν να φωτίσουν πολλά σκοτεινά σημεία, που δυσκολεύουν σήμερα τη 
διαγνωστική σκέψη του γιατρού. 

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτό που θα συνεχίσει να αποτελεί 
αντικείμενο προβληματισμού των Ιπποκρατικών γιατρών  
θα είναι η σωστή χρήση και η αποτελεσματική κλινική  
αξιολόγηση των όποιων δεδομένων.

Ο σύγχρονος γιατρός, στέκεται με δέος μπροστά στην πληθώρα των πληροφοριών 
και των δεδομένων, μέσα από τα οποία αναζητά να ικανοποιήσει το ασίγαστο πάθος του 
για μάθηση. Ο γιατρός, στο πλαίσιο αυτό, γίνεται και αυτός μια μηχανή, με συνέπεια να 
απομακρύνεται από το ρόλο του ιεραπόστολου, του καλού Σαμαρείτη, όπως τον είχε 

* Αλέξανδρος Καββαδίας (1884-1971). Γεννήθηκε στην Κεφαλλονιά. Τα έτη 1911-14 τον συναντάμε Διευθυντή 
του Ιατρείου Γαστρεντερολογίας και Μεταβολικών νοσημάτων στο Νοσοκομείο Hôtel Dieu των Παρισίων και κατά 
τα έτη 1914-1926, Διευθυντή στον Ευαγγελισμό. Το 1944 γίνεται καθηγητής επί τιμή στην Ιατρική Σχολή Αθηνών 
και το 1945 εκλέγεται εταίρος του Βασιλικού Κολλεγίου του Λονδίνου. Σημειώνεται ότι ήταν ο 11ος ξένος εταίρος 
από το 1510 και το κυριότερο είναι ότι η εκλογή του έγινε χωρίς να έχει υποβάλλει υποψηφιότητα. Ο Αλέξανδρος 
Καββαδίας ήταν ένας διαπρεπής κλινικός με πολύπλευρο επιστημονικό, ιατροκοινωνικό και ιατροϊστορικό έργο. 
Είναι ο γιατρός που αγωνίστηκε για την αναβίωση του Νεο-Ιπποκρατισμού και την καθιέρωση της θεωρίας της 
ιδιοσυστασιακής ιατρικής.
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ονειρευτεί ο Ιπποκράτης και οι νεότεροι γιατροί όπως ο Boerhaave* και ο Sydenham** και 
να γίνεται γιατρός ανθρώπων χωρίς όμως την Ανθρωπιά, που απαιτεί το λειτούργημά του.

Ο γιατρός, ενδιαφέρεται πλέον για τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων, αλλά και για το θαυμασμό των συναδέλφων του και 
της κοινωνίας, η οποία θα του τα ανταποδώσει πλουσιοπάροχα, με 
συχνές επισκέψεις υψηλού τιμολογίου!!! 

Ούτε λόγος, να ακούσει τον άρρωστό του, να του μιλήσει για την αγωνία, το φόβο, 
το άγχος που νιώθει. Ο γαρδίκας,83 στο έργο του: Σχίζοντας τα χαρτιά μου, κάνει μια 
πολύ συγκροτημένη και διορατική περιγραφή του σύγχρονου γιατρού, όταν γράφει:

Γιατί να ασχοληθεί με την ψυχή; Είναι ταπεινωτικό γι’ αυτόν. Του 
αρκούν τα χειροκροτήματα στα συνέδρια, όταν θα προσκομίζει 
στατιστικές που θα δείχνουν ότι της Α φοβερής εγχείρησης, αυτός 
κατόρθωσε και ελάττωσε τη θνητότητα από 8,10%, που ήταν 
πριν, σε 8,02% και ότι θα προκαλεί νέο κύμα ενθουσιασμού στο 
ακροατήριο όταν θα του αναγγείλει ότι έχει βάσιμους λόγους 
να ελπίζει ότι στο προσεχές συνέδριο, η στατιστική του θα είναι 
ακόμα καλύτερη. Αδιαφορεί εάν η εγχείρηση αυτή μπορεί να 
είναι τόσο παραμορφωτική ώστε να μεταβάλλει το δύστυχο 
άνθρωπο σε Ον-Τέρας, το οποίο ούτε ο Δημιουργός του δεν θα 
μπορεί να αναγνωρίζει. Ο θρίαμβος της Ιατρικής! Ο γιατρός από 

* Herman Boerhaave (1668-1738). Ολλανδός βοτανολόγος, χημικός, ανθρωπιστής και από τους διασημότερους 
Ευρωπαίους γιατρούς Θεωρείται ιδρυτής της σύγχρονης κλινικής ιατρικής και δημιουργός του σύγχρονου νοσο-
κομείου. Ξεκίνησε να σπουδάσει θεολογία όταν κινδύνευσε να χαρακτηριστεί αιρετικός. Τότε στράφηκε προς την 
Ιατρική, τη Βοτανική και τη Χημεία. Στη διατριβή του που τον εμφάνιζε οπαδό του Sydenham, έγραφε:

Το πρώτο καθήκον του γιατρού είναι η επίσκεψη των ασθενών όχι μόνο ως 
επαγγελματική υποχρέωση, αλλά και ως ευκαιρία επιστημονικής έρευνας.

 Παρόλο ότι ήταν θαυμαστής του Ιπποκράτη, αυτό δεν τον εμπόδισε να ακολουθήσει και να συγκεράσει τα κηρύγματα 
της Ιατροχημικής και της Ιατρομηχανικής σχολής. Σε κάθε κλινική περίπτωση επεδείκνυε οξεία παρατηρητικότητα 
την οποία μετέφραζε σε υλικό ζωντανής διδασκαλίας. Στο έργο του με τον τίτλο ιατρικές οδηγίες (Institutiones 
Medicas) περιέλαβε το φυσιολογικό σύστημα, απόσταγμα των παρατηρήσεών του, δίπλα στην κλίνη του αρρώ-
στου. Περιέγραψε σύνδρομο που φέρει το όνομά του (Boerhaave Syndrome) το οποίο χαρακτηρίζεται από ρήξη 
του τοιχώματος του οισοφάγου.

** Thomas Sydenham (1624-1689). Άγγλος κλινικός γιατρός και συγγραφέας, ο οποίος θεωρείται θεμελιωτής της 
Κλινικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας. Μερικές από τις βασικές συστάσεις του αφορούσαν την κλινική παρατήρηση 
του αρρώστου και την προσεκτική λήψη και ασφαλή διατήρηση του ιστορικού. Ο Sydenham, είναι γνωστός και 
ως ο «Άγγλος Ιπποκράτης». Μεταξύ των πολλών επιτευγμάτων του είναι και η ανακάλυψη ασθένειας γνωστής ως 
Χορεία του Sydenham. Η μεγάλη του προσφορά στην ιατρική εστιάζεται στην προσήλωση που επεδείκνυε στην 
κλινική παρατήρηση και την προσωπική εμπειρία. Η επιτυχία του στην πρακτική ιατρική αποδίδεται στη σημασία 
που έδωσε στα συμπτώματα. Άφησε ως παρακαταθήκη αριστουργηματικές περιγραφές των διαφόρων νόσων, όπως 
της ευλογίας, της ελονοσίας, της φυματίωσης, της ρευματικής πολυαρθρίτιδας, της οξείας εμπυρέτου μορφής του 
«χορού του Αγίου Βίτου», γνωστής και ως χορεία του Sydenham, της ιλαράς και της υστερίας. Είναι συγγραφέας 
του έργου Observationes Medicalae, το οποίο αποτέλεσε κλασικό σύγγραμμα της κλινικής ιατρικής για δύο περίπου 
αιώνες και το Tractatus de podagra (1683), στο οποίο υπάρχει μια θαυμάσια περιγραφή της οξείας προσβολής 
ποδάγρας, κατάλληλο για κλασικό μάθημα Ιατρικής Εκπαίδευσης. Το έργο του, Opera Universa ανατυπώθηκε 
20 φορές το 18ο αιώνα και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Το έργο Processus Integri, αποτέλεσε το βασικό 
θεραπευτικό εγκόλπιο στην Αγγλία μέχρι το 19ο αιώνα.
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ένας φιλάνθρωπος, αποστολικός Σαμαρείτης γίνεται ένας στυγνός 
επιστημονικός τεχνοκράτης, ή μάλλον χειρώνακτας.

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος γιατρός:

Δεν είναι η ενασχόλησή του με την ψυχή του αρρώστου, αλλά  
η απολογία του ίδιου στην ανάκριση της δικής του ψυχής.

Κανείς, παρόλα αυτά, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ανοδική πορεία της εξέλιξης 
της Ιατρικής, που σημειώνεται από τον 19ο, τον 20ο και τον 21ο αι. Τα ερωτήματα, που 
αναδύονται, είναι πολλά και δύσκολα. Κατ’ αρχήν...

Πώς αντιμετωπίζει ο γιατρός αυτή την εισβολή των σύγχρονων 
εξελίξεων; (θεωρητικών και πρακτικών).
Πώς στέκεται απέναντί τους και προσαρμόζει το νέο του ρόλο προς 
όφελος των ασθενών του; 
Λειτουργεί ως γιατρός, ή ως ιατροφιλόσοφος;
Ποιές αξίες υπηρετεί; Εκείνες της τεχνολογίας, ή τις καθαρά 
ιατρικές, όπως τις προσδιόρισε ο Ιπποκράτης, όταν το μόνο μέσο 
που διέθετε ήταν η ικανότητα του για παρατήρηση;
Μήπως, η τεχνολογία αποτελεί φορέα αξιών, ή μήπως και αυτή η 
ίδια δημιουργεί αξίες; 

Μια πρώτη απάντηση στα ερωτήματα αυτά πήραμε και πρόσφατα, όταν γίναμε μάρ-
τυρες φαινομένου το οποίο θα πρέπει να γραφεί στις μαύρες Δέλτους της Ιστορίας της 
Ιατρικής. γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, φαρμακοποιοί έκλεβαν ακριβά αντικαρκινικά 
φάρμακα από καρκινοπαθείς και τα πουλούσαν στο εξωτερικό. Η συμμετοχή των γιατρών 
αφορούσε την έκδοση ψευδών συνταγών και τη στρατολόγηση άλλων συναδέλφων 
τους65. Παράλληλα, δεν πρέπει να διαφεύγει την προσοχή μας και το γνωστό θέμα της 
παράνομης αμοιβής του γιατρού, για το οποίο ο ηπιότερος τίτλος άρθρου στα ΜΜΕ 
που γράφτηκε ποτέ ήταν84: Το φακελάκι της ντροπής. 

Μετά τις αποκαλύψεις από τα ΜΜΕ των αντιδεοντολογικών συμπεριφορών αυτών 
των γιατρών, η Ιατρική Ηθική τείνει να γίνεται φτωχότερη. Το κυριότερο όμως είναι ότι η 
θέση της στην κοινωνία αδυνατίζει. Είναι παρήγορο όμως ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας 
γυρίζει την πλάτη διαχρονικά στο φαινόμενο. Η στιγμή αυτή είναι εκείνη που καθιστά 
αναγκαία τη δημιουργία μιας ευρείας κοινωνικο-ιατρικής συναινετικής συμπεριφοράς την 
οποία συνοδεύει η αντίστοιχη αντίσταση στο φαινόμενο. Χαρακτηριστικό είναι άρθρο της 
εφημερίδας «Καθημερινή», με τίτλο Το φακελάκι της ντροπής65,84,85, που το υπογράφει 
επώνυμος πολίτης. Γράφει:

…Ο γιατρός ζήτησε προκαταβολικά 1.000 ευρώ για την εισαγωγή 
και μετά τον τοκετό ένα ποσό ίσο με τα κιλά του νεογέννητου…
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Είναι δύσκολο να συλλάβει ο νους του ανθρώπου μέχρι ποιου σημείου ηθικής κατά-
πτωσης μπορεί να φθάσει η αλαζονεία ενός γιατρού, ώστε να απαιτεί από έναν πατέρα 
το βάρος του νεογέννητου σε χιλιάδες ευρώ.

Στις περιπτώσεις αυτές η κοινωνία δεν ικανοποιείται από τις 
λεκτικές και μόνο αντιδράσεις, των επίσημων φορέων, αλλά 
απαιτεί τη λήψη δραστικότερων μέτρων για την αποτροπή 
επανάληψής τους. 

Οι υπεύθυνοι φορείς οφείλουν, ακόμα, όπως το έχουν πράξει και στο παρελθόν, να 
βρίσκονται δίπλα στο γιατρό, ηθικοί συμπαραστάτες, αλλά και τιμωροί. γιατί, η κάθε 
είδους βοήθεια την οποία οφείλει να προσφέρει ο γιατρός στον άρρωστο, πρέπει να 
κινείται στο πλαίσιο του Όρκου του. Δυστυχώς, για το γιατρό: 

Η Ηθική πρέπει να κατέχει κυρίαρχη θέση στο χώρο της υγείας 
και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπόκειται σε διαδικασίες 
έκπτωσης.

Αν κάτι παρόμοιο συμβαίνει τότε ο γιατρός έχει χάσει τον προσανατολισμό του και 

Sir Luke Fildes, "Ο γιατρός", (1891): Tate Gallery, Λονδίνο. Ο πίνακας απεικονίζει ένα γιατρό να 
παρατηρεί, σαν ανήμπορος θεατής, ένα ετοιμοθάνατο κορίτσι. 
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κινείται πλέον σε πεδία εκτός εκείνων του Όρκου του και της Ηθικής του Ιπποκράτη63,67,68. 
Μιας Ηθικής η διαχρονική αξία της οποίας παραμένει αναλλοίωτη ανά τους αιώνες, 
παρόλες τις δυσμενείς καταστάσεις που επηρέασαν την κοινωνικο-οικονομική και πο-
λιτιστική κατάσταση της κοινωνίας. 

Η ιατρική φροντίδα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια 
θεωρητική προσφορά υπηρεσιών υγείας στον άρρωστο, αλλά  
ως μια ουσιαστική διεργασία που περικλείει την έννοια  
του Ανθρωπισμού, την ύψιστη Ηθική αρχή η οποία πρέπει  
να παραμένει αμετάβλητη διαχρονικά.

Αυτό, γιατί εμπεριέχει το βαθύτερο νόημα, της Φιλανθρωπίας που εκφράζεται από 
την αγάπη προς τον άρρωστο, η οποία είναι συνυφασμένη με εκείνη της Ανθρωπιάς 
που περικλείει εντός της τα υψηλότερα δυνατά και αγνότερα αισθήματα του ανθρώπου.

Oι απαντήσεις σε παρόμοια προβλήματα αποτελούν προκλήσεις τις οποίες ο για-
τρός θα πρέπει να απαντήσει με βάση τις Ιπποκρατικές αρχές. Άλλωστε, η εφαρμογή 
των μεθόδων που εισάγει η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία δεν μπορεί να κινείται εκτός 
των ορίων που επιτάσσουν οι κανόνες της Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. γι’ αυτό 
ο γιατρός πρέπει να αναρρωτηθεί:

Οι αξίες που συνεχίζει να υπηρετεί είναι εκείνες του Ιπποκρατικού 
όρκου; 
Από την άλλη πλευρά, η ίδια η τεχνολογία αποτελεί μέθοδο, της 
οποίας η αξία προσδιορίζεται από το θετικό αποτέλεσμα στη 
διάρκεια αντιμετώπισης του αρρώστου. 

Στη μακρά διαδρομή της εφαρμογής αυτών των εξελίξεων της τεχνολογίας, ο γιατρός 
θα πρέπει να είναι αυστηρά προσηλωμένος στην ανεπανάληπτη αρχαία προτροπή του:

Ὠφελέειν ἤ μὴ βλάπτειν.

Ο σύγχρονος γιατρός, εγκλωβισμένος, στη γοητεία της προηγμένης τεχνολογίας, 
των ιατρικών μηχανημάτων, κινδυνεύει να γίνεται όλο και περισ σότερο ένας ψυχρός 
τεχνοκράτης.3 Ένας τεχνοκράτης, ο οποίος θα απομακρύνεται, συ νε χώς, και θα χάνει 
την επαφή του με τον άρρωστο. Αυτό γιατί τα επιτεύγματα αυτά του δημιούργησαν, 
με την πάροδο του χρόνου ένα αίσθημα αυξημένης αυτοπεποίθησης, η οποία συχνά 
παίρνει τη μορφή αλαζονείας.

Είναι η εποχή, που ο γιατρός δεν πρέπει να παρασυρθεί  
από τη γοητεία της τεχνολογικής σειρήνας,

όπως γράφει ο Γαρδίκας,83 και να παραμελήσει, ή να θέσει σε δεύτερη μοίρα το κλινικό 
μέρος. Αυτό γιατί, στα μάτια του νέου γιατρού, η κλινική πράξη φαντάζει ξεπερασμένη, 
όταν τα ίδια, περίπου, έκανε και ο Ιπποκράτης, πριν 2500 χρόνια, και δευτερεύουσας 
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σημασίας, μπροστά στην αίγλη και την άμεσης αποτελεσματικότητας σύγχρονη ιατρική 
τεχνολογία. Η γοητεία της σύγχρονης τεχνολογίας στα μάτια του νέου γιατρού φαντάζει 
ικανή να δίνει άμεσες απαντήσεις στα περισσότερα ιατρικά προβλήματα. Η ιδέα αυτή 
τον παρασύρει σε μια εικονική πραγματικότητα της οποίας την έκταση και το βάθος 
αδυνατεί να συλλάβει. Η εικόνα αυτή ενώ θα έπρεπε να στοχεύει απόλυτα στο όφελος 
του αρρώστου, μεγιστοποιείται και μετατρέπεται σε μέσο για την ικανοποίηση της φι-
λοδοξίας του γιατρού. Δεν είναι μόνο αυτός ο κίνδυνος. 

Η γοητεία της τεχνολογίας, την οποίαν ο γιατρός πρέπει να μάθει, 
αλλά και να εκπαιδευτεί σ’ αυτήν, για να είναι σε θέση να τη 
χρησιμοποιεί, με βάση τις απόλυτες ιατρικές ενδείξεις, μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά την οικονομία μιας κοινωνίας. 

Οι γιατροί, πρέπει να αντιληφθούν, και αυτός είναι ένας από τους στόχους της Ια-
τρικής Εκπαίδευσης, ότι:

Η γοητευτική τεχνολογία πρέπει να συνεπικουρεί,  
να είναι συμπληρωματική της Κλινικής Ιατρικής.

Παράλληλα, ο γιατρός αναζητά όχι μόνο τη νέα γνώση, αλλά προσπαθεί μέσα από 
το μεγάλο όγκο των πληροφοριών που φθάνουν καθημερινά σχεδόν στο γραφείο του 
να επιλέξει αυτές που θα φανούν χρήσιμες και αποτελεσματικές στον άρρωστο, ενώ 
το ενδιαφέρον του εστιάζεται και στην παροχή στοιχείων, τα οποία έχουν ως στόχο:

Την αποκατάσταση, ή τη διαγραφή άλλων, τα οποία έχουν 
διατηρηθεί ως παλαιά λάθη του εμπειρισμού. 

Να σημειωθεί ότι οι προσπάθειες, για παράδειγμα, αποκατάστασης των λαθών, στις 
ανατομικές περιγραφές των έργων του Γαληνού, επετεύχθησαν μόνο μετά τις εμπερι-
στατωμένες ανατομικές μελέτες του Vesalius* και έγιναν αποδεκτές χάρις στο κύρος 
του. για όλα αυτά ο Δαρβίνος**, είχε διατυπώσει την άποψη ότι:

* Andrea Vesalius (1514–1564). Ο Vesalius, γεννήθηκε στις Βρυξέλλες, στο τέλος του 1514 και πέθανε στη Βε-
νετοκρατούμενη Ζάκυνθο, 50 χρόνια αργότερα κατά την επιστροφή του από ένα προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ. 
Σε ηλικία 18 ετών, ήταν Καθηγητής στο περίφημο Πανεπιστήμιο της Λουβαίνης στο Βέλγιο.  Υπήρξε ο αληθινός 
αναμορφωτής της ανατομικής και των ανατομικών σπουδών. Το έργο του, χάρις στο οποίο αναγνωρίστηκε ως ο 
μεγαλύτερος ανατόμος του 16ου αιώνα, αποτέλεσε την αρχή της ανατομικής επανάστασης. 

** Charles Robert Darwin (1809-1882). Άγγλος φυσιοδίφης, βιολόγος, γεωλόγος. Ο πατέρας του ο Ροβέρτος Δαρβίνος, 
ήταν ένας επιτυχημένος γιατρός, γιος του Εράσμου Δαρβίνου και συγγραφέας της Ζωονομίας. Πληροφορίες για 
τη ζωή του έχουμε από την Αυτοβιογραφία του (1958), η οποία δεν χαρακτηρίζεται για την απόλυτη αξιοπιστία της 
και την οποία έγραψε στα 67 του χρόνια για τα παιδιά και τα εγγόνια του86. O Δαρβίνος είχε δηλώσει «Γεννήθηκα 
φυσιοδίφης» και κάθε πτυχή της φύσης ερέθιζε την περιέργειά του. Του άρεσε να συλλέγει, να ψαρεύει, να κυνηγά 
και να διαβάζει βιβλία για τη φύση, όπως η Φυσική ιστορία του Σέλμπορν του Gilbert White. Το σχολείο και το 
Πανεπιστήμιο ήταν μπελάς για το Δαρβίνο από τη στιγμή που η Φυσική Ιστορία δεν ήταν αποδεκτό αντικείμενο 
μελέτης στην Αγγλία. Όταν ήταν 16 ετών ο πατέρας του τον έστειλε στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου να σπου-
δάσει Ιατρική. Την περίοδο αυτή στράφηκε στη μελέτη των θαλάσσιων ασπονδύλων. Το 1827 παρακολούθησε 
μαθήματα Βοτανικής και Εντομολογίας στο Cambridge.  Το 1831 έως το 1836 ταξίδευσε με το πλοίο Beagle στο νότιο 
ημισφαίριο, κάνοντας μελέτες γεωλογίας, ζωολογίας, του κλίματος των χωρών και των ιθαγενών. Όταν ο Δαρβίνος 
επιβιβάστηκε στο Beagle ήταν ήδη ένας πολύ καλός φυσιοδίφης. Οι γνώσεις του δε για όλους τους οργανισμούς 
ξεπερνούσαν εκείνες όλων των συγχρόνων του νέων διδακτόρων βιολογίας86. Το ερώτημα είναι πως απέκτησε 
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Η διόρθωση ενός λάθους είναι το ίδιο σημαντική  
από την αποκάλυψη μιας νέας ιδέας.

Στις πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
συναντάμε τα πρώτα στοιχεία για την ερευνητική 
στάση των γιατρών. Στη συνέχεια, η τεχνολογία 
έδωσε στο γιατρό πολλά εφόδια, ενώ παράλληλα 
προσέθεσε και νέες ειδικότητες. Όλες οι καινο-
τομίες του δημιούργησαν νέα συναισθήματα και 
επιδιώξεις, που προκάλεσαν ανατροπές στη σχέση 
του με τον άρρωστο. Η ισχύς, για παράδειγμα, 
της Βιοϊατρικής έρευνας, με τον άκαμπτο δογματι-
σμό της, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας 
εφαρμοσμένης τεχνολογίας, η οποία: 

Έδωσε στο γιατρό την αίσθηση  
ότι λειτουργεί κατ’ εντολήν της, χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη την παλαιά  
και ιερή σχέση της ψυχικής επαφής  

με τον άρρωστο. 

Παράλληλα, η νέα τεχνολογία, απαίτησε για 
τη δημιουργία της υψηλές επενδύσεις, οι οποίες 
μαζί με τις συνακόλουθες παραγωγές έδωσαν το 
προβάδισμα στον ιατρικό χώρο, στην επιχειρηματικότητα. Αυτές είχαν ως αποτέλεσμα 
η παροχή υπηρεσιών υγείας να αποτελέσει καταναλωτικό αγαθό. Έπαψε, δηλαδή, η 
Ιατρική να αποτελεί Διακονία. Από την άλλη πλευρά, η δαιμονοποίηση της επιχειρημα-
τικότητας δεν απαλλάσσει το γιατρό από την ευθύνη που έχει απέναντι στον άρρωστο. 

Ο κίνδυνος, άλωσης της ψυχής του γιατρού από το κέρδος δεν 
πρέπει να θεωρηθεί κανόνας, ούτε να εκληφθεί ως εθιμικό δίκαιο.

Ο γιατρός, σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποτελέσει νησίδα αντίστασης στο πέλαγος 
του αδηφάγου οικονομικού συμφέροντος και στα παρακλητικά επιχειρηματικά κτυπή-
ματα της πόρτας του. Η κοινωνία, δεν αρνείται στο γιατρό να ζει αξιοπρεπώς, αλλά και 

αυτές τις γνώσεις. Επικρατέστερη φαίνεται ότι είναι η άποψη που υποστηρίζει ότι ο ζήλος με τον οποίον διάβαζε 
κάθε βιβλίο με θέμα τη Φυσική Ιστορία, καθώς και οι επαφές του με γεωλόγους, βοτανολόγους, εντομολόγους και 
άλλους φυσιοδίφες ήταν η καλύτερη προετοιμασία που μπορούσε να έχει κάνει για τη μελλοντική σταδιοδρομία 
του. Στο διάστημα της παραμονής του στο Εδιμβούργο. Υπήρξε Ντεϊστής, μια μορφή υλιστή και αγνωστικιστή. 
Γνωστό είναι το έργο του Η καταγωγή των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής. Η σημαντικότερη συμβολή του στη 
βιολογία ήταν η μελέτη και ταξινόμηση των ζωντανών οργανισμών. Μέχρι την εποχή του κυριαρχούσαν οι ιδέες του 
Λινναίου (1707-1778), ο οποίος πίστευε στη σταθερότητα της φύσης, θεωρούσε δε τα είδη αμετάλλακτα, και του 
Λαμάρκ (1744-1829), ο οποίος υποστήριζε την ιδέα της αλλαγής των φυσικών οργανισμών, την απέδιδε όμως στις 
συνήθειές τους. Συγκέντρωσε τεράστιο όγκο δειγμάτων από τη χλωρίδα και την πανίδα από τα νησιά Γκαλαπάνκος. 
Το υλικό αυτό οδήγησε στη διατύπωση της θεωρίας του για το μηχανισμό της φυσικής επιλογής το 1838.

Ο γιατρός στη σύγχρονη εποχή δεν πρέπει 
να χάσει την ψυχική επαφή του με τον 
άρρωστο, εγκλωβισμένος όπως είναι στα 
στατιστικά δεδομένα.
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δεν ανέχεται τον υπερβολικό πλουτισμό. Ο Παπανικολάου**, είχε πει για τις περιπτώσεις 
αυτές την περίφημη φράση: 

Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά 
να εργασθώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάμω κάτι αντάξιο, 
ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού.

Που σημαίνει, να σέβομαι τον εαυτό μου περισσότερο απ’ όσο τον σέβονται οι αντί-
παλοί μου και κυρίως οι φίλοι μου! Ο Παπανικολάου, πιστός στις αρχές του αναφέρει τις 
λέξεις αυτές στον πατέρα του κινούμενος  από το έντονο πάθος του για προσφορά. Δεν 
έβλεπε την Ιατρική ως το σκαλοπάτι που θα τον οδηγούσε στη δική του ευτυχία, ούτε 
επεδίωκε την ευδαιμονία και τη μακαριότητα, αλλά ως το μέσον για μια δημιουργική 
πορεία προς όφελος του αρρώστου. 

Η μετριοφροσύνη του γιατρού –στον τομέα της επιστήμης του – 
δεν αναιρείται από την προσπάθειά του να υπερβαίνει το μέσο 
όρο των ομοτέχνων του και να ξεχωρίζει από εκείνους. Ο αγώνας 
για την επιτυχία είναι απολύτως θεμιτός για προσωπικούς λόγους 
και ολωσδιόλου απαραίτητος για την πρόοδο και την εξέλιξη της 
Ιατρικής.

Aπόψεις όπως αυτές που εμπνέουν τον Παπανικολάου συναντάμε στις αρχαίες 
φιλοσοφικές σχολές. για παράδειγμα, ο 3ος και ο 2ος αι. π.Χ. μετέφεραν στον κόσμο 
ένα αίσθημα αγωνίας περισσότερο από τον προηγούμενο. Οι δύο φιλοσοφικές σκέψεις 
οι οποίες λειτούργησαν τότε, η επικούρεια και η στωική, δεν θεωρούν την ευδαιμονία 
τόσο ως θετική έννοια, όσο ως κατάκτηση της γαλήνης της ψυχής. Διατήρησαν όμως 
ένα ιδεώδες σοφίας, στοιχείο βασικό για την ανάπτυξη των επιστημών που συνδέεται με 

* Γεώργιος Παπανικολάου (1883-1962). Γεννήθηκε, στην Κύμη Ευβοίας το 1883. Υπήρξε ένας από τους ση-
μαντικότερους Έλληνες της διασποράς, όπου διέπρεψε ως γιατρός, βιολόγος και ερευνητής. Το 1904, μετά τη 
λήψη του πτυχίου Ιατρικής, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε ηλικία 21 ετών, ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη 
λογοτεχνία, αλλά και με το μεγάλο πάθος του, που ήταν η μουσική. Στις φιλοσοφικές του αναζητήσεις, ο Kant και 
ο Νίτσε, ήταν εκείνοι που τις ικανοποιούσαν. Το 1907, μεταβαίνει στη Γερμανία με σκοπό να σπουδάσει βιολογία. 
Πραγματοποίησε σπουδές στο Freiburg και στο Μόναχο και το 1910, του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα της 
Φιλοσοφίας, για το έργο του: Περί των συνθηκών της διαφοροποιήσεως του φύλου των Δαφνιδών. Το 1913, ανα-
χώρησε για την Αμερική. Εκεί, εργάστηκε ως βοηθός, στο Παθολογοανατομικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο Κουρνέιλ, 
στο οποίο ανέβηκε όλες τις κλίμακες τις ιεραρχίας. Η κυτταρολογική μέθοδος διάγνωσης, του καρκίνου της μήτρας 
που ανέπτυξε, έγινε δεκτή με σκεπτικισμό όταν ανακοινώθηκε το 1920. Το 1943, δημοσιεύει με τον Traut, τα απο-
τελέσματα των μελετών τους στην πρώτη έγχρωμη μνημειώδη έκδοση της μονογραφίας του που κυκλοφόρησε με 
τον τίτλο: Διάγνωση του καρκίνου της μήτρας μέσω των κολπικών επιχρισμάτων. Η δημοσίευση αυτή πυροδότησε 
το ενδιαφέρον της ιατρικής κοινότητας και το 1944, έγινε η πρώτη εφαρμογή στο ουροποιογεννητικό σύστημα και 
στη συνέχεια και σε άλλα συστήματα του οργανισμού. Η μέθοδος αυτή καθιέρωσε τον Παπανικολάου, ως το θεμε-
λιωτή του νέου κλάδου της, Αποφολιδωτικής κυτταρολογίας. Η μέθοδος έλαβε προς τιμήν του το όνομα Μέθοδος 
Παπανικολάου, ή Test Παπανικολάου, ή σε συντομία pap-test. Για τον Παπανικολάου έχουν γραφεί πολλά βιβλία. 
Πρόσφατα κυκλοφόρησαν δυο με τίτλους: Dr Γεώργιος και Μάχη Παπανικολάου και Γεώργιος Παπανικολάου, το 
επιστημονικό του έργο μέσα από τα μάτια ενός σύγχρονου κυτταρολόγου και με συγγραφείς αντίστοιχα τους Dr 
Νέδα Βουτσά – Περδίκη και Αριστείδη Γ. Διαμαντή.
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την Ορθολογική κατανόηση του κόσμου. Ο γιατρός πρέπει να έχει πάντα κατά νου ότι:87

Η Ιατρική
Είναι τόσο Φιλάνθρωπη

όσο περισσότερο αφιλοχρήματοι είναι οι γιατροί˙ 
Είναι τόσο Ενάρετη, 

όσο λιγότερο διεφθαρμένοι είναι οι λειτουργοί της˙ 
και Είναι, τέλος, τόσο Χρήσιμη, 

όσο περισσότερο καταρτισμένοι είναι οι θεραπευτές της.

Ο Daremberg* υποστηρίζει ότι πάντα υπάρχουν αμαθείς, αλλά και αχάριστοι που 
υποτιμούν την αξία της Ιατρικής Ηθικής. Παράλληλα, σε όλες τις εποχές υπάρχουν και 
οι κακοί γιατροί που δυσφημούν αντί να υποστηρίζουν και να υπερασπίζονται την Ιατρική. 
Η Ιπποκρατική σχολή απάντησε και συχνά με βιαιότητα εναντίον αυτών των γιατρών88.  

Σε άρθρο μας πριν δώδεκα χρόνια με τίτλο: Το φαινόμενο της παραοικονομίας στο 
χώρο της υγείας85 γράφαμε: Ποιος ευθύνεται για το φακελάκι; Να δεχθούμε καταρχήν 
ότι ευθύνεται μόνο ο γιατρός. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι για τη συγκεκριμένη 
πράξη τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δύο. Συμμέτοχος, συνεπώς, είναι και ο πολίτης. 
Απομένει να επιμερίσουμε τα ποσοστά ευθύνης τους. Δεν είναι όμως αυτός ο στόχος 
μας, ούτε είναι στην πρόθεσή μας η δημιουργία ενόχων. Σκοπός αυτού του άρθρου 
είναι η νηφάλια και ανοιχτή προσέγγιση, του μεγάλου αυτού κοινωνικού προβλήματος 
που φέρεται με τον όρο «φακελάκι»85. Στην πραγματεία Περὶ φυσῶν89*** ο Ιπποκρατικός 

* Charles Victor Daremberg (1817-1872). Γάλλος γιατρός, βιβλιοθηκάριος και ιστορικός της γαλλικής ιατρικής. 
Πραγματοποίησε αποστολές σε πολλές βιβλιοθήκες της Ευρώπης προκειμένου να καταρτίσει κατάλογο, να περι-
γράψει και να ταξινομήσει τα χειρόγραφα των φαρμάκων όπου υπήρχαν. Είναι συντάκτης των μεταφράσεων του 
Γαληνού και του Ιπποκράτη. Είναι ακόμη γνωστός για την έκδοση με τον Edmond Saglio (1828-1911) του Λεξικού 
Ελληνικών και ΡωμαΪκών Αρχαιοτήτων (1850-1870). 

** Περί Φυσῶν. Ο Littrè υποστηρίζει ότι η πραγματεία Περί Φυσῶν είναι ένα κείμενο από εκείνα, δείγμα των οποίων 
διαβάζουμε στο Φαίδρο του Πλάτωνα, όπου αναφέρεται ο Λόγος του Λυσίου περί Έρωτος, με αναφορά σε ιατρικό 
θέμα. Ο Ιπποκρατικός γιατρός ως συγγραφέας του έργου προσπάθησε να δείξει ότι όλα τα νοσήματα έχουν μια 
και μοναδική αιτία τον Αέρα και ιδιαίτερα αυτόν που είναι εντός του σώματος, τον οποίον καλούμε φύσα. Ο Littrè 
διατύπωσε ακόμη την άποψη ότι οι πραγματείες Περὶ φύσιος ἀνθρώπου, και Περὶ Ἀρχαίης Ἰητρικῆς θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν ότι προορίζονταν να αντικαταστήσουν συναφείς θέσεις των Σοφιστών, εκείνη την εποχή και ότι η 
Περί Φυσῶν εκφράζει το λόγο που απευθύνεται σε όσους εἴωθεν ἀκούειν, δηλαδή είναι συνηθισμένοι να ακούν, 
όπως αναφέρεται στην § 1 Περὶ φύσιος ἀνθρώπου90

§1. Ὅστις μὲν εἴκοθεν ἀκούειν λεγόντων ἀμφὶ τῆς φύσιος  
τῆς ἀνθρωπὶνης προσωτέρω ἤ ὁκόσον αὐτὲης  
ἐς Ἰητρικὴν ἐφήκει τουτέῳ μὲν οὐκ ἐπιτείδιος ὁ δὲ λόγος ἀκούειν.
§1. Όσοι είναι συνηθισμένοι να ακούν εκείνους οι οποίοι, συζητώντας γύρω  
από την ανθρώπινη φύση, προχωρούν πέρα από τις σχέσεις τους με την Ιατρική,  
δεν έχουν καμιά διάθεση να ακούσουν αυτά που θα πω.

 Ο Littré παραλληλίζει την Περί Φυσῶν με την πραγματεία Περὶ ἱερῆς Νούσου και θεωρεί ότι αυτή ανήκει στη Δογ-
ματική σχολή, η οποία ήταν εξελιγμένη τα χρόνια του Ιπποκράτη. Υπάρχουν όμως και ερευνητές όπως ο R. Ruchs, 
που υποστηρίζουν ότι η πραγματεία Περί Φυσῶν  είναι έργο Σοφιστών.    

 Ο Κούζης91 αναφέρει την πραγματείαν αυτήν ως εξής: «Λόγος σκοπῶν ἵν’ ἀποδείξῃ ὅτι μόνη αἰτία τῶν νόσων 
εἶναι ὁ ἀήρ καὶ ἰδίᾳ ἡ ἐν τῶ σώματι φῦσα».

 Ο Daremberg (1855) υποστηρίζει ότι: «Ο συγγραφέας της πραγματείας Περὶ φυσῶν ή Περὶ Ἀέρων πίπτει κατευ-
θείαν εις την κριτικήν του συγγραφέως της Περὶ φύσιος ἀνθρώπου ως λαμβάνον εν μόνον στοιχείο, τον αέρα, ίνα 
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συγγραφέας δίνει την πιο εντυπωσιακή από ανθρωπιστικής πλευράς τοποθέτησή του 
προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. γράφει:

§ 1 … Ο μὲν γὰρ ἰητρὸς ὁρῇ τε δεινὰ, θιγγάνε τε ἀηδέων,  
ἐπ’ ἀλλοτρίῃσί τε ξυμφορῇσιν ἰδίας καρποῦται λύπας.

§ 1 Η όψη του γιατρού είναι λυπημένη, η αφή του πληγωμένη  
και από τις συμφορές των άλλων ανθρώπων η καρδιά του 
συντρίβεται ιδιαίτερα.

(Μτφρ Καίσαρος Εμμανουήλ)94

Το χωρίο αυτό αποτελεί ένα σπουδαίο δείγμα της Ιπποκρατικής σκέψης. Από φιλο-
σοφικής σκοπιάς δείχνει ότι η Ιατρική είναι αχώριστη από την Ηθική.

Ο Ιπποκράτης που διατύπωσε το δόγμα του ὠφελέειν, ἢ μὴ 
βλάπτειν, την ιατρικότερη αρχή όλων των εποχών, δεν λιθοβόλησε 
τους ομοτέχνους του, όχι επειδή ένιωθε αναμάρτητος –αλάνθαστος- 
αλλά επειδή πίστευε ότι η θανατική ποινή, όπως και οι άλλες 
σωματικές ποινές, δεν εξαλείφουν την αμαρτία, δηλαδή το λάθος.

Ο γιατρός, καλείται σήμερα να ασκήσει το έργο του μέσα σ’ ένα συνεχώς μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο συχνά παίρνει τη μορφή κινούμενης άμμου. Καλείται, 
να απομονώσει τα πάθη και τις εντάσεις που τον περιβάλλουν και να ανακουφίσει το 

ερμηνεύσει πάντα τα φαινόμενα εις τον κόσμον και εις τον άνθρωπον». Για την πραγματεία αυτή μαζί με εκείνες 
Περὶ Γυναικείης Φύσιος, Γυναικείων Α και Β, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι έχουν σχέση με τα αρχαία ινδικά κείμενα 
των Βέδα και τα ινδο-ιρανικά της Αβέστα. Ο Αριστοτέλης και ο Μένων υποστήριξαν ότι η πραγματεία Περὶ φυσῶν 
είναι γνήσιο Ιπποκρατικό έργο το οποίο όμως χάθηκε. Το φερόμενο με αυτόν τον τίτλο είναι μεταγενέστερο και 
ψευδεπίγραφο. Επιπλέον, ο Πουρναρόπουλος92 αναφέρει ότι μετά από μελέτη του θέματος κατέληξε στο συμπέ-
ρασμα ότι: «Οι συζητούμενες ομοιότητες των έργων Περὶ φυσῶν κ.ά. της Ιπποκρατικής Συλλογής και των ινδικών, 
δεν μπορούν να ισχύουν λόγω της χρονολογικής αβεβαιότητας των τελευταίων, τα οποία θεωρούνται ότι ανήκουν 
σε εποχή μεταγενέστερη του Ιπποκράτη κατά 2-9 αιώνες. Αναφορικά με τις ομοιότητες έργων της Ιπποκρατικής 
Συλλογής με εκείνη των Ινδών ο Daremberg93 διατύπωσε την άποψη ότι:

 «Φυσικόν θὰ ἐφαίνετο νὰ ἀρχίσωμεν τὴν ἱστορίαν τῶν ἰατρικῶν ἐπιστημῶν διὰ τῆς ἱστορίας τῆς ἰατρικῆς ἥτις 
θεωρεῖται ὡς ἡ ἀρχαιοτέρα, τοῦτ’ ἔστιν τῆς ἱστορίας τῆς ἰατρικῆς τῶν Ἰνδῶν καὶ διὰ ταύτης τῶν Ἑβραίων πρὸς 
τὴν ἰατρικὴν τῶν ὁποίων ἠθέλησαν νὰ παραβάλουν τὴν ἰατρικὴν τῶν Κόλχων, τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐνίοτε ἐκείνην 
τῶν Κινέζων. Διάφοροι λόγοι δὲν μοῦ ἐπιτρέπουν νὰ συμμορφωθῶ πρὸς τὴν τακτικὴν ταύτην. Οὐδόλως εἶναι 
ἀκριβὲς ὅτι ἡ ἰατρικὴ τῶν ἀνατολικῶν λαῶν - καὶ ἐννοῶ βεβαίως μίαν ἐπιστημονικὴν ἰατρικὴν ἤ τουλάχιστον 
φυσικὴν - εἶναι παλαιοτέρα τῆς ἑλληνικῆς ἰατρικῆς˙ τὸ ἀντίθετον μάλιστα φαίνεται θεμελιούμενον διὰ τεκμηρίων 
τὰ ὁποῖα καθ’ ἑκάστην αὐξάνουν καὶ πρόσκηνται περισσοτέραν δύναμιν˙ καὶ δεύτερον ἡ ἀνατολικὴ ἰατρικὴ δὲν 
εἶναι ἀπαρχὴ οὐδενός. Ἡ ἀνατολικὴ ἰατρικὴ εἴτε κεκλεισμένη εἰς τὰς κάστας, εἴτε διεπομένη ὑπὸ τῆς θεολογίας, 
τῆς δεισιδαιμονίας καὶ τῆς μαγείας δὲν ἤσκησεν οὐδὲν εἶδος ἐπιδράσεως ἐπὶ τῆς ἀναπτύξεως τῆς ἐπιστήμης˙ 
αὕτη δὲν ἐσημείωσεν οὐδεμίαν πρόοδον ἀξιοσημείωτον λόγῳ τῶν ἰδίων αὑτῆς δυνάμεων καὶ ἀκόμη ἡ ἐπαφὴ 
μείζονος ἤ ἐλάσσονος διαρκείας μετὰ τῆς ἑλληνικῆς ἰατρικῆς δὲν κατέστη διὰ τὴν ἰατρικὴν ταύτην αἰτία μεταγε-
νεστέρων προόδων καὶ σοβαρῶν μεταρρυθμίσεων. Ὁμοίως παραμένει ἀναμφίβολον ὅτι το Ἰατρικὸν Ἰνστιτοῦτον 
τῆς Ἀλεξανδρείας δὲν ὀφείλει τίποτε εἰς τὰ κολλέγια τῶν αἰγυπτίων ἱερέων καὶ σχεδὸν τίποτε εἰς τοὺς εἰδικοὺς 
οἱ ὁποῖοι ἐκάλυπτον τὴν χώραν. Ἡ Ἰατρικὴ τῆς Βίβλου συνίσταται μόνον εἰς συμβολικοὺς ἀφορισμοὺς Ὑγιεινῆς˙ 
καὶ ἡ κινεζικὴ ἰατρικὴ ἀκολουθεῖ ἐν μέρει μὲν ἐκείνην τῶν Ἰνδῶν ἐν μέρει δὲ τὴν τῆς Δύσεως. Σύμπασα λοιπὸν ἡ 
δυτικὴ ἰατρικὴ καὶ ἐννοῶ τὴν ἰατρικὴν ἡμῶν προέρχεται ἐκ τῆς Ἑλλάδος ὡς ἀπὸ ἀστειρεύτου πηγῆς… Ἡ ἱστορία 
τῆς ἰατρικῆς ἅρχεται καθ’ ἡμᾶς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας… Ἡ Ἑλληνικὴ Ἰατρικὴ δὲν ἐξῆλθε μήτε τῶν ναῶν, μήτε τῶν 
γυμναστηρίων, μήτε τῶν φιλοσοφικῶν σχολῶν ἀλλ’ ἐκ τοῦ Ἰητρείου τῶν ἀσκούντων ταύτην ἰατρῶν… Μακρὸν 
χρόνον πρὸ τοῦ Ἱπποκράτους ὑφίστανται λαϊκαὶ ἰατρικαὶ σχολαὶ εἰς Κνίδον, Ρόδον, Κρότωνα, Κυρήνην˙ συναντῶμεν 
εἰσέτι δημοσίους ἰατροὺς ἤ περιοδευτάς, λαϊκοὺς πάντως καὶ ὄχι ἱερεῖς εἰς τὰς μεγάλας πόλεις εἰς Ἀθήνας, εἰς 
Σάμον, εἰς Αἴγιναν μέχρις ἔτι τῆς Αὐλῆς τῶν βασιλέων τῆς Περσίας».
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σωματικό και ψυχικό πόνο του αρρώστου95,96.
Αλλά ας σταματήσουμε να αυτομαστιγωνόμαστε, γιατί πάντα υπήρχαν και θα υπάρ-

χουν και στο μέλλον στην ιατρική πραγματικότητα και αυτοί που συνειδητοποιούν και 
προβλέπουν αυτά που πρόκειται να ακολουθήσουν και είναι σε θέση να τα αντιμετωπί-
σουν με σωφροσύνη. Υπάρχουν, βέβαια, και οι άλλοι που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να 
τα δουν ή εθελοτυφλούν. Το σίγουρο όμως είναι ότι:

Οι αξίες της ανθρώπινης εφαρμογής της Κλινικής Ιατρικής 
παρουσιάζουν με την πρόοδο των εξελίξεων στοιχεία εξασθένησης 
γιατί τις αποδυναμώνουν οι τάσεις μερικών γιατρών  
στην αγωνιώδη προσπάθειά τους να εκμεταλλευτούν και  
να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της σύγχρονης αλλά και  
πολύ ακριβής ιατρικής τεχνολογίας.

Αν το ενδιαφέρον τους για τον άρρωστο ήταν απόλυτα ειλικρινές θα μπορούσαμε με 
λίγη προσπάθεια να το εξηγήσουμε. Δυστυχώς, όμως, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε 
τα Ηθικά κριτήρια που διέπουν τις ενέργειές τους σ’ αυτές τις περιπτώσεις.

ςυμπΕραςμα:

Ο γιατρός πρέπει να στηρίζεται σε δύο ισχυρούς και σταθερούς πυλώνες-ερείσματα, 
που είναι:

Η Πίστη και η Αγάπη του για τον άρρωστο.

Αν τα ερείσματα αυτά δεν αντέξουν στη φθορά του χρόνου τότε η φροντίδα υγείας 
θα αρχίσει να υπακούει στους άτεγκτους νόμους της αγοράς. Στις περιπτώσεις αυτές, 
δυστυχώς, θα μπορούμε να μιλάμε για εμπορευματοποίηση της υγείας. Από την άλλη 
πλευρά, θα αρχίσει να αμφισβητείται και η εντιμότητα των προστατευτικών μηχανισμών 
που έχει θέσει σε λειτουργία η πολιτεία. Αν για όλα αυτά δεν βρεθεί τρόπος να αναστα-
λούν και αν συνεχίσουν να υπακούουν στους νόμους της αγοράς τότε τα επιτεύγματα 
της σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας θα διαταράξουν ανεπανόρθωτα την ιερή σχέση 
Γιατρού-Αρρώστου, γιατί θα υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη που με πολύ κόπο δημι-
ούργησαν στη διαδρομή του χρόνου. 

Χωρίς τη διαμεσολάβηση αυτής της παραμέτρου, της εμπιστοσύνης, 
ο γιατρός δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του και μάλιστα σε 
έναν άρρωστο ο οποίος θα αμφισβητεί κάθε του ενέργεια. 

Στην περίπτωση αυτή, η εμφάνιση κάποιας επιπλοκής ή η εκδήλωση μιας ανεπιθύμη-
της ενέργειας θα πυροδοτήσει τον ακήρυχτο πόλεμο μεταξύ Γιατρού-Αρρώστου. Αυτή 
είναι η στιγμή που ο γιατρός θα έλθει αντιμέτωπος με το ερώτημα:

Θα μπορέσουν οι αρετές, που πρέπει να έχει ο γιατρός, να 
επουλώσουν ανάλογες πληγές και να διατηρήσουν ακέραια 
τα θεμέλια αυτής της ιερής επικοινωνιακής σχέσης Γιατρού - 
Αρρώστου;



62

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

ΒΙΒλΙΟγραΦΙα

 1. Περὶ Ἐπιδημιῶν (§ Α5)
 2. Ιπποκράτους. Άπαντα τα έργα. Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ. Εκδότης Α. Μαρτίνος, Αθήνα 1967, 

τόμος 1, σελ. 321
 3. Diels H., Kranz W. Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι. Οι μαρτυρίες και τα αποσπάσματα. Μτφρ. Β.Α. 

Κύρκος, Δημοσθ. Γ. Γεωργοβασίλης. Εκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα. Αθήνα 2017, 80 84; 34.
 4. Πλούταρχος. Ηθικά (792 F)
 5. Παυλάτος Φ. Το ανθρωπιστικό στοιχείο στην Ιατρική Επιστήμη σήμερα. Εναρκτήρια ομιλία στο 

πλαίσιο του Εκπαιδευτικού προγράμματος Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης του Νοσοκομείου 
Αθηνών «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2019.

 6. Ζηρογιάννης Ν.Π. Φώτης Παυλάτος: Στο έργο: Ιατροκοινωνικές διαστάσεις στη σχέση Γιατρού-
Αρρώστου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Προτρεπτικοί λόγοι προς γιατρούς. Υπό έκδοση 
(2020).

 7. Παναγιωτόπουλος Μ.Ι. Η ηθική του συμφέροντος και άλλα παράλληλα κείμενα. 4η έκδοση. Εκδόσεις 
Φιλιππότης. Αθήνα 1989, Σελ. 17.

 8. Παραγγελίαι (§6)
 9. Λυπουρλής Δ. Ιπποκράτης. Ιατρική Δεοντολογία. Εκδόσεις Ζήτρος, τόμος 3ος, σελ. 133, Θεσσα-

λονίκη 2001
 10. Ιπποκράτους. Άπαντα τα έργα. Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ. Εκδότης Α. Μαρτίνος, Αθήνα 1967, 

τόμος 6ος, σελ. 51
 11. Πουρναρόπουλος Γ. Προεισαγόμενα. Στο έργο: Ιπποκράτης: Άπαντα τα έργα. Εκδότης Α. Μαρτίνος, 

τόμος 6ος, σελ. 49, Αθήνα 1967
 12. Πουρναρόπουλος Γ. Προεισαγόμενα. Στο έργο: Ιπποκράτης: Άπαντα τα έργα. Εκδότης Α. Μαρτίνος, 

τόμος 6ος, σελ. 43, Αθήνα 1967
 13. Castiglioni A. Ιστορία της ιατρικής. Επιμέλεια Παπασπύρου ΣΝ. Μτφρ. Αθανάσαινας και συν. 

Εκδόσεις Πυραμίδες. Αθήνα 1961, σελ. 153
 14. Πελεγρίνης Θ. Λεξικό της φιλοσοφίας. Εκδόσεις Ελληνικά γράμματα. Αθήνα 2004
 15. Αποστολίδης Π.Δ. Ο Ιπποκράτης στην ιατρική της εποχής μας. Εκδόσεις στιγμή. Αθήνα 2005
 16. Ζηρογιάννης Ν.Π. Γιατρός Πάνος Δ. Αποστολίδης. Στο: Σχέση ιατρικής και πολιτικής από την αρ-

χαιότητα έως σήμερα. Επιμέλεια έκδοσης Π.Ν. Ζηρογιάννης και συν. 9ος τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ, 
σελ. 124, Αθήνα 2013

 17. Προμηθέας Δεσμώτης, στ. 11
 18. Γκίκας Σωκρ. Φιλοσοφικό λεξικό, 5η έκδοση, Εκδόσεις Φελέκη, Αθήνα 1987
 19. Widipedia
 20. Ευθύφρων 3d
 21. Λαμέρας Κ. Ιωαν. Αι ηθικαί αρχαί του Ιπποκράτους. Αθήνα 1947, Σελ. 14
 22. Θουκυδίδης Ε26
 23. Ευρυπίδης. Ηλέκτρα 294
 24. Ιπποκράτους. Άπαντα τα έργα. Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ. Εκδότης Α. Μαρτίνος, Αθήνα 1967, 

τόμος 6ος, σελ. 53
 25. Περὶ ἰητροῦ (§ 1)
 26. Littrè (IX 201)
 27. Λυπουρλής Δ. Περὶ Φυσῶν. Στο Ιπποκράτης. Ιατρική θεωρία και πράξη. Εκδόσεις Ζήτρος, 4ος 

τόμος Θεσσαλονίκη 2001, Σελ. 18
 28. Περὶ ἰητροῦ (§ 14)
 29. Κουζής Αρις. Ιστορία της Ιατρικής. Τεύχος Α Προϊστορική – Μεσοποταμιακή – Αιγυπτιακή- Αρχαία 

Ελληνική Ιατρική. Εκδόσεις Πυρσού, Αθήνα 1929, Σελ. 106
 30. Ιπποκράτους. Άπαντα τα έργα. Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ. Εκδότης Α. Μαρτίνος, Αθήνα 1967, 

τόμος 6ος, σελ. 11



63

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ στην εποχη τησ υψηλησ ΙατρΙΚησ τεχνολογΙασ

 31. Πουρναρόπουλος Γ. Προεισαγόμενα. Στο έργο: Ιπποκράτης: Άπαντα τα έργα. Εκδότης Α. Μαρτίνος, 
τόμος 6ος, σελ. 6, Αθήνα 1967

 32. Πουρναρόπουλος Γ. Προεισαγόμενα. Στο έργο: Ιπποκράτης: Άπαντα τα έργα. Εκδότης Α. Μαρτίνος, 
τόμος 6ος, σελ. 71, Αθήνα 1967

 33. Ιπποκράτους. Άπαντα τα έργα. Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ. Εκδότης Α. Μαρτίνος, Αθήνα 1967, 
τόμος 6ος, σελ. 10

 34. Αυγουστίδης Γ. Αδαμάντιος. Τα δυναμικά της σχέσης γιατρού-αρρώστου. Στο Η θέση του γιατρού 
στην κοινωνία (ΙΙ). Επιμέλεια έκδοσης, Ζηρογιάννης Ν.Π. και συν., τόμος ΕΔΙΠ, σελ. 171-178, 
Αθήνα 2015

 35. Αναφέρεται από το 34, Σελ. 172
 36. Μπαμπινιώτης Γ. Ελληνικό λεξικό. 5η έκδοση, Αθήνα 2019
 36α. Τσώλη Θεοδώρα. Μέρες ενσυναίσθησης. TO BΗMA Science 22-12-2019
 37. Αποστολίδης Π.Δ. Ερμηνευτικό λεξικό πασών των λέξεων του Ιπποκράτους. Εκδόσεις Γαβριηλίδης 

Αθήνα 1997
 38. Περὶ ἰητροῦ 
 39. Βένιου Ανασ., Τεντολούρης Ανασ., Τεντολούρης Νικ. Παράγοντες που επηρεάζουν την επικοινωνία 

ιατρού-ασθενή. Στο έργο: Η θέση του γιατρού στην κοινωνία (ΙΙ). Επιμέλεια έκδοσης Π.Ν. Ζηρο-
γιάννης και συν., 11ος τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ, 2015, Σελ. 78-85

 40. Γραβάνης Αχιλ. Πρότυπα «Νέα» 12.3.19
 41. Δοξιάδης ΑΠ. Σπ. Ένας γιατρός σκέπτεται και γράφει. Εκδοτική «Ερμής» ΑΠΕ, Αθήνα 1927
 42. Kroh P. Λεξικό αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων. Μτφρ. Δ. Λυπουρλής, Λ. Τρομάρας, 

Εκδόσεις University Studio Press Θεσσαλονίκη 1996
 43. Δάντης, Η Θεία Κωμωδία. Η Κόλαση. Απόδοση στα ελληνικά Ν. Καζαντζάκη. Έκδοση Γ’. Εκδόσεις 

Ελένης Καζαντζάκη, Αθήνα 1965
 44. Γαληνός XVII, β, 352
 45. Μαρκόπουλος Ν. Ι. Επιστήμη και Ηθική. Εισαγωγή στην περιπέτεια μιας διαχρονικά αμφίδρομης 

σχέσης. University Studio Press. Θεσσαλονίκη 2014, σελ. 77
 46. Δαΐκος Κ.Γ. Επισημάνσεις. Επιμέλεια έκδοσης Αποστολίδης Κ.Α., Αθήνα 2016, σελ. 30
 47. Παυλάτος Φ. Κρίση στο Ιπποκρατικό λειτούργημα Στο: Η Ιπποκρατική ηθική στις σύγχρονες εξελί-

ξεις. Επιμέλεια έκδοσης Π.Ν. Ζηρογιάννης, Ι. Κοσμίδης, 1ος τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ, Αθήνα 2006, 
σελ. 17...

 48. Παυλάτος Φ. Κρίση στο Ιπποκρατικό λειτούργημα Στο: Η Ιπποκρατική ηθική στις σύγχρονες εξελί-
ξεις. Επιμέλεια έκδοσης Π.Ν. Ζηρογιάννης, Ι. Κοσμίδης, 1ος Τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ, Αθήνα 2006, 
σελ. 21

 49. Περὶ ἱερῆς νοῦσου (§1)
 50. Λυπουρλής Δ. Ιπποκράτης. Ιατρική και θεωρία και πράξη. Εκδόσεις Ζήτρος. Θεσσαλονίκη 2000, 

Τόμος 1ος, Σελ. 321
 51. Lesky A. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Μτφρ. Α.Γ. Τσοπανάκη, Θεσσαλονίκη 1981, 

Σελ. 678
 52. Κουζής Π. Αριστ. Ιστορία της Ιατρικής. Τεύχος Α. Τύπεις «Πυρσόν», Αθήνα 1929, Σελ. 114
 53. Castiglioni Α. Ιστορία της ιατρικής. Επιμέλεια Παπασπύρου ΣΝ. Μτφρ. Αθανάσαινας και συν. 

Εκδόσεις Πυραμίδες, Αθήνα 1961, Σελ. 157
 54. Περί Παρθενιών Ιπποκράτης: Άπαντα τα έργα Μτφρ Καις. Εμμανουήλ. Εκδότης Α. Μαρτίνος, Αθήνα 

1967. Τόμος 5ος, Σελ. 332.
 55. Jouanna J. Άπαντα τα έργα. Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ. Εκδότης Α. Μαρτίνος, Αθήνα 1967, 

Τόμος 3ος, σελ. 261
 56. Περί Φυσών (§14)
 57. Περὶ ἱερῆς νοῦσου (§7)
 58. Γαρδίκας Κ.Δ. Χρονικό ενός αγιάτρευτου γιατρού. Εκδόσεις «Φιλιππότη», Αθήνα 1985
 59. Bowel P., Morus R. Η ιστορία της νεότερης επιστήμης. Μια επισκόπηση Μτφρ. Β. Σπυροπούλου, 



64

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2014, σελ. 6
 60. Μάρτης Σ. Χ. Η ιατρική από τον Ιπποκράτη στο DNA Εκδόσεις Νέα Σύνορα Λιβάνη, Αθήνα 2005, 

σελ. 36
 61. Λαΐνας Θ. Εφημερίδα Ελευθερία του Τύπου, 12.4.17
 62. Jaeger W. Paideia. The ideals of Greek Culture. Vol III. The conflict of cultural Ideals in the age 

of Plato. Oxford University, Press 1971
 63. Διαμαντόπουλος Αθ. Τα αδιέξοδα από τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του Ιπποκρατικού Όρκου, 

αλλά και από την αυθεντική επιβολή του. Επιμέλεια έκδοσης Ζηρογιάννης Ν.Π., Διαμαντόπουλος 
Αθ., Βογιατζάκης Ευαγ. 5ος τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ, Αθήνα 2010, Σελ. 11-19

 64. Μουντοκαλάκης Δ.Θ. Η δίκη της Νυρεμβέργης Στο: Η ιατρική ηθική σε καταστάσεις κρίσεων σε 
ειρήνη και πόλεμο. Επιμέλεια έκδοσης Π.Ν. Ζηρογιάννης, Ε. Βογιατζάκης, 7ος-8ος Τόμος Πρακτικών 
ΕΔΙΠ, Αθήνα 2012, σελ. 125-133.

 65. Μουστάκα Μίνα Η μαφία που διακινούσε κλεμμένα αντικαρκινικά φάρμακα. Ελέγχονται ποινικά 
γιατρός φαρμακοποιοί «Νέα» 8.5.2018.

 66. Καλοσπύρος Νικ. Μια νεωτερική ερμηνεία του Ιπποκρατικού Όρκου. Στο έργο: Η Ιατρική φροντί-
δα του ασθενούς από τη χρήση των βοτάνων και τη θεραπευτική του Ιπποκράτη, στη σύγχρονη 
φαρμακευτική αγωγή, 15ος τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ. Επιμέλεια έκδοσης Π.Ν. Ζηρογιάννης

 67. Ζηρογιάννης Ν.Π., Προβατοπούλου Σιμέλλα. Συνομιλία του Ιπποκράτη με έναν νέο γιατρό. Στο: 
Η θέση του γιατρού στην κοινωνία. 10ος Τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ. Επιμέλεια έκδοσης Ζηρογιάννης 
Ν.Π. και συν. Αθήνα 2014, Σελ. 16-96

 68. Διαμαντόπουλος Αθ. Αρχές διαπίστωσης και προσδιορισμού της σύγκρουσης συμφερόντων. Στο: 
Σύγκρουση συμφερόντων 6ος Τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ. Επιμέλεια έκδοσης Ζηρογιάννης και συν. 
Αθήνα 2011, Σελ. 63-68

 69. Ζηρογιάννης Ν.Π., Προβατοπούλου Σιμ. Οι πνευματικές καταβολές του Όρκου του Ιπποκράτη. 
Στο έργο: Ο Όρκος του Ιπποκράτη. Επιμέλεια έκδοσης Ζηρογιάννης Ν.Π., Διαμαντόπουλος Αθ., 
Βογιατζάκης Ευαγ. Τόμος 5ος ΕΔΙΠ, Αθήνα 2010, Σελ. 89-120

 70. Ιλιάδα Χ258
 71. Πίνδαρος Ν ΙΑ 39
 72. Πλάτων. Κρατύλος Ε403
 73. Το 21. σελ. 12
 74. Πίνδαρος Π Γ13
 75. Κιαπόκας ΜΣ. Ιπποκράτης ο Κώος και Ιπποκρατικός Όρκος. Έκδοση Πνευματικού Κέντρου του 

Δήμου Κω. Αθήνα 1996, Ανατύπωση Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος, 2012, Σελ. 
161

 76. Ιλιάδα Γ298
 77. Χαριτάκης Α. Κωστής. Κώδιξ της δεοντολογίας και νομοθεσίας των ιατρικών επαγγελμάτων. Εν 

Αθήναις 1926
 78. Το 11, σελ. 82
 79. Τουρκαντώνης Αχ. Η Ιατρική σήμερα και η πρόκληση της τεχνολογίας. Ακαδημία Αθηνών. Δημόσια 

συνεδρία της 14ης Φεβρουαρίου 2006.
 80. Ζηρογιάννης Ν.Π., Βογιατζάκης Ευαγ. Η Νέα Ιπποκρατική Κίνηση. Επιμέλεια έκδοσης Ζηρογιάννης 

Ν.Π., Βογιατζάκης Ε., 13ος τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ, Αθήνα 2017, Σελ. 15-30
 81. Ζηρογιάννης Ν.Π., Βογιατζάκης Ευαγ. Η Νέα Ιπποκρατική κίνηση. Στο Καταγωγή και σχέση της 

Αρχαίας με τη σύγχρονη Ιατρική Επιστήμη και Τέχνη. 13ος τόμος ΕΔΙΠ: Επιμέλεια έκδοσης Ζηρο-
γιάννης Ν.Π., Βογιατζάκης Ευαγ., σελ. 15, Αθήνα 2017

 82. Ζηρογιάννης Ν.Π., Βογιατζάκης Ευαγ. Η Νέα Ιπποκρατική κίνηση. Στο Η Ιατρική φροντίδα του 
ασθενούς από τη χρήση των βοτάνων και τη θεραπευτική του Ιπποκράτη, στη σύγχρονη φαρμα-
κευτική αγωγή. 15ος τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ, Επιμέλεια έκδοσης: Ζηρογιάννης Ν.Π., Βογιατζάκης 
Ευαγ., σελ. 9, Αθήνα 2019

 83. Γαρδίκας Κ. Δ. Σχίζοντας τα χαρτιά μου. Εκδόσεις Φιλιππότη, Αθήνα 1987



65

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ στην εποχη τησ υψηλησ ΙατρΙΚησ τεχνολογΙασ

 84. Το φακελάκι της ντροπής. «Καθημερινή», 5/1/19
 85. Ζηρογιάννης Ν.Π. Τα φαινόμενα της παραοικονομίας στο χώρο της υγείας. Στο Η Ιπποκρατική ηθική 

στις σύγχρονες εξελίξεις. Επιμέλεια έκδοσης Π.Ν. Ζηρογιάννης, Ε. Βογιατζάκης, Ι. Κοσμίδης, 2ος 
τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ, Αθήνα 2007, Σελ. 51-61

 86. Mayr E. Η ανάπτυξη της βιολογικής σκέψης. Ποικιλότητα, εξέλιξη και κληρονομικότητα. ΜΙΕΤ Αθήνα 
2008, Σελ. 441

 87. Αποστολίδης Δ.Π. Προσωπική επικοινωνία
 88. Πουρναρόπουλος Κ.Γ. Η ιστορία της Ιατρικής διά μέσου των αιώνων. Πρόλογος Σκεύου Ζερβού. 

Εκδοτικός και τυπογραφικός οίκος «Ο Κοραής», Αθήνα 1928
 89. Περὶ Φυσῶν (§1)
 89α. Ackerknecht HE, Murken HA, Ιστορία της Ιατρικής. Εκδόσεις Μαραθιά, Αθήνα 1998
 90. Περὶ φύσιος ἀνθρώπου (§1)
 91. Κούζης Π. Αριστ. Ιστορίας της Ιατρικής τύποις Τεύχος Α. «ΠΥΡΣΟΣ» Α.Ε. Αθήνα 1929, σελ. 111
 92. Πουρναρόπουλος Γ. Προεισαγόμενα. Στο: Ιπποκράτης Άπαντα τα Έργα. Εκδότης Α. Μαρτίνος, 

Αθήνα 1960, Τόμος 3ος, σελ. 257
 93. Daremberg Ch. Histoire des Sciences médicales. Tome Premier. Paris 1870. Σελ. 139-141. 
 94. Ιπποκράτους, Άπαντα τα Έργα. Μτφρ Καίσαρος Εμμανουήλ. Εκδότης Α. Μαρτίνος, Αθήνα 1967. 

Τόμος 3ος, Σελ. 261
 95. Ζηρογιάννης Ν.Π. Η θέση του γιατρού στην κοινωνία. Προτρεπτικοί λόγοι προς γιατρούς. 2η έκδοση, 

πλήρως αναθεωρημένη (Υπό έκδοση)
 96. Αποστολίδης Δ.Π. Ανοιχτή επιστολή στον Ιπποκράτη. Στο: Σχέση Ιατρικής και Πολιτικής από την 

αρχαιότητα έως σήμερα. Επιμέλεια έκδοσης Ζηρογιάννης Ν.Π. και συν. 9ος τόμος Πρακτικών ΕΔΙΠ. 
Αθήνα 2013, Σελ. 43-50



66

Ή ςτάση του Ιατρού μπροστά  
στον θνήσκοντα ασθενή 
Ηθικά και Νομικά Προβλήματα

Τάκης Κ. Βιδάλης

Στη σύγχρονη Βιοηθική έχει αναπτυχθεί ένας έντονος προβληματισμός σχετικά με τα 
λεγόμενα «ζητήματα για το τέλος της ζωής», δηλαδή αποφάσεις του ιατρού που σχετί-
ζονται με την υποβοήθηση της αυτοκτονίας του ασθενούς, ή τη διακοπή της τεχνητής 
υποστήριξης της ζωής του ή την ευθανασία.

Ο Όρκος του Ιπποκράτη έχει μια ρητή αναφορά για τα ζητήματα αυτά. Δεσμεύει τον 
ιατρό να μη δίνει «θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα [του] το ζητήσει, ούτε να 
[του κάνει] μια τέτοια υπόδειξη», αποκλείοντας έτσι, κατηγορηματικά την ευθανασία, 
καθώς και την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. 

Λέει επίσης ο Όρκος: «Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς 
κατά τη δύναμη και την κρίση μου, αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω».

Μια συνεκτική ερμηνεία αυτών των δεσμεύσεων του Όρκου, μας οδηγεί στο συ-
μπέρασμα ότι, καθώς η ευθανασία και η υποβοηθούμενη αυτοκτονία αποκλείονται ως 
πράξεις του ιατρού, συνιστούν κατ’ ανάγκη «βλάβη» και όχι «θεραπεία», «βοήθεια» ή 
«ωφέλεια» για τον ασθενή. Αν υποθέσουμε ότι η βλάβη αυτή έγκειται στην επίσπευση 
του θανάτου του ασθενούς, το ίδιο συμπέρασμα ισχύει και για τη διακοπή της τεχνητής 
υποστήριξης της ζωής, καθώς και με αυτήν, επισπεύδεται ο θάνατος.

Το εκτός Όρκου γνωστό Ιπποκρατικό «ωφελέειν ή μη βλάπτειν» φαίνεται να αντιστοιχεί 
σε δύο παραδοχές: η διατήρηση στη ζωή του ασθενούς συνιστά πάντοτε ωφέλεια για 
εκείνον, ενώ ο θάνατός του είναι πάντοτε βλάβη του. Αυτές οι παραδοχές, σήμερα, έχουν 
τεθεί υπό συζήτηση. Η θεματολογία των «ζητημάτων για το τέλος της ζωής» αναπτύσσεται 
στη Βιοηθική, κυρίως επειδή πολλοί θεωρούν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο θάνατος 
μπορεί να μην αντιστοιχεί σε βλάβη αλλά σε ωφέλεια για τον ασθενή. Η πεποίθηση αυτή 
ενισχύεται καθοριστικά από την αλλαγή του θεμελιώδους «παραδείγματος» της ιατρικής 
δεοντολογίας, τη μετάβαση δηλαδή από το πρότυπο του ιατρικού πατερναλισμού στο 
πρότυπο της αυτονομίας του ασθενούς. Στο παραδοσιακό πρότυπο, ο θεράπων αξιο-
λογεί και παίρνει αποφάσεις για λογαριασμό του ασθενούς, διαπιστώνοντας ο ίδιος τι 
συνιστά ωφέλεια και τι βλάβη για τον τελευταίο. Στο σημερινό πρότυπο, τις αποφάσεις 
και τις αντίστοιχες κρίσεις αναλαμβάνει ο ίδιος ο ασθενής για τον εαυτό του, έχοντας ως 
σύμβουλο τον θεράποντα. Αυτό σημαίνει, ότι ο ασθενής σε τελικό στάδιο μπορεί να κρίνει 
ότι η παράταση της ζωής του δεν τον ωφελεί κατ’ ανάγκη και να ζητήσει την επίσπευση 
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του θανάτου. Η υποκειμενική αυτή κρίση συμβαδίζει με όλες τις κρίσεις που κάνουμε 
στην καθημερινή μας ζωή ως αυτόνομα πρόσωπα, τις σοβαρές ή τις πιο συνηθισμένες: 
αντιστοιχεί στην αξία του αυτοκαθοριζόμενου ανθρώπου. Τι μπορεί να σημαίνει κάτι 
τέτοιο για τον θεράποντα; Πρέπει να ακολουθεί τη θέληση του ασθενούς;

Στο πρότυπο της αυτονομίας, ο ασθενής δεν μπορεί να επιβάλλει στον θεράποντα 
τη διενέργεια μιας ιατρικής πράξης. Μπορεί μόνο να «συναινέσει» σε αυτό που του 
προτείνει ο θεράπων ή να «επιλέξει» μεταξύ περισσότερων προτάσεων του τελευταίου. 
Ο θεράπων, επομένως, διατηρεί την ηθική και επιστημονική του ανεξαρτησία, έναντι του 
ασθενούς. Αν διαφωνεί με την επίσπευση του θανάτου –όπως και με οποιαδήποτε άλλη 
γνώμη του ασθενούς- μπορεί να παραιτηθεί από τη φροντίδα του με την υποχρέωση να 
υποδείξει αντικαταστάτη, αν του ζητηθεί. Διότι, από την άλλη πλευρά, ο θεράπων που 
διαφωνεί, δεν μπορεί να εξακολουθήσει τη φροντίδα, υποβάλλοντας τον ασθενή τελικού 
σταδίου σε «αναγκαστική» θεραπεία, όπως θα συνέβαινε την εποχή του πατερναλισμού: 
η αυτονομία του ασθενούς επιτρέπει πάντοτε στον τελευταίο να αρνηθεί τη θεραπεία, 
τουλάχιστον έως ότου δεν μπορεί πλέον να εκφράσει έγκυρη βούληση ο ίδιος ή οι 
οικείοι του. Άρα, στο σύγχρονο πρότυπο της ιατρικής δεοντολογίας, η παραίτηση του 
ιατρού αποτελεί μονόδρομο.

Αλλά τα ζητήματα του τέλους της ζωής, έχουν πλέον και μια σημαντική νομική διά-
σταση, που αναδεικνύεται ιδίως όταν ο θεράπων συμφωνεί με τη βούληση του ασθενούς 
να επισπεύσει τον θάνατο.

Ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ - ν. 3418/2005) εισήγαγε μια σοβαρή καινοτο-
μία όσον αφορά ιατρικές αποφάσεις κοντά στο «τέλος της ζωής», καθιερώνοντας τον 
κανόνα που δεσμεύει τον ιατρό να ακολουθεί «παρηγορητική» (καλύτερα: ανακουφιστική) 
αγωγή (palliative care), όταν «εξαντληθούν όλα τα ιατρικά θεραπευτικά περιθώρια»*. Αυτό 
σημαίνει δύο παραδοχές του νομοθέτη: α) μια ασθένεια μπορεί να είναι τόσο σοβαρή 
και μοιραία, ώστε αντικειμενικά καμία ιατρική αγωγή –συμβατική ή πειραματική - να μην 
είναι ικανή να ωφελήσει τον ασθενή (ανώφελη θεραπεία – futile treatment) και β) αφού 
ισχύει η παραδοχή αυτή, ο θεράπων δεν έχει δικαίωμα να περιμένει ίσως ένα «θαύμα» 
για να «σώσει» τον ασθενή: έχει υποχρέωση να εγκαταλείψει την ανώφελη αγωγή και 
να στραφεί προς την ανακούφιση του πόνου και των ταλαιπωριών του τελευταίου, 
αποδεχόμενος έτσι την έλευση του θανάτου, χωρίς πάντως και να την επιδιώκει**. Με 
τη διάταξη αυτή, το κοινό μας δίκαιο φαίνεται ότι υποδέχθηκε μια μορφή «παθητικής 
ευθανασίας», το να «αφήνεις κάποιον να πεθάνει», όταν ό,τι και να κάνεις είναι μάταιο 
(letting die). Υπάρχει, ωστόσο, ένα ερώτημα: είναι σύμφωνη και με το Σύνταγμα, αυτή 
η νέα πρόβλεψη;

Στο ίδιο άρθρο, ο νομοθέτης επιβεβαίωσε κάτι που γνωρίζαμε ήδη από τον Ποινικό 
Κώδικα: ακόμη και αν το επιθυμεί ο ασθενής, έστω και αν βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
της αρρώστιας, ο ιατρός δεν μπορεί να διενεργεί πράξεις που «στοχεύουν στην επίσπευ-
ση του θανάτου», έστω και αν ηθικά συμφωνεί ο ίδιος με την επιλογή αυτή. Το άρθρο 
300 του Ποινικού μας Κώδικα (Π.Κ.), που αφορά την «ανθρωποκτονία με συναίνεση», 

 * Βλ. την παράγραφο 1 του άρθ. 29 («Ιατρικές αποφάσεις στο τέλος της ζωής»).
 ** Η διατύπωση του νόμου είναι «συμπαρίσταται στον ασθενή μέχρι το τέλος της ζωής του και φροντίζει ώστε να 

διατηρεί την αξιοπρέπειά του μέχρι το σημείο αυτό».
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μας λέει ακριβώς το ίδιο, χαρακτηρίζοντας μια τέτοια πράξη του ιατρού πλημμέλημα*. 
Αντίθετα, λοιπόν, με άλλες νομοθεσίες (Βέλγιο, Ολλανδία), ο νομοθέτης απορρίπτει με 
απόλυτο τρόπο την «ενεργητική ευθανασία» (killing). Και πάλι το αντίστοιχο ερώτημα: 
είναι ορθή αυτή η επιλογή για το Σύνταγμα; Θα δούμε που μας οδηγεί η έρευνα για τα 
δύο αυτά ερωτήματα, αρχίζοντας με ορισμένες παρατηρήσεις.
α) Το Σύνταγμα μιλάει για την «αξία του ανθρώπου», εννοώντας ότι κανείς δεν μπορεί 

να γίνεται μέσον για την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, να μετατρέπεται δηλαδή από 
υποκείμενο σε αντικείμενο του δικαίου (ή από «πρόσωπο» σε «πράγμα»)**. Κανείς, 
ακόμη και αν το θέλει ο ίδιος: για παράδειγμα, δεν μπορώ να πουλήσω τον εαυτό μου 
σαν «δούλο» (που από νομική άποψη στο παρελθόν τον θεωρούσαν «πράγμα»/res) 
ή, ακόμη, δεν μπορώ καν να παραιτηθώ από οποιοδήποτε θεμελιώδες μου δικαίωμα 
για πάντα***. 

β) Το Σύνταγμα μιλάει επίσης για «προστασία της ζωής», εντάσσοντάς την στο μέρος 
περί δικαιωμάτων. Ιδίως, όμως, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
περιλαμβάνει ρητά ένα «δικαίωμα στη ζωή», το οποίο, πάντως, κατά τη νομολογία 
του Δικαστηρίου της, δεν καλύπτει και το αντίθετό του, δηλαδή κάποιο «δικαίωμα 
στον θάνατο»: ενεργοποιείται μόνο θετικά, δηλαδή όταν κινδυνεύει η ζωή μας από 
τρίτους, όχι όταν τύχει να μην τη θέλουμε πια****.
Είμαστε, συνεπώς, «υποχρεωμένοι» να ζούμε, παρά τη ρητορική του «δικαιώματος»; 

Φαίνεται λογικό να υποθέσουμε κάτι τέτοιο*****, αν σκεφθούμε το ότι κάθε νοητό δικαίωμα 
έχει ως αναγκαία προϋπόθεση τη ζωή ως πραγματικό γεγονός. Ένα «δικαίωμα στον 
θάνατο», δεν θα σήμαινε άραγε τη δυνατότητα απώλειας όλων των δικαιωμάτων; Δεν 
θα αντέβαινε στην προϋπόθεση κάθε αυτοκαθορισμού μας; Δεν θα μας μετέτρεπε σε 
«πράγμα» - δηλαδή σε κάτι που μόνον ετεροκαθορίζεται -, σε κάτι χειρότερο από δού-
λο (που, πάντως, ζει με την ελπίδα να γίνει κάποτε «πρόσωπο»), παρά την επιμονή του 
Συντάγματος στην αρχή της ανθρώπινης αξίας; 

Η λογική αυτή θέση φαίνεται να αποκλείει κάθε μορφής εκούσια επίσπευση του 
θανάτου: αν η ζωή είναι καθήκον απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό, τότε σε καμιά περί-
πτωση δεν πρέπει να αποδεχθούμε εμείς και πολύ περισσότερο οι τρίτοι (οι ιατροί, οι 
συγγενείς μας) τον θάνατο.

Αλλά - θα έλεγε κάποιος - ταυτίζεται η απεγνωσμένη επιθυμία του ασθενούς με 
την αυτοκτονία ή η πράξη του ιατρού με την κοινή ανθρωποκτονία; Πρέπει μάλλον να 
παραδεχθούμε ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Όχι μόνον επειδή ο κοινός νομοθέτης 
έχει ο ίδιος διακρίνει τις μορφές της, από άλλους θανάτους, αλλά κυρίως επειδή έτσι 
φαίνεται να προκύπτει από το ίδιο το Σύνταγμα. Πώς αποδεικνύεται αυτό;

 * Άρθρο 300 Π.Κ.: «Όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από σπουδαία και επίμονη απαίτηση 
του θύματος και από οίκτο γι’ αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια τιμωρείται με φυλάκιση».

 ** Πρβλ. Π.Δ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο. Ατομικά Δικαιώματα Β’, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή 1991, 
σ. 1139.

 *** Βλ. σχετ. Δ. Θ. Τσάτσου, Συνταγματικό Δίκαιο, Τ. Γ’ , Θεμελιώδη Δικαιώματα, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα – Κομοτηνή 
1988, σ. 286 επ.

 **** Βλ. έτσι την απόφαση Pretty κατά Ην. Βασιλείου (2002).
 ***** Πρβλ. γενικά και Ι. Μανωλεδάκη, Υπάρχει δικαίωμα στο θάνατο;, Εισιτήριος Λόγος ως αντεπιστέλλοντος μέλους 

στην Ακαδημία Αθηνών, Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 2004, τ. 3, σ. 64 επ.
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Ας δούμε την περίπτωση της «παθητικής» ευθανασίας του ΚΙΔ. Το χαρακτηριστικό, 
εδώ, είναι η αντικειμενική διαπίστωση του «ανώφελου» της θεραπείας. Έχουμε έναν 
ασθενή, του οποίου ο θάνατος επίκειται με βεβαιότητα, αλλά εξακολουθούμε να πα-
ρατείνουμε τη ζωή του με τεχνητά μέσα, ακόμη και αν εκείνος αρνείται επίμονα κάτι 
τέτοιο ή δεν μπορεί καν να εκφρασθεί. Το ερώτημα είναι: γιατί το κάνουμε, όταν δεν 
υπάρχει ελπίδα και μάλιστα όταν αυτό συνεπάγεται πόνο και ταλαιπωρία για τον ίδιο. 
Μπορεί να το κάνουμε, επειδή ίσως πιστεύουμε μεταφυσικά σε ένα «θαύμα» ή επειδή 
θέλουμε να δοκιμάσουμε σε αυτόν πρωτότυπες ιδέες «θεραπείας». Αλλά, έτσι, δεν τον 
έχουμε μετατρέψει ουσιαστικά σε αντικείμενο πειραματισμού ή – ακόμη χειρότερα – 
σε αντικείμενο βασανιστηρίων; Δεν του έχουμε στερήσει «εν ζωή» την ανθρώπινη αξία 
του, «εργαλειοποιώντας» τον, για να ικανοποιήσουμε υποκειμενικές μας πεποιθήσεις 
επιστημονικά ανέλεγκτες; Αν σε κάτι διαφέρει ο πειραματισμός στον άνθρωπο, από τον 
πειραματισμό στα ζώα, είναι το ότι πρέπει να συναινεί το ίδιο το υποκείμενο σε αυτόν, 
ακριβώς επειδή το επιβάλλει η ανθρώπινη αξία του, η ιδιότητά του ως «πρόσωπο» στη 
συνταγματική μας τάξη*. Εδώ, που έχουμε το αντίθετο της συναίνεσης -την άρνηση του 
προσώπου-, αυτό το παραβλέπουμε;

Στην περίπτωση της ενεργητικής ευθανασίας υπάρχει μια λεπτή διαφορά: δεν θέ-
λουμε να αναμείνουμε απλώς το μοιραίο, θέλουμε να το προκαλέσουμε με την επιμονή 
του ασθενούς, έστω και αν υπάρχουν περιθώρια ανακουφιστικής αγωγής. Είναι η πιο 
καθαρή περίπτωση, όπου ο ασθενής αισθάνεται τη ζωή του ως κάτι τόσο κακό, που 
φθάνει να αρνείται ακόμη και την «εν ζωή» ανακούφιση από την ταλαιπωρία: το βάρος 
της έννομης «υποχρέωσής» του να ζει είναι πλέον αφόρητο. γνωρίζοντας και πάλι ότι ο 
ασθενής αρνείται απόλυτα να αποδεχθεί αυτή την κατάσταση, σε τι διαφέρει κάτι τέτοιο 
από τον βασανισμό του, παρά την αρχή της ανθρώπινης αξίας; «Ανακουφιστικά» μέσα, 
άλλωστε, χρησιμοποιούνται και στα βασανιστήρια, αλλά μόνον για να συνέλθει εκείνος 
που τα υφίσταται και να εξακολουθήσουν οι βασανιστές.

Βλέπουμε, ότι και ως προς τις δύο μορφές της ευθανασίας, δεν είναι τόσο απλό να 
υποστηρίζουμε ότι αυτές παραμένουν «εξ ορισμού» ασύμβατες με το Σύνταγμα, αφού 
ο θάνατος αναιρεί γενικά τη αρχή της ανθρώπινης αξίας. Και αυτό, επειδή η αναίρεση 
της ανθρώπινης αξίας είναι δυνατόν να έχει συντελεσθεί – και μάλιστα «χωρίς επιστρο-
φή» - όσο το πρόσωπο ζει! 

Πράγματι, έχουμε ισχυρά τεκμήρια ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον όταν α) το 
πρόσωπο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ανίατης ασθένειας, για την οποία υπάρχει επιστη-
μονική βεβαιότητα ότι κάθε θεραπευτική αγωγή είναι ανώφελη, β) υποφέρει σωματικά 
και ψυχικά από πόνο και ταλαιπωρία και γ) επιθυμεί το ίδιο, ενσυνείδητα, τη διακοπή της 
ζωής του. Το τελευταίο στοιχείο – η βούληση του ίδιου του προσώπου – είναι κρίσιμο. 
Εκτός του ότι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ελεύθερη από επηρεασμούς, αν λείπει 
(π.χ. το πρόσωπο είναι ανήλικο, ανίκανο κ.λπ.) είναι δύσκολο να υποκατασταθεί**.

 * Βλ. άρθ. 16 επ. της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική 
(Σύμβαση του Οβιέδο – ν. 2619/1998) και άρθ. 24 του ΚΙΔ.

 ** Συναφής είναι, εδώ, η προβληματική των «προγενέστερων οδηγιών» ή των «διαθηκών ζωής». Βλ. την εισήγηση 
της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής «σχετικά με την τεχνητή παράταση της ζωής» (2006) και τη συνοδευτική της 
έκθεση (Κ. Μανωλάκου – Τ. Βιδάλης)
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Εδώ, πάντως, μας αρκεί ότι, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, εφ΄όσον η ζωή συ-
ντηρείται τεχνητά, το πρόσωπο ουσιαστικά «εμπραγματώνεται», δηλαδή η ανθρώπινη 
αξία του έχει αναιρεθεί αναπότρεπτα ήδη πριν από τον θάνατο. για να μην φθάσουμε 
σε αυτό το σημείο, η μόνη λύση είναι να δεχθούμε ότι η ίδια η διάταξη που προστατεύ-
ει την ανθρώπινη αξία δεν αποκλείει την ευθανασία, ως το «μικρότερο κακό» για την 
πραγματική ισχύ της: ο νεκρός είναι μεν «πράγμα», τουλάχιστον όμως δεν βιώνει ούτε 
εκείνος ούτε οι γύρω του αυτή την αδιανόητη για την έννομη τάξη μας ιδιότητα. Είναι, 
λοιπόν, σύμφωνη με το Σύνταγμα η νέα διάταξη του ΚΙΔ που, όπως είδαμε, δέχεται 
την παθητική ευθανασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη συνταγματικότητα της παθητικής 
ευθανασίας έχει επιβεβαιώσει σε άλλες έννομες τάξεις και η νομολογία και μάλιστα - 
επικεντρώνοντας στο στοιχείο της ελεύθερης βούλησης -, ως επιτρεπτής «άρνησης 
θεραπείας» του ασθενούς*.

Είναι, όμως, και αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Π.Κ. και του ίδιου του ΚΙΔ που 
αποκλείουν την «ενεργητική ευθανασία»; Από την ανάπτυξη που προηγήθηκε, καταλή-
γουμε στο ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, και η ενεργητική ευθανασία βρίσκει 
έρεισμα στη διάταξη για την ανθρώπινη αξία του Συντάγματος**. Μια συσταλτική ερμηνεία 
του άρθρου 300 Π.Κ. φαίνεται, έτσι, αναγκαία, ώστε να μην αφορά ασθενείς σε τελικό 
στάδιο που, επί πλέον, υποφέρουν. Ωστόσο, η λύση αυτή παραμένει επισφαλής, ιδίως για 
τη διαπίστωση της ευθύνης του γιατρού. Προτιμότερη, γι’ αυτό, θα ήταν μια νομοθετική 
πρωτοβουλία, με την οποία, αφ’ ενός, θα προσδιοριζόταν πιο ειδικά το επί της ουσίας 
εύρος της ποινικής διάταξης και, αφ’ ετέρου, θα θεσπίζονταν συγκεκριμένες διαδικαστι-
κές εγγυήσεις, ικανές να προφυλάξουν από την ανασφάλεια του δικαίου, σε ένα τόσο 
ευαίσθητο ζήτημα, κατά το πρότυπο που έχουν ακολουθήσει άλλες νομοθεσίες στην Ε.Ε. 

ςυμπΕραςμα

Μπορούμε να συνοψίσουμε τα παραπάνω ως εξής:
Ο θεράπων ιατρός δεσμεύεται ηθικά και νομικά να παρέχει κάθε δυνατή φροντίδα 

στον θνήσκοντα ασθενή, όταν με βάση τα επιστημονικά δεδομένα υπάρχει προοπτική 
ανάκαμψης ή και θεραπείας. Αυτό το κάνει, όμως, υπό τον όρο ότι ο ασθενής συναινεί 
στο πλαίσιο της αυτονομίας του.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική, ο ιατρός δεσμεύεται να 
στρέψει την προσοχή του στην ανακούφιση του ασθενούς από τους πόνους και την 
ταλαιπωρία, έως ότου αυτός καταλήξει ήρεμα. Αντίθετα, ο ιατρός δεν δικαιούται ηθικά 
να παρέχει ανώφελες θεραπείες, με την ελπίδα κάποιου «θαύματος», ακόμη και όταν 
επιμένουν είτε ο ίδιος ο ασθενής είτε οι οικείοι του. Από νομική άποψη, μάλιστα, αυτό 
θα μπορούσε να θεωρηθεί είδος βασανιστηρίου και προσβολή της ανθρώπινης αξίας 
του ασθενούς.

Όταν υπάρχει προοπτική βελτίωσης της κατάστασης του ασθενούς, αλλά ο ίδιος δεν 

 * Βλ. τις γνωστές αποφάσεις της αμερικανικής νομολογίας, In re Quinlan, 355 A2D 647 (N.J. 1976), In re Conroy, 486 
A2D 1209 (N.J. 1985), Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990) και, πιο πρόσφατα, 
την υπόθεση Schiavo (T. M.Schindler Schiavo incap. ex rel. v. M. Schiavo, Dist. Court of Florida, 25.3.2005).

 ** Τη συνταγματικότητα της ενεργητικής ευθανασίας δεν έχουν δεχθεί, προς το παρόν, αλλού τα δικαστήρια. Βλ. π.χ. 
στις ΗΠΑ την υπόθεση Glucksberg v. Washington, 117 S. Ct. 2258 (1997).
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αντέχει την ταλαιπωρία και τους πόνους από τη θεραπεία, είναι πιθανόν ο θεράπων να 
αντιμετωπίσει μια επιθυμία ευθανασίας ή υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Ακόμη και αν 
συμφωνεί ηθικά με αυτή την επιλογή, νομικά δεσμεύεται σήμερα να μην την ακολουθή-
σει. Αν δεν συμφωνεί, πάντως, δεν μπορεί να παρακάμψει την άρνηση θεραπείας του 
ασθενούς, λόγω της αρχής της αυτονομίας. Στην περίπτωση αυτή, μόνη επιλογή του 
θεράποντα είναι να παραιτηθεί από τη φροντίδα του ασθενούς και, αν του ζητηθεί, να 
συστήσει αντικαταστάτη του. Εφ’ όσον ο ασθενής επιμείνει στην άρνηση θεραπείας, ο 
θεράπων απέχει έως τη στιγμή που επίκειται άμεσος κίνδυνος για τη ζωή, οπότε μπορεί 
να δικαιολογηθεί η χορήγηση θεραπείας, με αποκλειστική πρωτοβουλία του θεράποντα.

Το Σύνταγμά μας δεν αποκλείει την αναγνώριση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, 
της διακοπής τεχνητής υποστήριξης της ζωής, ή της ευθανασίας στο μέλλον, ιδίως διότι 
η ζωή του προσώπου συνδέεται άρρηκτα με την αυτονομία του. Η ανθρώπινη ζωή δεν 
ενδιαφέρει, δηλαδή, ως ένα απλό σύνολο βιοχημικών δεδομένων - όπως συμβαίνει στους 
μικροοργανισμούς, τα ζώα ή τα φυτά - αλλά ως μια οντολογική ενότητα, ταυτόχρονα 
βιολογική και διανοητική. Αν δεν ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε η συνταγματική προστασία της 
αξίας του ανθρώπου απλώς δεν θα είχε νόημα: θα δεχόμαστε καταστάσεις πλήρως 
ετεροκαθοριζόμενων ανθρώπων, εντελώς αδύναμων να αποκαταστήσουν τη ρήξη αυτής 
της ενότητας, που θα υπέφεραν γι’ αυτό την πλήρη απαξίωση. Αν μένει κάτι από την 
αυτονομία, σε μια τέτοια κατάσταση, είναι να αναγνωρίσουμε το θάνατο σε ορισμένες 
καταστάσεις ως πραγματικά «ωφέλεια» και όχι αναγκαστικά ως «βλάβη».
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Οι νομικές υποχρεώσεις  
του γιατρού απέναντι στον Άρρωστο  
και στην κοινωνία

Έλενα Παπαευαγγέλου

Ζητήματα ιατρικής ευθύνης απασχολούν όλο και πιο συχνά τα μέσα μαζικής ενη-
μερώσεως, αλλά και την κοινή γνώμη. Οι κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν 
σήμερα, ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει στη ζωή μας η Ιατρική, οι τεράστιες 
τεχνικές πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί στη τέχνη του Ασκληπιού, συντέλεσαν ώστε ο 
γιατρός να κινείται διαρκώς μέσα σε έναν κύκλο νομικών σχέσεων και κινδύνων και να 
αντιμετωπίζει ανά πάσα στιγμή το ενδεχόμενο να κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον του 
δικαστηρίου για κάποια ενέργεια ή παράλειψή του. Και βεβαίως, έχουμε απομακρυνθεί 
από καιρού από τη θεωρία της απόλυτης ανευθυνότητας του γιατρού, χωρίς όμως αυτό 
να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να μας προβληματίζουν τα φαινόμενα που παρουσιάζονται 
πλέον και στη χώρα μας. Δυστυχώς, οι γιατροί ασκούν τη λεγόμενη «αμυντική ιατρική» και 
οι δικηγόροι συστήνουν εταιρείες που απασχολούνται αποκλειστικά με την εξασφάλιση 
μεγάλων αποζημιώσεων για δυσαρεστημένους ασθενείς.

Τα τελευταία χρόνια η άσκηση της ιατρικής αποτελεί αναμφισβήτητα θέμα που δέχεται 
όλο και μεγαλύτερη κριτική από τον τύπο, θεωρητικούς των κοινωνικών συστημάτων 
με αιχμή την υγεία, τους ασθενείς, την κοινωνία, αλλά και τους ίδιους τους γιατρούς. 

Εκείνο όμως που πρωτίστως θα έπρεπε να απασχολεί ειδικά τον Έλληνα γιατρό είναι 
η ενημέρωση του, όχι τόσο για την περιφρούρηση της ευθύνης του επ‘ ευκαιρία κάποιου 
συγκεκριμένου περιστατικού, αλλά γενικότερα για την ορθή άσκηση του επαγγέλματος 
του υπό το φως και μιας ενδεχόμενης εμπλοκής του με τη δικαιοσύνη. 

Και αυτό για έναν ακόμη λόγο: 

Γιατί στη χώρα μας παρουσιάζεται το φαινόμενο  
της ποινικοποίησης της ιατρικής συμπεριφοράς, όπου συνήθως 
οι ασθενείς επιδιώκουν πρώτα την ποινική καταδίκη του γιατρού 
στα πλαίσια μίας ποινικής δίκης, η οποία συνήθως διεξάγεται σε 
συντομότερο χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια την αποζημίωση 
τους στα πλαίσια μίας αστικής δίκης με βάση την καταδικαστική 
ποινική απόφαση. 

Είναι πολλά και σημαντικά ίσως εκείνα που δεν διδάσκονται, και ίσως δεν μπορούν 
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να διδαχθούν στο πανεπιστήμιο, αλλά που πρέπει να τα γνωρίζει ο γιατρός στην καθ’ 
ημέρα πράξη. Η ενημέρωση του γιατρού πάνω στις διάφορες πτυχές και τα ζητήματα 
της ιατρικής ευθύνης αποτελούν ίσως την καλύτερη πρόληψη.

Η αλήθεια είναι ότι οι υποθέσεις ιατρικής ευθύνης έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευ-
ταία έτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 1900 έως το 1985, είναι καταγεγραμμένες 
περίπου εκατό περιπτώσεις δημοσιευμένων δικαστικών αποφάσεων που αφορούν ζητή-
ματα ιατρικής ευθύνης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως σήμερα, συναντάμε 
περίπου εκατό δημοσιευμένες αποφάσεις δικαστηρίων όλων των βαθμών ανά έτος, που 
αφορούν αντίστοιχα ζητήματα ιατρικής ευθύνης.

NOMIκΉ ΕυθυνΉ απΕνανΤΙ ςΤΟυς αρρώςΤΟυς

για τη στοιχειοθέτηση της ιατρικής αμέλειας απαιτούνται να συντρέχουν σωρευτικά 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Παράβαση του καθήκοντος του ιατρού-δράστη να διαγνώσει και να εκτιμήσει τον 

κίνδυνο που απειλεί το έννομο αγαθό - έλλειψη προσοχής και σύνεσης (εσωτερική 
αντικειμενική αμέλεια, ή υπαιτιότητα). για τη θεμελίωση της ευθύνης θα πρέπει 
περαιτέρω να  αποδειχθεί στην προκειμένη περίπτωση ο γιατρός δεν επέδειξε την 
προσοχή και σύνεση που όφειλε και κατά τις περιστάσεις και μπορούσε κατά τις 
προσωπικές του ιδιότητες να  επιδείξει ώστε να αποφύγει το ανεπιθύμητο αποτέλε-
σμα. 

2. Παράβαση του ιατρικού καθήκοντος, άλλως εξωτερική αμέλεια δηλαδή μία επικίνδυνη 
για τη υγεία ή τη ζωή ενέργεια, πράξη ή παράλειψη του γιατρού κατά παράβαση των 
κανόνων της ιατρικής επιστήμης και

3. αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της εξωτερικά πλημμελούς συμπεριφοράς και του 
παράνομου αποτελέσματος, δηλαδή η συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη να έχει 
οδηγήσει αιτιακά, δηλαδή με σχέση αιτίου και αιτιατού, στο συγκεκριμένο αποτέλε-
σμα του θανάτου ή της σωματικής βλάβης του ασθενή. 
Έτσι, για τη στοιχειοθέτηση της ιατρικής ευθύνης απαιτείται έλλειψη της προσή-

κουσας προσοχής και παράνομη πράξη, κατά παραβίαση των κανόνων της ιατρικής 
επιστήμης και τέχνης. 

για την εξακρίβωση ότι συντρέχει εν προκειμένω αυτή η προϋπόθεση δεν υπάρχει 
γενικό μέτρο, αλλά στην καθεμιά συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζονται και οι αντικειμε-
νικές περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκε η πράξη και η προσωπική κατάσταση του 
δράστη, για να διακριβωθεί ή όχι η έλλειψη της προσοχής που προσήκει. 

γίνεται δεκτό ότι η οφειλομένη από τον γιατρό προσοχή δεν είναι δυνατόν να κα-
θορισθεί σχηματικά και δογματικά εκ προοιμίου, αλλά βρίσκεται πάντοτε σε συνάρτηση 
με τις αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες και περιστάσεις της συγκεκριμένης 
περιπτώσεως. Οι υπαίτιες ενέργειες και παραλείψεις του γιατρού δεν είναι δυνατόν να 
τυποποιηθούν, δεδομένου ότι κάθε ιατρικό περιστατικό παρουσιάζει μοναδικότητα και 
ιδιοτυπία καθοριστική των ενδεδειγμένων ενεργειών του γιατρού και προσδιοριστική της 
επιμελείας την οποίαν πρέπει ούτος να καταβάλει. Λαμβανομένου εξ άλλου υπόψιν, ότι: 

Στην Ιατρική, κατ’ αρχήν και κατά βάσιν, γίνεται αποδεκτόν  
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το αξίωμα, ότι «δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά ασθενείς»,  
και ότι οι κανόνες της Ιατρικής, ακόμη και οι θεμελιώδεις,  
δεν είναι απόλυτοι, αλλά σχετικοί, διατυπούμενοι με μόνο σκοπό 
την συστηματοποίησιν της γνώσεως, σαφής και επιτακτική 
ανακύπτει η αξίωσις, όπως τα δεδομένα της επιστήμης εξετάζονται 
πάντοτε εις σχέσιν και συνάρτησιν με τις κατ’ ιδίαν συνθήκες  
και περιστάσεις της συγκεκριμένης περιπτώσεως. 

Το μέτρο της οφειλόμενης προσοχής και επιμέλειας είναι η προσοχή που καταβάλ-
λει συνήθως ο μέσος συνετός ιατρός όταν βρίσκεται μπροστά σε ίδιες ή παρόμοιες 
περιστάσεις.

αντίθετα, όταν η εξωτερική συμπεριφορά του γιατρού είναι καθ’ όλα άψογη και σύμ-
φωνη με το αντικειμενικό καθήκον επιμελείας, δεν πληρούται η αντικειμενική υπόσταση 
του εγκλήματος από αμέλεια ακόμα και αν επήλθε το παράνομο αποτέλεσμα (σωματική 
βλάβη ή θάνατος του ασθενή). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο γιατρός δεν υπόσχεται για τη θεραπεία του ασθενή και 
δεν εγγυάται το θετικό αποτέλεσμα –τη θεραπεία ή ίαση. 

Αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιδείξει επαγγελματική 
επιμέλεια και συμπεριφορά σύμφωνη με τους κανόνες  
της επιστήμης. Έχει ευθύνη μέσων και όχι αποτελέσματος,

Αντικειμενικές συνθήκες, για κάθε ιατρικόν περιστατικόν πρέπει να χαρακτηρισθούν τα 
ευρήματα και συμπτώματα εκείνα επί του ασθενούς τα οποία αποτελούν τα ερεθίσματα 
διά την βούλησιν και νόησιν του γιατρού προς σπουδή και έρευνα του όλου περιστατι-
κού, βάσει των μέχρι τούδε επιστημονικών γνώσεων και υπό το φως των πορισμάτων 
της επιστήμης και τέχνης. Μιλούμε σήμερα για την ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις. 
(πρβλ. σχετ. και αρθρ. 3 του ν. 3418/2005).

Η παράβαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης μπορεί να συνίσταται σε σφάλματα 
στη διάγνωση ή την αντιμετώπιση του περιστατικού. 

Ειδικότερα κατά τη διάγνωση γίνεται δεκτό ότι απαιτείται συνθετική και δημιουργική 
αξιοποίηση των δεδομένων- ενδείξεων, ψυχραιμία και ακόμη διορατικότητα, αλλά όχι 
ενόραση. διαπιστώσεις ή ευρήματα που κατέστη εφικτό να γίνουν μεταγενέστερα ή 
ενδείξεις τις οποίες μόνη η μετέπειτα εξέλιξη της νόσου παρουσίασε, δεν θεμελιώνουν 
διαγνωστικό πταίσμα του ιατρού, ο οποίος τελικά πρέπει να θεωρηθεί υπόλογος, μόνο 
όταν η διαγνωστική του πλάνη προδίδει άγνοια των θεμελιωδών και βασικών εννοιών και 
κανόνων της ιατρικής επιστήμης και τέχνης ή είναι αντίθετη σε βέβαια ιατρικά δεδομένα 
ή είναι απότοκη παράλειψη της ενδεικνυομένης (σύμφωνα με τους άνω κανόνες και 
δεδομένα) πρόνοιας. Ένα πάντως πρώτο ζήτημα που τίθεται ιδιαίτερα όσον αφορά 
στις χειρουργικές πράξεις είναι αν αυτές ήταν οι ενδεδειγμένες ή/και αναγκαίες. 
Περαιτέρω βεβαίως μπορούν να τεθούν ζητήματα όπως: 

• Μη λήψη ή πλημμελής λήψη ιστορικού, με αποτέλεσμα την άγνοια του ιατρού για 
σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διάγνωση του (π.χ. προ-
ηγούμενο ιστορικό νεοπλασματικής ασθένειας).
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• Πλημμελής αντικειμενική κλινική εξέταση, η οποία οδηγεί στη μη αξιολόγηση ορι-
σμένων συμπτωμάτων.

• Παράλειψη παραγγελίας των αναγκαίων εργαστηριακών εξετάσεων με αποτέλεσμα 
ο ιατρός να μην έχει πλήρη εικόνα του νοσούντσς οργάνου.

• Λανθασμένη ερμηνεία ευρημάτων των κλινικών και εργαστηριακών ιατρικών εξετάσεων.
• Παράλειψη σύστασης ιατρού της κατάλληλης ειδικότητας για την αντιμετώπιση της 

εκάστοτε νόσου του ασθενή, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της διάγνωσης και 
της εφαρμογής κατάλληλης θεραπείας
Όσον αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση ο γιατρός έχει ιδιαίτερη νομική υπο-

χρέωση να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες που μπορούν  να συμβάλουν 
στην αποκατάστασης της υγείας του ή στη διατήρηση του στη ζωή. Κριτήριο για το αν 
η συγκεκριμένη συμπεριφορά έχει το στοιχείο της εξωτερικής αμέλειας θα αποτελέσουν 
οι κανόνες τέχνης που διέπουν τη συγκεκριμένη κάθε φορά ιατρική δραστηριότητα. Δεν 
υπέχει ευθύνη πάντως ο ιατρός ο οποίος επέλεξε μία από τις περισσότερες ενδεδειγ-
μένες εν προκειμένω θεραπευτικές οδούς.

Μία θεραπευτική αστοχία κατά κανόνα συνίσταται στην εσφαλμένη επιλογή θερα-
πευτικής μεθόδου, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης όπως ισχύουν 
για την εκάστοτε νόσο, ή στην παράλειψη του ιατρού να ενεργήσει έγκαιρα για την 
παρεμπόδιση της επέλευσης του ανεπιθύμητου αποτελέσματος της περαιτέρω βλάβης 
της υγείας του ασθενή ή του θανάτου. Ειδικότερα:

• Εφαρμογή μη αναγνωρισμένης (πλήρως δοκιμασμένης) θεραπευτικής μεθόδου ή 
αντίθετα θεραπευτικής μεθόδου που δεν χρησιμοποιείται πλέον.

• Τεχνικό σφάλμα στην εκτέλεση (μη ορθές επιμέρους ενέργειες) της ενδεδειγμένης 
θεραπείας ή χειρουργικής επέμβασης.

• Μη υποβολή σε χειρουργική επέμβαση ή μη έγκαιρη χειρουργική επέμβαση.
• Υποβολή σε χειρουργική επέμβαση χωρίς αυτή να είναι ενδεδειγμένη ή χωρίς προ-

εγχειρητικό έλεγχο.
• Πλημμελής έλεγχος μεταδοτικότητας κάποιου νοσήματος.
• Παράλειψη ιατρικής παρακολούθησης μετά το πέρας της ιατρικής πράξης ή επέμβασης 

για την αποτροπή επιπλοκών. Η εντύπωση του ασθενή ότι ο ιατρός «εξαφανίστηκε» 
μετά τη διενέργεια της ιατρικής επέμβασης αποτελεί συχνά αιτία δυσαρέσκειάς του.
Ζητήματα ιατρικού σφάλματος τίθενται ακόμη σε μά σειρά από άλλες περιπτώσεις 

όπως:
• Εσφαλμένη συνταγογραφία (ιδιαίτερη μορφή θεραπευτικής αστοχίας). Επιχείρημα 

για τη στοιχειοθέτηση της κατηγορίας αυτής αποτελεί η χορήγηση εσφαλμένης φαρ-
μακευτικής ουσίας ή χορήγηση υπερβολικών δόσεων συγκεκριμένης φαρμακευτικής 
ουσίας, η λήψη της οποίας οδήγησε σε βλάβη της υγείας ή σε θάνατο.

• Άλλο τεχνικό σφάλμα κατά τη διενέργεια της διαγνωστικής ή θεραπευτικής ιατρικής 
πράξης ή μετά το πέρας αυτής. Ειδικότερα:

• Εγκατάλειψη εργαλείων μέσα στο σώμα του ασθενή.
• Εσφαλμένη χρήση ιατρικών μηχανημάτων ή χρήση ελαττωματικών συσκευών.
• λαθεμένη λήψη της συναίνεσης του αρρώστου. Είναι συχνά η αιτία που η σχέση 

εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και ασθενή διαταράσσεται και οδηγεί σε εμπλοκή με 
τη δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα:
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• Παράλειψη σαφούς και πλήρους ενημέρωσης για τη διάγνωση και την πρόγνωση, 
που αποτελούν τα αναγκαία στοιχεία για το σχηματισμό της βούλησης του ασθενή 
και συνακόλουθα της συναίνεσης του για τη διενέργεια διαγνωστικών ή θεραπευ-
τικών πράξεων.

• Παράλειψη ενημέρωσης του ασθενή για κάθε δυνατή διαγνωστική μέθοδο, την οποία 
κατά παράβαση των κανόνων της επιστήμης αγνοεί ή εσφαλμένα δεν κρίνει αναγκαία.

• Πλημμελής ενημέρωση του ασθενή για τους κινδύνους που συνεπάγεται η διενέργεια 
κάποιας διαγνωστικής ή θεραπευτικής ιατρικής πράξης (επιπλοκή, χειροτέρευση 
της κατάστασης υγείας, κίνδυνος μετάδοσης άλλης ασθένειας), η γνώση των 
οποίων μπορεί να είχε αποτρέψει τον ασθενή από την επιλογή της συγκεκριμένης 
θεραπευτικής μεθόδου.

• Παράλειψη ενημέρωσης του ασθενή για τη στατιστική πιθανότητα αποτυχίας μίας 
ιατρικής πράξης.

• Πλημμελής ενημέρωση του ασθενή για την συμπεριφορά του κατά την περίοδο 
θεραπείας ή και μετά από αυτή, καθώς και για τις επιπτώσεις της θεραπείας στην 
καθημερινή ζωή και τις συνήθειες του ασθενή.
Ιδιαίτερα ωστόσο τονίζεται ότι σε οριακές περιπτώσεις, όπου ο ασθενής αρνείται 

να υποστεί θεραπευτική επέμβαση γιατί βρίσκεται κάτω από την άμεση δυσμενή επή-
ρεια της νόσου ή λόγω πραγματικής αδυναμίας, εξαιτίας της νόσου, να αντιληφθεί τον 
απολύτως απαραίτητο χαρακτήρα αυτής και το αναπόφευκτο του αποτελέσματος της 
άρνησης του, που θα είναι η σοβαρή βλάβη της υγείας ή/και η σοβαρή διακινδύνευση 
της ζωής του, ή ακόμη λόγω δεισιδαιμονίας ή κακοβουλίας, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι 
ο γιατρός αποδεσμεύεται από την άρνηση του ασθενή και υποχρεούται να προχωρήσει 
στη θεραπευτική επέμβαση, έστω και χωρίς τη συναίνεσή του

• Το σφάλμα «ανάληψης». Ο ιατρός αναλαμβάνει την ιατρική αγωγή χωρίς να διαθέτει 
τις ικανότητες (ιατρικές γνώσεις: ειδικότητα - εξειδίκευση ή ιατρικό εξοπλισμό) και 
τις αντικειμενικές προϋποθέσεις για την τήρηση του οφειλομένου αντικειμενικού 
προτύπου επιμέλειας. Η βλάβη που επέρχεται στον ασθενή προκαλείται από κάποιο 
ειδικότερο σφάλμα του ιατρού, στο οποίο υπέπεσε λόγω ακριβώς της εξαρχής αδυ-
ναμίας του να ανταποκριθεί στο ζητούμενο πρότυπο επιμέλειας.
Το κύριο ζητούμενο για το δικαστή είναι η ύπαρξη ή όχι αιτιώδους συνδέσμου-

συναφείας. για τη στοιχειοθέτηση της αστικής ευθύνης πρέπει να υπάρχει αιτιώδης 
συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς του ιατρού και του επελθόντος αποτελέσματος. 
Και τέτοια συμπεριφορά δεν υπάρχει όταν ο γιατρός ελλείψει μέσων ή φαρμάκων δεν 
μπορεί να παράσχει οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση.

θα πρέπει να τονιστεί ότι η συνδρομή της κατά παράβαση των κανόνων της επι-
στήμης και της τέχνης συμπεριφοράς του γιατρού δεν οδηγεί αυτόματα στην ευθύνη 
του. Θα πρέπει να αποδεικνύεται εκάστοτε ότι η σωματική βλάβη ή ο θάνατος που προ-
κλήθηκε στον ασθενή οφειλόταν πράγματι στη συγκεκριμένη επικίνδυνη συμπεριφορά 
του γιατρού και όχι σε άλλη αιτία. αν δεν υπάρχει αυτή η αιτιώδης συνάφεια, ακόμη 
και αν υπήρξε η εξωτερικά αμελής συμπεριφορά, η ευθύνη δεν μπορεί να θεμελιωθεί. 
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Ή αμυνα ΤΟυ γΙαΤρΟυ 

Η ιατρική ευθύνη αποτελεί διεθνές πρόβλημα. Στις ΗΠΑ με το υψηλότατο επίπεδο 
περίθαλψης παρουσιάζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα ιατρικής ευθύνης, εξ αιτίας 
και δικηγορικών γραφείων που αναλαμβάνουν εργολαβικά δίκες, αλλά και των εξαιρετικά 
υψηλών ασφαλίστρων που καταβάλλουν οι γιατροί. 

ςπασμωδικές αντιδράσεις των γιατρών προς την κατεύθυνση της αμυντικής ια-
τρικής ή σε βαθμό να μην παρέχουν περίθαλψη είτε σε έκτακτα περιστατικά είτε σε 
δικηγόρους που εξειδικεύονται σε δίκες ιατρικής ευθύνης ή και παραιτήσεις γιατρών, 
ώστε να υπάρχει έλλειψη και λίστες αναμονής σε χειρουργικές ειδικότητες ακόμη και 
σε εύρωστες Πολιτείες σίγουρα δεν αποτελούν τη λύση.

Ή ενημέρωση του γιατρού πάνω στις διάφορες πτυχές και τα ζητήματα της ιατρικής 
ευθύνης αποτελούν ίσως την καλύτερη πρόληψη. 

OI υπΟχρΕώςΕΙς πρΟς ΤΉν κΟΙνώνΙα

Ίσως το καλύτερο μέσο άμυνας είναι η ανταπόκριση του ιατρικού σώματος ως σύ-
νολο σε αυτό που απαιτεί η κοινωνία, το κοινωνικό σύνολο. 

Σύμφωνα με τις κριτικές που ακούγονται σήμερα, παρά την αναγνώριση της συνει-
σφοράς της ιατρικής στην ποιοτική διάσταση της ζωής, η κακή και καταχρηστική χρήση 
των δυνατοτήτων της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη ζωή, την ελευθερία και την 
ευτυχία του ανθρώπου. Διάφορες κριτικές κατευθύνονται κατά της ιατρικοποίησης όλο 
και περισσότερων παραμέτρων της ανθρώπινης ζωής, της επιδίωξης αποκλειστικής νομής 
στην οργάνωση παροχής υπηρεσιών υγείας από τους γιατρούς και των διαφαινόμενων 
δυσμενών συνεπειών της σύγχρονης τεχνολογίας καθώς και των επιπτώσεων των συγ-
χρόνων συστημάτων υγείας σε οικονομικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Η άσκηση της 
ιατρικής έχει κατά την άποψη πολλών τη δύναμη να τροποποιεί τις κρατούσες αντιλήψεις 
στην κοινωνία και να επιφέρει μεταβολές στην κυρίαρχη κοινωνική ηθική. Αυτή η δύναμη 
εξαρτάται από τις συμφωνημένες αξίες και την αποδοχή της κοινωνίας συνολικά και της 
κάθε κοινωνικής ομάδας ειδικότερα. 

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του γιατρού και του ασθενή, όπως καθορίζονται 
από την κοινωνία, είναι σημαντικά για να μειώσουν τις πιθανές συγκρούσεις και εντάσεις, 
δικαστικές και μη, στην ιατρική πρακτική, αλλά όχι όμως και να τις εξαλείψουν. 

κομβικός για αυτούς τους λόγους είναι αυτός καθεαυτός ο ρόλος του γιατρού 
στην κοινωνία.

Είναι φανερό ότι η δεοντολογία γεννήθηκε από την ανάγκη θέσπισης κανόνων έτσι 
ώστε ο γιατρός να κινείται στα πλαίσια της κρατούσας ηθικής και να ανταποκρίνεται στην 
αποστολή του. Οι κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας που καθορίζουν τη συμπεριφορά 
του γιατρού απέναντι στον ασθενή και την πολιτεία, όπως αναφέρονται από πολύ παλαιά 
αποκτούν σήμερα, στα πλαίσια μίας διάχυτης καταδιωκτικής διάθεσης στην ελληνική 
κοινωνία, ιδιαίτερη σημασία και νόημα. 

Είναι η ώρα οι γιατροί να ανταποκριθούν στο ρόλο τους γιατί γνωρίζουν τα θέματα 
της υγείας, που είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο καλύτερα από όλους. 
Ως υγεία δεν θα πρέπει δε να εννοήσουμε μόνο την ατομική ή δημόσια υγεία αλλά να 
συμπεριλάβουμε το περιβάλλον και άλλους συναφείς τομείς. 
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Αποτελεί εξάλλου κοινός τόπος, αλλά και θέση της ΠΟΥ ότι η προαγωγή της υγεί-
ας βασίζεται στη συμμετοχή της κοινωνίας, η οποία θα πρέπει να αφυπνιστεί από το 
ιατρικό σώμα. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι υπήρχαν και υπάρχουν ηθικές αρχές που ήταν και είναι 
αποδεκτές από όλους, δηλαδή κοινωνία και γιατρούς. Η ιατρική πολύ πρώιμα αυτές 
τις αρχές τις έκανε κανόνες της, ακόμη από την εποχή που ήταν μόνο κοινωνική δρα-
στηριότητα, και προσπάθησε να τις εφαρμόσει και όταν έγινε αμειβόμενο επάγγελμα. 
Η φιλανθρωπία ξεκίνησε από τους γιατρούς των πρωτογόνων κοινωνιών και πρέπει να 
ήταν η κύρια αρετή του γιατρού της κοινότητας. Η φιλαλήθεια σήμαινε πάντα σεβασμό 
προς τον άνθρωπο και την προσωπικότητα του. Η έφεση προς την αλήθεια και τη σω-
στή γνώση υπήρχε ανέκαθεν στην ιατρική ως επιστημονική αναζήτηση και επιδίωξη του 
γιατρού για την ικανοποίηση αναγκών της επιστήμης του. Το κοινωνικό χρέος επίσης, 
υπήρξε ηθικός κανόνας που είχε ως βάση του την αυτονόητη υποχρέωση αυτού που 
γνωρίζει να βοηθήσει όσους δεν γνωρίζουν, χωρίς αμοιβή για την προσφορά αυτή. 

Αυτές ήταν και εξακολουθούν να είναι οι βασικές αρχές ανεξάρτητα από θρησκεία ή 
φιλοσοφική τοποθέτηση ή ηθική και που γενικότερα αναγνωρίζονται ως βασικοί κανόνες 
για την άσκηση της ιατρικής.

Ο ρόλος του ιατρού στην κοινωνία είναι ίσως ακόμη σημαντικότερος από το κατ΄ 
ιδίαν καθήκον του απέναντι στον ασθενή του. 

Ως επιστήμονας μπορεί και πρέπει να ηγείται κάθε προσπάθειας στο πλαίσιο των 
δύσκολων σημερινών συγκυριών. Και αυτό όχι μόνο για τη διαφύλαξη της δημόσιας 
υγείας υπό τη στενή έννοια του όρου.

για λόγους όμως δικαιοσύνης αναμφισβήτητη είναι και η υποχρέωση της κοινωνίας 
να αναγνωρίσει τις ιδιαίτερες συνθήκες προετοιμασίας του κάθε γιατρού, δηλαδή τις 
μακρόχρονες σπουδές του και την αντίστοιχα μεγαλύτερη από κάθε άλλο επάγγελμα 
επένδυση, οικονομική και όχι μόνο, καθώς και τον εντελώς προσωπικό, υπεύθυνο και 
πολλές φορές επικίνδυνο χαρακτήρα της εργασίας του, η οποία εκ συστήματος αποτι-
μάται από την Πολιτεία με ανεδαφικό και μικρόψυχο τρόπο.

ςυμπΕραςμα

Κανόνες δεοντολογίας υπάρχουν. Η ύπαρξη Δεοντολογίας στην Ιατρική και στο 
ιατρικό σώμα είναι περισσότερο θέμα παιδείας, νοοτροπίας, αλλά και παράλληλα ανα-
γνώρισης των δικαιωμάτων, του ρόλου και της καθήκοντος προσφοράς του γιατρού 
προς την κοινωνία και την πολιτεία, αλλά και αντίστροφα. 

Είναι αναμφισβήτητα η ώρα του αναστοχασμού για το ιατρικό σώμα που, είναι βέβαιο 
ότι καθημερινά αγωνίζεται πασχίζει για το καλό του ασθενή του.

Όπως σε κάθε περίοδο κρίσης, στα πλαίσια μίας κρίσης στη σχέση γιατρού και 
ασθενή, η προσήλωση των ιατρών στο καθήκον τους βεβαίως, αλλά και παράλληλα στις 
βασικές αρχές της ιατρικής δεοντολογίας, στην καλή επαφή και σχέση με τους ασθενείς 
τους  και την κοινωνία είναι το καλύτερο μέσο πρόληψης και άμυνας στο φαινόμενο της 
αμφισβήτησης που σήμερα βιώνει το ιατρικό σώμα και στη χώρα μας.
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ΕΙςαγώγΉ

Πανάρχαια όσο και ο άνθρωπος, η Ιατρική μάχεται των ασθενειών, του πόνου και 
του θανάτου. Ήδη, από την προϊστορική περίοδο, κύριο μέλημα της εμπειρικής, αστρο-
λογικής και θεουργικής ιατρικής ήταν η ανακούφιση του πάσχοντος, ενώ η αρχαία 
Ελληνική Ιατρική απαλλάσσεται από το μυθικό και το ιερατικό στοιχείο, θεμελιώνοντας 
την ορθολογική προσέγγιση των νοσημάτων και κατ’επέκταση τη σύγχρονη ιατρική 
επιστήμη. Στη μακραίωνη πορεία της, η Ιατρική προχώρησε στην Αρχαία Ελλάδα 
και Ρώμη, οπισθοδρόμησε την περίοδο του Μεσαίωνα και αναγεννήθηκε μαζί με την 
κοινωνία τους επόμενους αιώνες, συμβάλλοντας στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου 
του ανθρώπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλληλεπίδρασης της με την κοινωνία 
αποτελεί η περίπτωση του κινήματος κοινωνικής υγιεινής που εμφανίστηκε στα τέλη του 
19ου αιώνα σε μια προσπάθεια ελέγχου του αφροδίσιου νοσήματος δεδομένου ότι μέχρι 
τότε δεν υπήρχε αποτελεσματική θεραπεία, ενώ η εξάπλωσή του ελλόχευε κινδύνους 
για τη δημόσια υγεία1. 

ΙαΤρΙκΉ καΙ κΟΙνώνΙα ςΤΉν ανΤΙμΕΤώπΙςΉ ΤΟυ νΟςΉμαΤΟς:  
Ή γΕννΉςΉ ΤΟυ κΙνΉμαΤΟς κΟΙνώνΙκΉς υγΙΕΙνΉς

Η κοινωνία του 19ου αιώνα χαρακτηριζόταν από πολλές σεξουαλικές φοβίες, κάποιες 
εκ των οποίων μάλιστα ήταν αντιφατικές. για παράδειγμα, θεωρείτο ότι η «σεξουαλική 
κατάχρηση» ήταν επικίνδυνη για το χαρακτήρα της πολιτισμένης κοινωνίας, καθώς και 
για τη σωματική υγεία των ατόμων2. Οι εξωσυζυγικές σχέσεις διασπούσαν την οικογε-
νειακή δομή και εκτροχίαζαν την πρόοδο του πολιτισμού. Η αυτοϊκανοποίηση μπορούσε 
να εξασθενίσει έναν άνδρα, να προκαλέσει απώλεια της ενέργειας και του σθένους, 
ψυχρότητα προς τα άτομα του αντίθετου φύλου, και νευρικές διαταραχές. Αντίθετα, 
άλλοι γιατροί ανησυχούσαν ότι η μειωμένη λειτουργία των σεξουαλικών οργάνων ενδε-
χομένως θα οδηγούσε σε δυσλειτουργία3. Και ενώ η συχνή «άσκηση» των γεννητικών 
οργάνων, στο πλαίσιο του γάμου, είχε ως αποτέλεσμα ανεπιθύμητα παιδιά, από την άλλη, 
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η διέξοδος σε πόρνες αύξανε τον κίνδυνο λοίμωξης από αφροδίσια3. Οι περισσότεροι 
γιατροί συνιστούσαν κάποιου είδους εγκράτεια. Η σεξουαλική επαφή ήταν απαραίτητη, 
σε μεγάλο βαθμό για την «εξελικτική πρόοδο» και όχι για την προσωπική ευχαρίστηση. 
Η εν λόγω σύσταση συνάδει με την επικρατούσα ιατρική στάση του 19ου αιώνα για τον 
έλεγχο των γεννήσεων. Οι ιατροί ήταν αντίθετοι στη χρήση αντισυλληπτικών μέσων, 
ενώ πίστευαν ότι η μετάδοση πληροφοριών σχετικά με τις αντισυλληπτικές μεθόδους 
θα ενθάρρυνε την πορνεία και θα οδηγούσε σε λιγότερους γάμους και περισσότερα 
αφροδίσια νοσήματα4. 

Εκείνη την περίοδο, οι υπεύθυνοι σε θέματα δημόσιας υγείας, γιατροί και πολιτικοί 
των ευρωπαϊκών κρατών και των ΗΠΑ, άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι ο περιορισμός 
της πορνείας δεν θα επιβράδυνε την εξάπλωση του αφροδίσιου νοσήματος. Επιπλέον, 
υπήρξε μεγάλη αντιπαράθεση σχετικά με την ημι-νομιμοποίηση της πορνείας4. Ως εκ 
τούτου, με την αλλαγή του αιώνα, οι μεταρρυθμιστές προσπάθησαν όχι απλά να κάνουν 
την πορνεία ασφαλή, αλλά να προωθήσουν μέτρα για την πρόληψή της. Ένα ευρείας 
κλίμακας κίνημα για τον έλεγχο του αφροδίσιου νοσήματος άρχισε να ενισχύεται στις 
ΗΠΑ και σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, στις αρχές της δεκαετίας του 1890. Στην Αμερική, 
το εν λόγω κίνημα, που αναφερόταν γενικά ως το Κίνημα Κοινωνικής Υγιεινής ή Σταυ-
ροφορία Καθαρότητας (Social Hygiene Movementor Purity Crusade), αναγνώριζε ότι το 
αφροδίσιο νόσημα ήταν διαδεδομένο στο γενικό πληθυσμό, και όχι μόνο στις ιερόδουλες 
και τους στρατιώτες2. Αντίθετα με τις πρώτες απόπειρες εξάλειψης των Σεξουαλικώς 
Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ), το Κίνημα Κοινωνικής Υγιεινής δεν περιόρισε την 
προσπάθεια αποκλειστικά στις πόρνες. Η σταυροφορία κατέφυγε σε μια πολύπλευρη 
προσέγγιση, βασισμένη σε νομοθετικές και εκπαιδευτικές αλλαγές που απευθυνόταν σε 
ολόκληρο τον πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένης της Ιατρικής και της δημόσιας υγείας2.

Στην Ευρώπη, το Κίνημα βρήκε πολύ πιο αργά ανταπόκριση. Ήταν προφανώς ισχυ-
ρότερο στη Βρετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ακόμη και οι Βρετανοί 
μεταρρυθμιστές δεν είδαν την πλήρη άνθιση των προσπαθειών τους στον έλεγχο του 
αφροδίσιου νοσήματος παρά μόνο μετά το τέλος τον Α΄ Παγκόσμιου Πόλεμου5. Αρχικά, 
φαίνεται πως προσέλκυσε μια συμμαχία μεταρρυθμιστών, που τους ένωνε η κοινή τους 
επιθυμία για τον έλεγχο των αφροδίσιων νόσων. Η εκστρατεία συμπεριλάμβανε γιατρούς 
και εργαζόμενους στον τομέα δημόσιας υγείας και πρόνοιας, αλλά και υπέρμαχους των 
γυναικείων δικαιωμάτων που αναζητούσαν όχι μόνο καλύτερη αντιμετώπιση των γυναικών 
που έπασχαν από ΣΜΝ, αλλά, επίσης, πρόσβαση σε πληροφορίες για την πρόληψη της 
κύησης και το δικαίωμα ψήφου2. Τα πιο πεφωτισμένα μέλη του ιατρικού επαγγέλματος 
επιδίωξαν να αναβαθμιστεί η θεραπεία των πασχόντων και ανησυχούσαν ιδιαίτερα για 
την ασθένεια μεταξύ των φτωχών, των μεταναστών και των κατοίκων των παραγκουπό-
λεων ενώ τάχθηκαν υπέρ μιας προσέγγισης ευρείας βάσης για τον έλεγχο της αφρο-
δίσιας νόσου ενσωματώνοντας ιατρικές, νομικές και εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Το 
πρόγραμμα σχεδιάστηκε τόσο για την πρόληψη της νόσου σε υγιή άτομα, όσο και για 
την αποτελεσματικότερη θεραπεία των ήδη πασχόντων2. Οι μεταρρυθμιστές, άλλωστε, 
υποστήριζαν ότι τα άτομα με πιο ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με την πρόληψη, την 
ανθρώπινη σεξουαλικότητα, τα συμπτώματα και τους κινδύνους του αφροδίσιου νοσή-
ματος, θα ήταν λιγότερο πιθανό να προσβληθούν από την ασθένεια2. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι αντιλήψεις περί σεξουαλικής εγκράτειας ουσιαστικά 
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αμφισβητούντο από την αυξημένη, συχνά παράνομη, εφαρμογή αντισυλληπτικών μεθό-
δων. Η περίοδος αυτή, χαρακτηρίστηκε από τη συζήτηση γύρω από τη σεξουαλικότητα 
στα μυθιστορήματα και στα θεατρικά έργα. Επιπλέον, ορισμένοι γιατροί συνέγραψαν 
εγχειρίδια τα οποία όριζαν το γάμο ως μη-αναπαραγωγική σεξουαλική δραστηριότητα, 
γεννώντας την ιδέα ότι η σεξουαλική κατάχρηση οδήγησε αναπόφευκτα στη σωματική 
εξασθένηση. Με τον τρόπο αυτό, προέτρεπαν τη διάδοση πληροφοριών πρόληψης 
και βοήθησαν τα ζευγάρια να περιορίσουν το μέγεθος της οικογένειάς τους και να 
διατηρήσουν μια ενεργή, ευχάριστη σεξουαλική σχέση, αποτρέποντας παράλληλα την 
εξάπλωση της αφροδίσιας ασθένειας6. Ήδη από τη δεκαετία του 1880, τα μέλη του 
Κινήματος Κοινωνικής Υγιεινής υποστήριζαν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ή τουλά-
χιστον την ηθική εκπαίδευση των παιδιών, προκειμένου να κατασταλούν οι σεξουαλικές 
επιθυμίες και να ρυθμιστεί η σεξουαλική συμπεριφορά. Οι μεταρρυθμιστές φοβούνταν 
πως αν οι γονείς ή τα σχολεία δεν αναλάμβαναν τις ευθύνες τους, τα παιδιά τους ίσως 
μάθαιναν για αυτά τα ζητήματα από άλλα παιδιά στο δρόμο, γεγονός που θα σήμαινε 
«ανείπωτη συμφορά και τρομερές τραγωδίες», συμπεριλαμβανομένου, φυσικά, και του 
αφροδίσιου νοσήματος6. 

Πέραν της επιμόρφωσης, οι μεταρρυθμιστές υποστήριζαν μια σειρά νομικών αλλαγών 
για την πρόληψη του αφροδίσιου νοσήματος καθιστώντας πιο δύσκολη την πορνεία για τις 
γυναίκες. Στις ΗΠΑ, ο νόμος του Mann, που ψηφίστηκε το 1910, απαγόρευσε το εμπόριο 
λευκής σαρκός και τη μεταφορά των γυναικών με σκοπό την πορνεία (trafficking)4. Εκτός 
από την εστίασή τους στην πρόληψη της εξάπλωσης των αφροδίσιων νοσημάτων, οι 
μεταρρυθμιστές ανέλαβαν μια νέα εκστρατεία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
των ήδη υφιστάμενων περιπτώσεων αφροδίσιων νόσων. Η εκστρατεία αυτή περιλάμ-
βανε μέτρα για την εκπαίδευση, τα συμπτώματα και τους κινδύνους της σύφιλης και 
της γονόρροιας στον πληθυσμό, που διέτρεχε ιδιαίτερο κίνδυνο μόλυνσης, ενώ γινόταν 
προσπάθεια οι γιατροί να εκπαιδευτούν καλύτερα σε αυτές τις ασθένειες και να μάθουν 
ορθούς τρόπους συμπεριφοράς στα άτομα που πάσχουν5. 

Η εκπαιδευτική εκστρατεία, που απευθυνόταν σε πληθυσμούς που διέτρεχαν 
ιδιαίτερο κίνδυνο μόλυνσης, συνάντησε αντίσταση από τις κυβερνήσεις, καθώς και 
από τους ιδιωτικούς φορείς.Το 1906, ένα από τα κύρια άρθρα του περιοδικού Ladies 
Home Journal, γύρω από τους κινδύνους των αφροδίσιων νοσημάτων στις γυναίκες και 
στα νεογνά, οδήγησε χιλιάδες αναγνώστριες στο να ακυρώσουν τις συνδρομές τους, 
εξοργισμένες από το γεγονός ότι το περιοδικό αναφέρθηκε στις ασθένειες αυτές7. Το 
1908, οι γιατροί της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας των ΗΠΑ, ετοίμασαν ένα έντυπο για 
τα αίτια, τα συμπτώματα και τη θεραπεία των αφροδίσιων νοσημάτων, που προοριζόταν 
να κατανεμηθεί μεταξύ των ναυτικών. Το έντυπο είχε συνταχθεί με εξαιρετική προσοχή 
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα βοηθήσει και δεν θα προσβάλλει τον πάσχοντα ναυτικό. 
Ωστόσο, ο Υπουργός Οικονομικών εμπόδισε τη διανομή του, με τη δικαιολογία ότι «το 
θέμα που περιέχεται σε αυτό το δελτίο προσβάλλει την αξιοπρέπεια του φορολογούμενου 
πολίτη»4. Η υπέρμαχος της αντισύλληψης και ακτιβίστρια Margaret Sanger (1879-1966), 
που πρώτη καθιέρωσε τον όρο αντισύλληψη (birth control), απηύθυνε μεγάλο μέρος των 
γραπτών της προς τα νεαρά κορίτσια στην τακτική στήλη της στην εφημερίδα New York 
Call, με τίτλο: «Τι θα πρέπει να γνωρίζει κάθε κορίτσι», ενώ περιέγραψε παραστατικά 
τους κινδύνους που ενέχει ο γάμος ή η συγκατοίκηση με ένα συφιλιδικό άνδρα8. Η εφη-
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μερίδα U.S. Post Office, θιγμένη από την αναφορά στο αφροδίσιο νόσημα, απέκρυψε το 
άρθρο της, όπως όριζε ο νόμος Comstock, που θεσπίστηκε το 1873 και απαγόρευε κάθε 
«πρόστυχο, άσεμνο και χυδαίο» υλικό στην αλληλογραφία9. Συνεχίζοντας την εκστρατεία 
της κατά των αφροδισίων νοσημάτων η Sanger γράφει: «Υπάρχουν χιλιάδες συφιλιδικοί 
που περιφέρονται, καθώς αδυνατούν να πληρώσουν τα ποσά που ο γιατρός ζητά για 
την αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Το ίδιο ισχύει και για τη γονόρροια. Αντίθετα, 
η κοινωνία υιοθετεί διαφορετική στάση απέναντι σε άλλες μεταδοτικές και λοιμώδεις 
νόσους, όπως η ιλαρά, η ανεμοβλογιά, η διφθερίτιδα, κ.λπ. Σε αυτές τις ασθένειες, ο 
γιατρός παρουσιάζει κάποια υπευθυνότητα προς την κοινωνία και αναφέρει κάθε περι-
στατικό στο Συμβούλιο Υγείας»9. 

Η απειλή του σοβαρού οικονομικού ανταγωνισμού από τους κομπογιαννίτες, που 
υπόσχονταν γρήγορη θεραπεία στους πάσχοντες αφροδίσιων νοσημάτων, ήταν, επίσης, 
ένα ισχυρό κίνητρο για την ιατρική κοινότητα και για την πιο ευσυνείδητη θεραπεία των 
εν λόγω ασθενών. Οι μεταρρυθμιστές εργάστηκαν σκληρά, ώστε να δυσφημίσουν τις 
συγκεκριμένες θεραπείες5. Από το 1899, η διοργάνωση σειράς διεθνών ιατρικών συνε-
δρίων ήταν μια ακόμη σημαντική προσπάθεια για την καταπολέμηση των αφροδίσιων 
νοσημάτων και της πορνείας, μέσω της διάδοσης της γνώσης στους κύκλους της ια-
τρικής κοινότητας, αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα. Το πρώτο διεθνές συνέδριο 
για την πρόληψη και τη θεραπεία της σύφιλης πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, το 
Σεπτέμβριο του 1899. Ένα δεύτερο συνέδριο έλαβε χώρα και πάλι στις Βρυξέλλες, τον 
Ιούνιο του 1902. Στα δύο συνέδρια των Βρυξελλών οι συμμετέχοντες διατύπωσαν το 
πρώτο σαφές, λογικό πρόγραμμα για την προστασία από τη σύφιλη των γυναικών και 
των παιδιών. Ως αποτέλεσμα, θεσπίστηκε η διοργάνωση περαιτέρω διεθνών συναντή-
σεων και η διαμόρφωση εθνικών οργανώσεων και επιτροπών για την καταπολέμηση των 
αφροδίσιων νοσημάτων και της πορνείας10. 

Πέρα από τις προσπάθειές τους, να βελτιώσουν το επίπεδο των γνώσεων στο 
πλαίσιο της ιατρικής κοινότητας και να προωθήσουν μια πιο ανεκτική στάση απέναντι 
στους ασθενείς με ΣΜΝ, οι μεταρρυθμιστές ζήτησαν την έγκριση πιο συστηματικών και 
υπεύθυνων πρωτοκόλλων για τη θεραπεία και την παρακολούθηση αυτών των ασθενών.
Συγκεκριμένα, υποστήριζαν το θεσμό του εντοπισμού περιστατικών, τις διαδικασίες 
υποβολής εκθέσεων για τα αφροδίσια νοσήματα, και το τέλος στο ιατρικό απόρρητο, 
που απαγόρευε στους γιατρούς να ενημερώνουν τις συζύγους των ασθενών με ΣΜΝ 
για τη φύση της ασθένειας των συζύγων τους10.

Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, πολλοί διακεκριμένοι 
αφροδισιολόγοι ξεκίνησαν, επίσης, να μιλούν ανοιχτά. O Alfred Fournier (1832-1914) στο 
σύγγραμμά του, Syphilis et mariage (Σύφιλη και γάμος) (1890), που επηρέασε την προ-
γαμιαία συμβουλευτική για περίπου έναν αιώνα, αναφέρει πως για την τέλεση γάμου, ή 
για την επανέναρξη των σεξουαλικών επαφών, ο συφιλιδικός έπρεπε να μην παρουσιάζει 
ενεργές εκδηλώσεις της νόσου, επί 3 έως 4 χρόνια μετά την έναρξη της ασθένειας και 
τουλάχιστον 18 έως 24 μήνες από την εμφάνιση της τελευταίας ένδειξης της νόσου, 
ώστε να μην είναι βαριά η μορφή της σύφιλης και να έχει ολοκληρωθεί η θεραπευτική 
αγωγή με ιωδιούχο κάλιο και υδράργυρο11,12. Μετά το 1906, προστέθηκε ο ορολογικός 
έλεγχος της σύφιλης στις προγαμιαίες απαιτήσεις1. Στην Αμερική, ο δερματολόγος Prince 
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Morrow (1846-1913) στο έργο του Social diseases in marriage (Κοινωνικές ασθένειες 
στο γάμο) υποστήριζε σθεναρά: «Φαίνεται πως το απόρρητο είναι ο πιο δεσμευτικός 
από όλους τους ανθρώπινους νόμους. Δεν μειώνεται η αυστηρότητά του, ακόμα και 
όταν έρχεται αντιμέτωπο με την εναλλακτική λύση ενός εγκλήματος που πρόκειται να 
διαπραχθεί, όταν, για παράδειγμα, ένας συφιλιδικός είναι έτοιμος να παντρευτεί, και 
συνεπώς με βεβαιότητα να μολύνει μια αθώα γυναίκα και τους απογόνους της»13. Ο 
Morrow συμβούλευε τους γιατρούς να επιδιώξουν την αναβολή ενός επικείμενου γάμου 
όταν ο ένας εκ των δύο πάσχει από σύφιλη ή γονόρροια, ενώ κατά τη θεραπεία ενός 
παντρεμένου ασθενή με αφροδίσια νοσήματα, οι γιατροί θα πρέπει να καθοδηγούνται από 
τις δικές του επιθυμίες και τη συνείδησή του αναφορικά με τη διατήρηση του ιατρικού 
απορρήτου»13. Στην Ελλάδα, την ίδια χρονική περίοδο, η εκλαΐκευση των αφροδισίων 
νοσημάτων υλοποιήθηκε χάρη στο βιβλίο του καθηγητή Γεώργιου Φωτεινού (1878-1958) 
Σωθείτε από τα αφροδίσια πάθη. Στο βιβλίο περιγραφόταν, εν συντομία και σε απλή 
γλώσσα, η συφιλιδική νόσος, ενώ παρέθετε πλούσιο φωτογραφικό υλικό συφιλιδικών 
βλαβών προερχομένων από το Μουσείο Κέρινων Προπλασμάτων του Νοσοκομείου 
«Ανδρέας Συγγρός»14.

ςυμπΕραςμαΤα

Το Κίνημα Κοινωνικής Υγιεινής αποτέλεσε ένα σημαντικό σταθμό στην Ιστορία της 
Ιατρικής και στη διαμόρφωση της κοινωνικής στάσης προς τα ΣΜΝ.Ο έλεγχος του 
αφροδισίου νοσήματος αλλά και η θεμελίωση των βασικών δικαιωμάτων που αφορούσαν 
την αντισύλληψη διέπονταν από την ελευθερία βούλησης του ατόμου ενώ η επιθυμία 
απόκτησης ενός παιδιού συνοψίζεται στις αρχές που η ίδια η Sanger ανέφερε: «Η γέν-
νηση ενός παιδιού πρέπει να είναι σχεδιασμένη και αποτέλεσμα αγάπης, η επιθυμία της 
μητέρας να είναι συνειδητή και σημασία έχει το παιδί που θα γεννηθεί να είναι υγιές». Το 
Κίνημα Κοινωνικής Υγιεινής αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αλληλεπίδρασης 
της Ιατρικής με τον Άνθρωπο, επ’ ωφελεία της κοινωνίας.
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Ή πώς αντιμετωπίζει  
το Ιπποκρατικό κείμενο Ένας νομικός

Αχιλλέας Γ. Κουτσουράδης

Η σύγχρονη ιατρική-επαγγελματική Ηθική (Medical Εthics, Medizinethik), βλέπει στον 
Iπποκρατικό Όρκο ένα ιστορικό-φιλολογικό κείμενο με τεράστια αντοχή στον χρόνο, 
που όμως χρειάζεται ανανέωση και συμπλήρωση, χωρίς αυτό να μειώνει τη διαχρονική 
αποστολή του* ή να μειώνει τον ρόλο του ως ορόσημο της ιατρικής Δεοντολογίας, με 
μια λέξη της Ιατρικής με ανθρώπινο Πρόσωπο, με την έννοια ότι η Κοινωνία αξιώνει από 
τον γιατρό όχι μόνο γνώσεις, εμπειρία και επιστημονικές ικανότητες αλλά και ανθρώπινη 
στοργή, έμπρακτη αλληλεγγύη και κατανόηση του ασθενή. Τα άμεσα ερωτήματα που 
συνδέονται με το σύντομο και εξόχως προκλητικό για τον ερευνητή (Φιλόλογο, Ιστορικό 
της Ιατρικής, Νομικό) αυτό κείμενο είναι πολλά. Συγγραφέας και χρόνος συγγραφής 
του κειμένου, Σκοπιμότητα, ευκαιρία και χρόνος της ορκωμοσίας, φιλολογική κριτική 
γνησιότητας, εξηγητική ανάλυση του κειμένου είναι μερικά από τα ερωτήματα, που 
συζητούνται ακόμη έντονα στους κύκλους των Ειδικών**.

Ο Νομικός βλέπει στον Όρκο, ένα κείμενο, που περιέχει μερικούς κανόνες επαγ-
γελματικής δεοντολογίας (με μερικούς ήδη παρωχημένους) ή μάλλον διαρκούς επι-
καιρότητας θεμελιώδεις αρχές της ιατρικής δράσης και τα ερωτήματα που καλείται να 
απαντήσει είναι βασικά δύο: Αν οι κανόνες αυτοί είναι σήμερα ακόμη (άμεσα ή έμμεσα) 
νομικά δεσμευτικοί (και η παράβασή τους να επισύρει όχι μόνο ηθικές κυρώσεις, αλλά 
και σοβαρές δυσμενείς έννομες συνέπειες και ιδίως την έκπτωση του παραβάτη από την 
επαγγελματική ιδιότητα του) καθώς και αν χρειάζεται μια αναθεώρηση ή εμπλουτισμός 
τους, στο πνεύμα της κίνησης «Πέραν του Ιπποκράτη» (Jenseits von Hippokrates). Και 
αυτό γιατί οι σύγχρονες ιατρο-ηθικο-δεοντολογικές προκλήσεις δεν είναι οι ίδιες με 
αυτές της εποχής του μεγάλου γιατρού της αρχαιότητας***, για προφανείς λόγους που 
σχετίζονται με την τεχνολογική-επιστημονική πρόοδο, την ηθικο-αξιολογική μετάλλαξη (η 
απομάκρυνση λ.χ. από τον ιατρικό πατερναλισμό, φέρνει ως αναγκαίο υποκατάστατο της 

 * Golder, Hippokrates und das corpus hippocraticum. Würzburg 2007,186.
 ** Αποστολίδης, Ιπποκράτειος Όρκος. Αθήνα 2000, 23. Λυπουρλής, σε Ιπποκράτης-Ιατρική Δεοντολογία/Νοσολογία 

(Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια), Έκδοση ΤΟ ΒΗΜΑ. Αθήνα 2015,18επ.
 *** Saas, Hippokratisches Ethos und nachhippokratische Ethik, 1. (www2.iz-ruhr-uni-bochum.de
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την αναγνώριση. Υπευθυνότητας σε βάρος του ασθενή και γενικά του αποδέκτη (ακόμη 
και του μελλοντικού) υπηρεσιών Υγείας)* και τη σύγχρονη οργάνωση των υπηρεσιών 
υγείας. Ένα μόνο παραμένει αναλλοίωτο: Οι γνώσεις, τα Μέσα και οι Δυνατότητες, να 
τίθενται στην υπηρεσία του ασθενή, περιβεβλημένες ένα δεοντολογικό μανδύα**.

Ι. ΕΙςαγώγΙκΕς ςκΕψΕΙς

Α) γΕΝΙΚΑ

Ο Όρκος γενικά, ως είδος προφορικού ή γραπτού Λόγου ανήκει στην κατηγορία 
των λεγομένων speechacts και παριστάνει την ισχυρότερη-εντονότερη μορφή, που 
μπορεί να λάβει μια υπόσχεση η διαβεβαίωση. Με άλλη διατύπωση, μέσα από αυτά τα 
κείμενα-λόγους, δεν λέγεται κάτι, αλλά πράττεται κάτι σημαντικό. Ορκιζόμενος κάποιος, 
αναλαμβάνει δημόσια και με επαπειλεί κυρώσεων σε βάρος του, αναλαμβάνει την ευθύνη 
της αλήθειας των αναφερόμενων γεγονότων ή της τήρησης κάποιας συμπεριφοράς. 
Αυτή η (παράλληλη), πανηγυρική ανάληψη ευθύνης (νομική ή ηθική), είναι το στοιχείο, 
που ανυψώνει τον όρκο από λόγια σε πράξη***.

Β) ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

πρώτη διάκριση. Ανέκαθεν σε νομικό επίπεδο οι όρκοι επιβαλλόμενοι (από τον 
νόμο ή κάποια αρχή διοικητική η δικαστική), διακρίνονταν σε όρκους βεβαιωτικούς 
(Juramentum assertorium)**** και υποσχετικούς (juramentum promissorium). Στην πρώτη 
κατηγορία ο ορκιζόμενος, επιχειρεί μέσω του όρκου σε ενίσχυση (της επικαλούμενης 
από τον ίδιο αλήθειας) των λόγων του, υφιστάμενος σε αντίθετη περίπτωση τις συνέπειες 
(νομικές και ηθικές) της ψευδορκίας*****. O Βασίλειος Οικονομίδης, ένας μεγάλος Έλληνας 
Νομικός του 19ου αιώνα, έγραψε επιγραμματικά******: «Η καθ’ ορισμένο τύπον γινόμενη θρη-
σκευτική διαβεβαίωσις ότι αληθή τις λέγει ή υπόσχεται, καλείται όρκος, όστις διά τούτο 
την αποδεικτικήν αυτού δύναμιν λαμβάνει προπάντων εκ της θρησκευτικής του ομνύοντος 
πεποιθήσεως ότι το επιορκείν*******, βαρύ έστι αμάρτημα, ου μόνο υπό του ανθρωπίνου αλλά 
και υπό του θείου νόμου κολαζόμενον». Σε αυτή την κατηγορία ορκιζομένων, ανήκουν οι 
Μάρτυρες, οι Πραγματογνώμονες και οι Διάδικοι στο πλαίσιο κάποιας δίκης. 

Στους όρκους της δεύτερης κατηγορίας, ο ορκιζόμενος ενισχύει όχι την αλήθεια 
των λόγων του, αλλά τη διαβεβαίωση αυτών που υπόσχεται να πράξει ή να αποφύγει 

 * Saas, ο.π, 3.
 ** Ο όρος Δεοντολογία (Deontology), πρoέρχεται από τον Jeremy Bentham (1748-1832), εκπρόσωπο του λε-

γόμενου Ωφελιμισμού στην Αγγλία του 19ου αιώνα. Η νέα λέξη, πλάστηκε από τις ελληνικές λέξεις ΔΕΟΝ και 
ΛΟΓΟΣ, προκειμένου να εκφράσει μια ωφελιμιστική εκδοχή των ηθικών καθηκόντων. Βλ. αντί άλλων Βούρβαχη, 
Δικηγορική δεοντολογία και διαφήμιση. Αθήνα-Κομοτηνή 2001,3.

 *** Hasday, The Hippocratic oath as a literaly text: A dialog between law and medicine. Yale Journal of Health 
Policy, Law, and Ethics, 2(2), 299-324.

 **** Η όρκος της Αλήθειας. Βλ. Αποστολίδη, ο.π, 19.
 ***** Βλ. αρθρ. 224 ΠΚ (Ψευδής κατάθεση διαδίκου ή μάρτυρα). Αρθρ. 226 ΠΚ (Ψευδής πραγματογνωμοσύνη)
 ****** Οικονομίδη (Λιβαδά) Εγχειρίδιον της Πολιτικής Δικονομίας. Έκδοσις εβδόμη. Τόμος δεύτερος. εν Αθήναις 

1925,458.
 ******* (και το ψευδορκείν)



88

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

να πράξει*, κατατασσόμενος σε εναντία περίπτωση στην κατηγορία των Επιόρκων** με 
τις εντεύθεν δυσμενείς συνέπειες.

δεύτερη διάκριση. Από τον λιτό ορισμό του Β. Οικονομίδη, προκύπτει όχι μόνο η 
διμερής διάκριση των Όρκων με βάση το περιεχόμενο της δήλωσης του ορκιζομένου, 
αλλά κυρίως η σύνδεση τους με το Θείο ή σήμερα (για τους λεγόμενους πολιτικούς 
όρκους) με την προσωπική Τιμή, Συνείδηση και Υπόληψη***,****. Ήδη στους ρωμαϊκούς χρό-
νους καταγράφεται από τον Γάιο σε νομικό κείμενο η Ιερότητα του Όρκου (iurisiuran 
direligio)*****, ανεξάρτητα μάλιστα απ’ τη θρησκευτική ένταξη του ορκιζόμενου******, ενώ ο 
Ουλπιανός θεωρεί ότι, εκ λόγων σεβασμού προς το Θείον (γενικά) παρέχεται ο όρκος 
(respectuenim divininum inisitaiurat)*******. Ή επιβεβαιωτική λειτουργία των δηλουμένων 
από τον ορκιζόμενο, παίρνει την αποδεικτική ή υποσχετική ισχύ της από την επίκληση 
της θρησκευτικής πεποίθησης του (Estusiur and umaffirmatiore ligiosa)********, με την έννοια 
ότι σε αντίθετη περίπτωση αναμένεται ότι θα επέλθει θεία τιμωρία λόγω ασέβειας, ενώ 
στους πολιτικούς όρκους, όπου γίνεται επίκληση της προσωπικής τιμής και συνείδησης, 
η απειλή συνίσταται στην επαπειλή μιας ηθικής-προσωπικής μείωσης (capitis deminutio), 
που θα επέλθει από την Κοινωνία λόγω της μη τήρησης της υποσχεθείσας συμπεριφοράς.

3. Ενδιάμεση μορφή. Εδώ παρακάμπτεται το θρησκευτικό εμπόδιο της απαγόρευσης 
ορκοδοσίας******** και στη θέση της δίδεται από θρησκευτικούς λειτουργούς (π.χ. Επισκόπους 
-Ιερείς) ή θρησκευόμενους που υπακούουν στη γενική απαγόρευση όρκου, ή από άθεους 
η σχετική δήλωση (διαβεβαίωση), που κατά περιεχόμενο ομοιάζει με τον πολιτικό όρκο********.

4. ςυνδυασμοί. Είναι προφανές ότι οι παραπάνω διακρίσεις μπορούν να συνυπάρξουν 

 * Βλ. π.χ. Πρβλ. και άρθρ. 194 ΚΠΔ: «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα διενεργήσω 
με κάθε αμεροληψία και επιμέλεια και με κάθε μυστικότητα την πραγματογνωμοσύνη που μου ανατέθηκε, έχοντας 
μοναδικό σκοπό την εξακρίβωση της αλήθειας». Βλ. επίσης Αρθρ. 19 Ι Ν. 3528/2007 (Κώδικας καταστάσεως 
δημοσίων υπαλλήλων): «Ο όρκος δίνεται ενώπιον του οργάνου που έχει εκδώσει την πράξη διορισμού ή του 
οργάνου που ορίζεται στο έγγραφο της κοινοποίησης. Ο όρκος έχει ως εξής: Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην 
πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου. 
Ο όρκος των αλλοδαπών έχει ως εξής: «Ορκίζομαι να φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα και 
τους νόμους της και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου».

 ** Στην περίπτωση αυτή, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι διατάξεις για παράβαση καθήκοντος (αρθρ. 259 ΠΚ), 
κατά περίπτωση, ή τα άρθρα 8 Ι και 106,107 του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και να θεωρηθεί ως πειθαρχικό 
παράπτωμα η μη τήρηση του υποσχετικού όρκου.

 *** Βλ. σπέρματα αυτού του είδους όρκου ήδη στον ΚΙΚΕΡΩΝΑ, Deofficiiis (Βιβλ. ΙΙΙ, 43): «Επιπλέον ο σωστός 
άνθρωπος δεν θα ενεργήσει ποτέ…. ενάντια σε όρκο που έδωσε».

 **** Βλ. π.χ. αρθρ. 408 αρ. 3 ΚΠολΔ: «Δηλώνω στην τιμή και την υπόληψή μου, πως θα πω όλη την αλήθεια και 
μόνο την αλήθεια χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε».

 ***** Digesta XII.II.1
 ****** Digesta XII.II.5.1 (ΟΥΛΠΙΑΝΟΣ): «…δέον αν τηρείται ο όρκος, ον τις κατά την ιδίαν αυτού θρησκευτικήν πε-

ποίθησιν έδωκε».
 ******* Βλ. Digesta XII.II.33 (ΟΥΛΠΙΑΝΟΣ): «Ο ..ορκισθείς, καίτοι εις τον θεόν θεωρείται ότι ορκίζεται, διότι εκ σεβασμού 

προς το Θείον ούτως ορκίζεται.»
 ******** Έτσι ήδη ΚΙΚΕΡΩΝ, Deofficiiis, 29. Βλ. και Οικονομίδη (Λιβαδά), ο.π, 478 σημ. 1. Πρβλ. ως κορυφαίο παράδειγμα 

θρησκευτικού-υποσχετικού όρκου, τον όρκο των βουλευτών, κατά το αρθρ. 59 Ι του Συντάγματος: «Ορκίζομαι 
στο όνομα της Αγίας και ομοουσίου και Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην πατρίδα, και το δημοκρατικό 
πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους Νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

 ******** Βλ. σχετικές αναφορές σε Αποστολίδη, ο.π. 22, σημ. 19, όπου αναφορές σε κείμενα της παλαιάς και καινής 
διαθήκης.

 ******** Βλ. αρθρ. 408 αρ. 4 ΚΠολΔ: «Οι κληρικοί κάθε θρησκεύματος ορκίζονται διαβεβαιώνοντας στην ιεροσύνη τους».
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σε διάφορους συνδυασμούς. Έτσι λ.χ. θρησκευτικός μπορεί να είναι τόσο ο βεβαιωτικός 
όσο και υποσχετικός, ενώ είναι δυνατό και το αντίστροφο. Το ίδιο συμβαίνει και με τις 
Διαβεβαιώσεις, που έχουν ως γλωσσική μορφή-συνέπεια ό,τι ορίζεται σε ένα πολιτικό 
όρκο αλλά και που μπορούν αν δοθούν από ιερωμένους η Θρησκευόμενους.

γ) γΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ ΟΡΚΟ, ΩΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ.

Όπως είναι γνωστό, ο É. Littrè, στα 1839, χώρισε τα έργα της Ιπποκρατικής Συλλο-
γής σε 11 ομάδες. Στην πρώτη δε από αυτές, ενέταξε τον Όρκο*, με αρχικό κριτήριο 
κατάταξης την προέλευση του κειμένου από τον ίδιο τον μεγάλο Ιατρό, άποψη, που 
μετριάστηκε αργότερα**. Το αρχαίο κείμενο, που προκάλεσε πολλά ερωτήματα και συζη-
τήσεις, τιτλοφορείται απλά: Όρκος, χωρίς άλλη επεξήγηση, ή αναφορά στον συντάκτη 
του, ή ακόμη συνοδευτικά σχόλια. Είναι δε το συντομότερο κείμενο της Ιπποκρατικής 
Συλλογής, καταλαμβάνοντας στην έκδοση του É. Littrè, 27 γραμμές***. Είναι παράλληλα 
τυπικό αρχαιοελληνικό κείμενο όρκου, που εκφωνεί ο ορκιζόμενος, με αρχική επίκληση 
των θεών, ως μαρτύρων και καταληκτική αναφορά στις (κοινωνικές) συνέπειες από την 
τήρηση ή μη τήρηση του εκ μέρους του. Η «τιμωρία», με άλλα λόγια, για τον Επίορκο, 
θα είναι διπλή: Τόσο από τους Θεούς, που καλούνται μάλιστα (και) ως μάρτυρες, όσο 
και από τους Ανθρώπους (ως κοινωνική Απαξία)****.

Η νομική σημασία του όρκου, ήταν ιδιαιτέρα γνωστή στην αρχαία Ελλάδα (συνεπώς 
ο λεγόμενος Ιπποκρατικός Όρκος, αποτελεί δείγμα αυτής της πρακτικής. Παράλληλα, 
δεν μπορεί να αποσιωπηθεί και το παράδοξο, ότι, με βάση τα δεδομένα, που είναι γνω-
στά, ο Όρκος δεν φαίνεται να γνώρισε ιδιαίτερη αποδοχή και διάδοση στα χρόνια του 
Ιπποκράτη και του Γαληνού, αλλά πολύ αργότερα, ιδίως μάλιστα στον Μεσαίωνα, λόγω 
των θέσεων του στο θέμα της Έκτρωσης, της ενεργητικής ευθανασίας και της Χειρουρ-
γικής συντασσόμενος με τις κρατούσες θρησκευτικές αντιλήψεις του Χριστιανισμού, 
του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ*****. 

Με βάση την αρχική εννοιολογική κατάταξη, που επιχειρήθηκε, ο Ιπποκρατικός 
Όρκος (ως γραπτό ιστορικό μνημείο που έφθασε ως τις ημέρες μας και αποδεικνύει 
πόσο επίκαιρη είναι η Αρχαιότητα******) ανήκει στους υποσχετικούς όρκους, αφού στο 
ουσιώδες μέρος του, περιέχει επιταγές και απαγορεύσεις σε σχέση με την επαγγελμα-
τική συμπεριφορά του γιατρού. Εξάλλου εντοπίζω και μια ιδιορρυθμία. Ο Όρκος είναι 
αρχικά θρησκευτικός, αφού αρχίζει, όπως όλοι οι αρχαιοελληνικοί όρκοι, με επίκληση 
(ως μαρτύρων) δύο κατηγοριών θεών. Αυτών που, κατά την τρέχουσα τότε αντίληψη, 
προστατεύουν τους γιατρούς (Απόλλωνα, Ασκληπιό, Υγεία, Πανάκεια), και στη συνέχεια, 
όλων των υπολοίπων (και θεούς πάντας τε και πάσας). Η επίκληση τους, έχει την έννοια 
της πρόσκλησης τους ως μαρτύρων, που ενισχύουν τη διαβεβαίωση του ορκιζόμενου, 
ότι θα τηρήσει αυτά που υπόσχεται στη συνέχεια και προσδίδεται έτσι δεσμευτικός χα-

 * Λυπουρλής, ο.π, 15 επ.
 ** Λυπουρλής, ο.π, 19 επ.
 ***  Έτσι Αποστολίδης, ο.π., 23 σημ. 23.
 **** Maio, Mittelpunkt Mensch-Lehrbuch der Ethik in der Medizin. 2te Aufl. Stuttgart 2017,104
 ***** Steger, Das Erbe des Hippokrates. Göttingen 2008, 35.
 ****** Steger, 112
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ρακτήρας στα Απαγγελλόμενα*. Το τέλος του όρκου, μας προσφέρει την ιδιορρυθμία**, 
να χαρακτηριστεί, με σημερινούς όρους (και) ως πολιτικός όρκος. Ο ορκιζόμενος ζητά 
για τον εαυτό του, εφόσον τηρήσει τον όρκο, παραμείνει δηλαδή εύορκος, διατήρηση 
λοιπόν διαρκούς τιμής και κοινωνικής αναγνώρισης από τους συνανθρώπους του και 
εντελώς το Αντίθετο (ταναντία τουτέων), δηλαδή ανυποληψία (αδοξία), σε περίπτωση 
επιορκίας***, ως ικανή και δίκαιη τιμωρία του, που προκαταβολικά και εκ προοιμίου την 
αποδέχεται. Με την έννοια αυτή δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τη συσχέτιση με τα 
γραφόμενα, στο επίσης σύντομο ιπποκρατικό κείμενο, που επιγράφεται ΝΟΜΟΣ. Εδώ, 
κατά κάποιο τρόπο, η ανυποληψία (Αδοξία), αποδίδεται σε μια άλλη κατηγορία ιατρών, 
πέραν των επιόρκων, δηλαδή στους αμαθείς ομότεχνους, οι οποίοι δεν φαίνεται όμως 
να ενοχλούνται από την κοινωνική μείωση που υφίστανται και για τον λόγο αυτό, κατά 
τον συντάκτη των Νόμων, χρειάζεται νομοθετική-κρατική επέμβαση, ίσως κατασταλτι-
κά στη μορφή, που πολλούς αιώνες πρωτύτερα, είχε προβλέψει στη Μεσοποταμία ο 
βασιλέας Χαμμουραμπή****, για τις περιπτώσεις διάπραξης ιατρικών λαθών. Είναι γνωστό 
ότι ο Ιπποκρατικός Όρκος, μπορεί μεν να αποτελεί ένα πρώτο δείγμα κωδικοποίησης (με 
τη μορφή απαγγελλόμενου προφορικά κειμένου) επαγγελματικής δεοντολογίας, ενός 
συγκεκριμένου κλάδου και να θεωρείται, επίσης δείγμα (και) σύγχρονου πολιτικού όρκου, 
αλλά η σύγχρονη νομική ισχύς του, μόνο έμμεσα μπορεί να υποστηριχθεί, όπως θα εκτε-
θεί παρακάτω, ενώ αυτό που κυρίως προέχει είναι η Ηθική ακτινοβολία, που εκπέμπει, 
τόσο μέσω της πανηγυρικής απαγγελίας του, όποτε αυτή λαμβάνει ακόμη χώρα, όσο 
και της σύνδεσης με τις ιατρικές παραδόσεις*****,******. Ο Όρκος αυτός απλά αποτελεί μαρτυρία 
του υψηλού επιπέδου της Ιατρικής της εποχής του Ιπποκράτη και κατά συνεκδοχή της 
εκλέπτυνσης του Ελληνισμού και του Ελληνικού πνεύματος πριν από τόσους αιώνες. Θα 
έλεγε κανείς ότι ο Όρκος υπήρξε για αιώνες αποτύπωση της ιατρικής επαγγελματικής 
ηθικής, που διαμόρφωσε την επαγγελματική συμπεριφορά πολλών γενεών γιατρών*******. Ο 

 * Έτσι Maio, ο.π, 104.
 ** Και τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην αρχή και το τέλος του όρκου, όπου στη μεν αρχή γίνεται λόγος τόσο για 

τον «Ορκοντόνδε», όσο και για τη «Συγγραφήν τήνδε», ενώ στο τέλος του κειμένου αυτή(η συγγραφή) παρα-
λείπεται. Βλ. σχετικά με το θέμα αυτό Αποστολίδη,ο.π, 212.

 *** Πρβλ. και Αποστολίδης, ο.π, 212επ, όπου και αναφορά σε παρόμοιο καταληκτικά «πολιτικό» όρκο, που ανα-
φέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, τον οποίο έδωσε ο δήμαρχος της Ρώμης Μ.Λ. Δρούσος, το 91 π.Χ. («... και 
ευορκούντι μεν μοιεπίκτησις ειη των αγαθών, επιορκούντι δε ταναντία’..»)

 **** Πρβλ. §§ 215-227 του Κώδικα σε αγγλική μετάφραση σε The code of Hammurabi, king of Babylon about 2250 
B.C. by Robert Francis Harper. 2nd Edition. Chicago/London 1904, 77 επ.

 ***** Στις εγχώριες ιατρικές σχολές (και όχι μόνο σε αυτές), η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς 
αποπεράτωσης των σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση αντιγράφου του προπτυ-
χιακού τίτλου σπουδών, συνεπώς η συμμετοχή στην τελετή ορκωμοσίας είναι υποχρεωτική για τη λήψη του 
τίτλου σπουδών.

 ****** Ο νενομισμένος όρκος του πτυχιούχου της Ιατρικής στο Ε.Κ.Π.Α είναι ό εξής: «Του πτυχίου της Ιατρικής αξιω-
θείς, όρκον ομνύω προ του Πρυτάνεως και του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής και πίστιν καθομολογώ τήνδε: 
Από του ιερού περιβόλου του σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενος κατ΄ επιστήμην βιώσομαι, 
ασκών ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρήσιμον εμαυτόν καταστήσω προς άπαντας 
τους δεσμένους της εμής αρωγής, και εν πάση ανθρώπων κοινωνίας αεί προνειρήνην και χρηστότητα ηθών 
συντελέσω, βαίνων εν ευθεία του βίου οδώ, προς την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπων και τον βίον ανυψών 
εις τύπον αρετής υπό την σκέπην της σοφίας. Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είημοι, συν την ευλογία των 
εμών καθηγητών και πεφιλημένων δασκάλων, ο θεόν εν τω βίω βοηθός».

 ******* Λυπουρλής, ο.π, 23, όπου και αναφορές σε άλλους συγγραφείς.
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Όρκος διασώθηκε, ανά τους αιώνες, γιατί απο-
τελεί μια πρωτότυπη ιδέα, δηλαδή για πρώτη 
φορά καταγραφή των ηθικών υποχρεώσεων ενός 
επαγγελματία, σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κλάδο, 
αυτόν την ανθρώπινης υγείας, προβάλλοντας τα 
χαρακτηριστικά ενός μόνιμου προτύπου επαγ-
γελματικής συμπεριφοράς* και προβλέποντας 
ηθικές κατά βάση κυρώσεις σε περίπτωση πα-
ράβασης του, ενώ, άλλα ιστορικά κείμενα, με 
αυξημένη νομική ισχύ στην εποχή τους, όπως οι 
ρυθμίσεις στον Κώδικα του Χαμουραμπί του 1700 
π.Χ., σκεπάστηκαν από την ιστορική λήθη, γιατί 
προέβλεπαν δεσμευτικά διατάξεις (αμοιβολόγια 
γιατρών, κολασμός ιατρικών σφαλμάτων), που 
κατέστησαν εκ των πραγμάτων με την πάροδο 
των αιώνων, εντελώς παρωχημένες και ανεφάρ-
μοστες**. Η ύπαρξη του Ιπποκρατικού Όρκου, με 
τις συνέπειες που προβλέπει για τη μη τήρηση 
των επιταγών του, αναδεικνύει για τους Νομι-
κούς μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή. Τη σχέση 
ανάμεσα στην Ηθική και το Δίκαιο αφενός και τη 
λειτουργία κανόνων μαλακού Δικαίου (soft law), 
που αποτελούν το κύριο όχημα επιβίωσης του Ιπποκρατικού Όρκου σήμερα, με κορυφαίο 
παράδειγμα τη Διακήρυξη του Σικάγου του 2017 της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης που 
αποτύπωσε τη νέα μορφή του Ιπποκρατικού Όρκου, προκειμένου να συμπεριλάβει τις 
απαραίτητες αλλαγές στο χώρο της ιατρικής Δεοντολογίας.

Δ) ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΠΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ

Ο Όρκος, στο ουσιώδες μέρος του (αν αφαιρέσει κανείς τα στοιχεία του θρησκευτικού 
και πολιτικού όρκου στην αρχή και το τέλος του κειμένου) μπορεί να διαιρεθεί σε δύο 
τμήματα. Το πρώτο μέρος αφορά στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του γιατρού εντός 
της ιατρικής οικογένειας και το δεύτερο μέρος αφορά στις σχέσεις και τα καθήκοντα 
του γιατρού έναντι των ασθενών***, που θα μας απασχολήσει. Θα πρέπει πάντως να λεχθεί 
προκαταβολικά, ότι όλες οι αναφορές-επιταγές του όρκου είναι χρονικά δεσμευμένες 
(Zeitgebunden), με την έννοια ότι απηχούν τις αντιλήψεις μιας συγκεκριμένης ιστορικά 
εποχής και πρέπει να συνεκτιμηθούν εντός του ιστορικού αυτού πλαισίου στο οποίο 
εντάσσονται. Οι επιταγές του όρκου δεν αποτελούν νομικές-δεσμευτικές προτάσεις 
συνδεδεμένες με δυσμενείς έννομες συνέπειες σε περίπτωση παράβασης τους, αλλά 
κατευθυντήριες ςταθερές (Leitkonstanten), ιατρικής ηθικής δράσης και συμπεριφοράς, 
που, αποτελώντας το πρώτο κανονιστικό κείμενο ενός κώδικα επαγγελματικής Δεοντο-

 * Λυπουρλής, ο.π, 32. 
 ** Πρβλ. Σχετικά Ratzel/Luxenburger, Handbuch Medizinrecht., 3. Aufl. 2015. Αρ. 120 επ.
 *** Λυπουρλής, ο.π., 15 επ.

Η στήλη με τον Κώδικα του Χαμουραμπί.
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λογίας, υπερβαίνουν το πλαίσιο μιας νομικής συγκεκριμένης ρύθμισης και για τον λόγο 
αυτό έχουν διαχρονική εφαρμογή και συνιστούν πηγή έμπνευσης για τον κοινό νομοθέτη*. 

Τέτοιες Σταθερές, που αναβλύζουν από τον Όρκο και διεκδικούν διαρκή ισχύ είναι: 
α) Η προστασία της ζωής του ασθενή εκ μέρους του γιατρού, β) Η αποφυγή βλάβης του 
ασθενή, γ) Η πρόταξη της ωφέλειας του ασθενή, δ) Η προστασία της αξιοπρέπειας και 
τιμής του ασθενή και ε) Η αξιοπρέπεια και σεβασμός του ιατρικού επαγγέλματος**.

Ορισμένοι συγγραφείς*** προσθέτουν στο παραπάνω σχήμα και τα εξής, που συνάγουν 
επαγωγικά από την ιπποκρατική διδασκαλία: Α) Προήγηση του καλώς νοούμενου συμφέρο-
ντος του ασθενή, έναντι οποιουδήποτε άλλου στόχου. Β) Αναγνώριση της ύπαρξης ορίων 
στην ιατρική δράση (ό,τι είναι επιστημονικά δυνατό δεν είναι και νομικά-ηθικά επιτρεπτό), 
Γ) Τονισμός της Ακεραιότητας και της Προσωπικότητας του ασθενή.

Η σύγχρονη επιβίωση του ιπποκρατικού όρκου συμπυκνώνεται επίσης στις τέσσερεις 
βασικές αρχές ηθικής δράσης του γιατρού, που διατύπωσαν στο λεγόμενο Belmontreport, 
στη δεκαετία του 1970 στις Η.Π.Α. οι Αμερικανοί Tom Beauchamp και James Childress 
από το πανεπιστήμιο του Georgetown και οι οποίες κατά το ήμισυ τους αποδίδουν τις 
αναγνωρισμένες ιπποκρατικές Αρχές «primum nilnocere» και «primum utilisesse»: α) 
Σεβασμός στην αυτονομία του ασθενή (respect for autonomy), β) Αποφυγή βλάβης του 
ασθενή (non-maleficiance), γ) Ωφέλεια του ασθενή (Beneficience) και δ) Κοινωνική δικαι-
οσύνη στην κατανομή και χρήση των διαθέσιμων πόρων (Justice)****.

Ε) ΚΡΙΣΙΜΑ ΚΕΝΑ

Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι ορισμένες πτυχές του όρκου, 
όπως ήδη τονίστηκε, είναι πλέον είτε παρωχημένες είτε νομικά μη εφαρμόσιμες (όπως 
αυτές για τις σχέσεις γιατρού και μαθητή, την έκτρωση, την ενεργητική ευθανασία, τη 
συμμετοχή σε αυτοκτονία και την αποφυγή επικίνδυνων ιατρικών πράξεων), ενώ δεν 
μπορεί να αποσιωπηθεί ότι νέες προκλήσεις δεν μπορούν να βρουν άμεση τουλάχι-
στον αναφορά ή απάντηση από το ιστορικό κείμενο. Ο κίνδυνος η Ιατρική να χάσει το 
ανθρώπινο πρόσωπό της (λόγω κυρίως της Τεχνολογίας, της γραφειοκρατίας και της 
λεγόμενης «Εκνομίκευσης» της Ιατρικής), και ο πάσχων άνθρωπος να μην βρίσκεται πια 
στο επίκεντρο, λόγω της αλματώδους επιστημονικής-τεχνολογικής ανάπτυξης και της 
διαρκώς στενότερης σύνδεσης της με την Οικονομία***** και την Πολιτική είναι ορατός. 
Η πρόκληση εστιάζεται όχι στην απομάκρυνση από τον ιπποκρατικό Όρκο, αλλά στην, 
πέραν από αυτόν, στη συμπλήρωση του κυρίως.

ΙΙ. ΟΙ νΟμΙκΕς μΕΤΕνΕργΕΙΕς ΤΟυ ΙππΟκραΤΙκΟυ ΟρκΟυ

1. Η ΦΙΛΟΛΟγΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ, ΩΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗ

Από φιλολογικής-αισθητικής οπτικής γωνίας, είναι ενδιαφέρουσα η δομή του ιππο-

 * Βλ.Golder, ο.π., 34 επ.
 ** Golder, ο.π., 35.
 *** Έτσι Maio, ο.π., 109.
 **** Saas, ο.π., 5 επ.
 ***** Βλ. την πολλαπλώς ενδιαφέρουσα έρευνα-θέσεις της Ελβετικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών, σε Swiss 

Academies Communications. Vol. 9 No. 4.2014.
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κρατικού όρκου, όπως αποκαλύφθηκε από τους Thomas Rütten και Juliane Wilmans,το 
1966 και 2000 αντίστοιχα. Κατ’ αυτούς τους συγγραφείς ο όρκος είναι δομημένος σε 
τέσσερεις ομόκεντρους δακτυλίους-κύκλους*,**. Οι παράγραφοι 1 και 9 αποτελούν τον 
εξωτερικό δακτύλιο και περιλαμβάνουν τα Μέσα εκείνα που εγγυώνται τη Δεσμευτικό-
τητα και Τήρηση του όρκου (§1. Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον Ιατρό και στον Ασκληπιό 
και στην Υγεία και στην Πανάκεια και σ’ όλους τους Θεούς επικαλούμενος τη μαρτυρία 
τους, να τηρήσω πιστά κατά τη δύναμη και την κρίση μου αυτό τον όρκο και το συμβό-
λαιό μου αυτό». §9. «Αν τον όρκο μου αυτό τηρήσω πιστά και δεν τον αθετήσω, είθε ν΄ 
απολαύσω για πάντα την εκτίμηση όλων των ανθρώπων για τη ζωή μου και για την τέχνη 
μου, αν όμως παραβώ και αθετήσω τον όρκο μου να υποστώ τα αντίθετα από αυτά»). Ο 
δεύτερος εσωτερικός δακτύλιος περιλαμβάνει τις παραγράφους 2 και 8 και αφορούν 
στις κοινωνικές εκφάνσεις της ιατρικής δράσης και αποδίδουν την κοινωνική διάσταση 
της. Εδώ πάντως, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η παράγραφος 2 είναι χρονικά παρωχη-
μένη και απηχεί τις αντιλήψεις της εποχής σύνταξης του όρκου σε σχέση με την ιατρική 
οικογένεια και μόρφωση («§2. Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με 
τους γονείς μου και την κοινωνό του βίου μου. Και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι 
μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικογένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω 
αυτήν την τέχνη αν θέλουν να τη μάθουν χωρίς δίδακτρα ή άλλη συμφωνία. Να μεταδίδω 
τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις 
στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές 
που πήραν τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο», §8. «Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από τις επαγγελματικές μου ασχολίες στην 
καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν παραέξω δεν θα τα κοινοποιώ, 
θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά»). Στις παραγράφους 3 και 7, που συγκροτούν τον 
επόμενο εσωτερικό δακτύλιο, αναφέρονται ορισμένες επιταγές προς τους γιατρούς 
(§3 «Να θεραπεύω τους πάσχοντες κατά τη δύναμή μου και την κρίση μου χωρίς ποτέ, 
εκουσίως, να τους βλάψω ή να τους αδικήσω», §7 «Και σ’ όποια σπίτια κι αν μπω, να 
μπω για την ωφέλεια των πασχόντων αποφεύγοντας κάθε εκούσια αδικία και βλάβη και 
κάθε γενετήσια πράξη και με γυναίκες και με άνδρες, ελεύθερους και δούλους»), ενώ 
οι παράγραφοι 4 και 6,του επόμενου δακτυλίου, που αποτελούν τις διασημότερες 
προτάσεις του όρκου*** περιέχουν απαγορεύσεις (§4 «Και να μη δώσω ποτέ σε κανένα, 
έστω κι αν μου το ζητήσει, θανατηφόρο φάρμακο, ούτε να δώσω ποτέ τέτοια συμβουλή. 
Ομοίως να μη δώσω ποτέ σε γυναίκα φάρμακο για ν’ αποβάλει», §6 «Και να μη χειρουρ-
γήσω πάσχοντες από λίθους αλλά ν’ αφήσω την πράξη αυτή για τους ειδικούς»). Στην 
παράγραφο 7 επαναλαμβάνονται ουσιαστικά οι τρεις ηθικές αρχές που αποτυπώνονται 
στην παράγραφο 3, δηλαδή η δράση του γιατρού να μην είναι βλαπτική, αλλά ωφέλιμη 
για τον ασθενή και να αποφεύγονται οι αδικίες ενώ εξειδικεύονται σε συγκεκριμένο 
τομέα-σεξουαλικές επαφές (§7 «Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω 
τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά, και ιδίως 
από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους»). Όλοι αυτοί 

 * Πρβλ. Maio, ο.π., 104 επ.
 ** Βλ. μια διαφορετική θεώρηση του κειμένου σε Golder, ο.π, 35.
 *** Έτσι Maio, ο.π., 105
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οι ομόκεντροι κύκλοι έχουν στο μέσο τους την παράγραφο 5, που αποτελεί τον πυρήνα 
του όρκου και κεντρική υπόσχεση του ορκιζόμενου* (§5 «Θα διατηρώ αγνή και άσπιλη 
και τη ζωή και την τέχνη μου»).

2. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Προσπαθώντας κανείς να ιχνηλατήσει τις μορφές επιβίωσης του ιπποκρατικού όρ-
κου, θα κινηθεί σε αντίστοιχο με το προηγηθέν, σχήμα ομόκεντρων κύκλων. Στο κέντρο 
όλων των κύκλων βρίσκεται το κείμενο του ιπποκρατικού όρκου. Ο αμέσως επόμενος 
κύκλος περιέχει τα νομοθετικά εθνικά κείμενα, που αποτυπώνουν με ρητές διατάξεις που 
επιβάλλουν υποχρεώσεις στους γιατρούς και απονέμουν δικαιώματα στους ασθενείς 
και γενικότερα στους αποδέκτες (χρήστες) υπηρεσιών υγείας**. Αυτά (δικαιώματα και 
Υποχρεώσεις) ανιχνεύονται εύκολα, αν έχει κανείς σταθερά προ οφθαλμών τις κατευ-
θυντήριες Σταθερές και λοιπές παραμέτρους του όρκου, για τις οποίες έγινε ήδη λόγος.

3. ΜΙΑ ΑΝΑγΚΑΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Οι κατευθυντήριες αρχές του όρκου (συμπληρωμένες αναγκαστικά, λόγω της εξέλι-
ξης της Ιατρικής (ιδίως από το 1900 και εντεύθεν, όταν ο άνθρωπος-ασθενής χάρις στις 
τεχνικές προόδους έγινε καλύτερα παρατηρήσιμος από το σκελετικό μέχρι το μοριακό 
επίπεδο με συνέπεια την αλματώδη πρόοδο της διαγνωστικής ιατρικής δράσης)*** αλλά 
και των Ηθών, της επιστήμης γενικά και κοινωνικών αντιλήψεων, όπως κυρίως συμβαίνει 
με τον αναθεωρημένο Όρκο-Διακήρυξη της γενεύης της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης 
του 1949, στη μορφή της διακήρυξης του Σικάγο του 2017) ισχύουν, μεταλλαχθείσες 
πλέον στην εποχή μας, κυρίως, όχι πια ως θρησκευτική-ηθική αυτοδέσμευση, αλλά ως 
νομικές υποχρεώσεις, που είτε επιβάλλονται από τον κρατικό νομοθέτη είτε συνιστούν 
υποδείξεις χωρίς νομικό καταναγκασμό. 

Με άλλη διατύπωση θα έλεγε κανείς, ότι οι αρχές-ιδέες στον Όρκο-Κώδικα Δεο-
ντολογίας της ιπποκρατικής συλλογής, συνιστούν σε τελική ανάλυση κανόνες για την 
εφαρμογή άλλων ειδικότερων νομικών-δεοντολογικών κανόνων (Regelnfür Regeln)**** 
και εμφανίζονται πλέον με τη μορφή του Συστοίχου σε Δικαιώματα των Ασθενών, ως 
Υποχρεώσεις του Γιατρού. Συνεπώς, όπου γίνεται λόγος για δικαιώματα από την πλευρά 
γενικά των αποδεκτών υπηρεσιών υγείας, θα πρέπει κανείς, αντεστραμμένα, να διαβάζει 
για υποχρεώσεις των παροχών ιατρικών υπηρεσιών (γιατρών, νοσηλευτών κ.λπ.).

4. ΟΙ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

Α) Στο κέντρο βρίσκεται το κείμενο του ιπποκρατικού όρκου, όπως έφθασε σε μας, 
που παρά την τεράστια φιλολογική, ιστορική και ηθική αξία του, δεν έχει καμιά απολύτως 
νομική ισχύ. Ούτε θα μπορούσε άλλωστε να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ακόμη και η τυχόν 
απαγγελία του στις ορκωμοσίες των αποφοίτων των ιατρικών σχολών, έχει απλά τον 

 * Έτσι και Maio, ο.π., 106, Golder, ο.π., 35
 ** Βλ. σχετικά την παρατήρηση της Αρσενοπούλου, Τα δικαιώματα των πολιτών και των ασθενών στα συστήματα 

υγείας. Σε Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας (Επιμέλεια Ξ. Κοντιάδης/Κ. Σουλιώτης). Αθήνα 2010, 85 επ., 86.
 *** Golder, ο.π., 112.
 **** Έτσι σωστά KRINGS, Maximen und Gebote. Σε KOSLOWSKI, Maximen in der Medizin. Stuttgart. New York. 1992, 

6.
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χαρακτήρα σύνδεσης της παράδοσης με το παρόν. Απλά αποτελεί, ως καταγεγραμμέ-
νη ιατρική-επαγγελματική συνείδηση, επιβοηθητικό ερμηνευτικό «εργαλείο» και «πηγή 
έμπνευσης».

Β) Στον δεύτερο ομόκεντρο κύκλο, βρίσκεται ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 
3418/2005), ως ergaomnes ισχύον αυστηρό θετικό δίκαιο, με ισχύ σε όλη την επικράτεια. 
Βέβαια εδώ έχω μια νομοτεχνική ένσταση σε σχέση με τον τίτλο του νομοθετήματος. 
Λαμβάνοντας ως αφορμή, τα ισχύοντα σε μας τους Δικηγόρους, που έχουμε τόσο τον 
Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) με 166 άρθρα, όσο και τον Κώδικα Δεοντολογίας, 
που για τους δικηγόρους Αθηνών, με 41 άρθρα, στο πλαίσιο επιτρεπτής Αυτονομοθε-
σίας, ψηφίστηκε από το Δ.Σ του ΔΣΑ στις 4/1/1980 και η παράβασή των προβλέψεων 
του συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά τα αρθρ. 66-79 του Κώδικα Δικηγόρων, 
μάλλον ο νομοθέτης εκφράστηκε λανθασμένα, αφού η Δεοντολογία, ως ύψιστη μορφή 
εφαρμοσμένης επαγγελματική Ηθικής, δεν επιβάλλεται νομοθετικά, αλλά επαφίεται 
στην επαγγελματική συνείδηση και η παράβαση της αντιμετωπίζεται εντός του οικείου 
επαγγελματικού κλάδου, ως πειθαρχική αστοχία του και η (ηθική) απαξίωση του παρα-
βάτη είναι κοινωνική-προσωπική. Ο νόμος θα μπορούσε να αναφέρεται στην άσκηση 
του ιατρικού επαγγέλματος, όπως ορθότερα διατυπώθηκε ο τίτλος του Α.Ν. 1565/1939 
(Περί Κώδικος ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος)*.

β1) Εδώ θα σταθώ αρχικά στη διάταξη του αρθρ. 2 ΙΙ: Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του 
Ιπποκράτη και τους διεθνείς Κώδικες Δεοντολογίας. Εδώ εμφανίζεται ένα ερμηνευτικό 
ζήτημα, σχετικά με το λεκτικό νόημα της διάταξης. Είναι δυνατόν ο νομοθέτης του 2005, 
να ανασύρει από τα βάθη της Ιστορίας ένα κείμενο και να επιβάλει την εφαρμογή του, 
όταν μάλιστα ούτε τότε είχε νομική ισχύ? Μήπως η έκφραση του νομοθέτη του 2005 
δηλώνει περισσότερα από την αληθινή του σκέψη. Στην περίπτωση αυτή η διόρθωση 
της γλωσσικής εκφοράς ώστε να συμπέσει κατά νοηματικό περιεχόμενο με την αληθινή 
σκέψη του επιτυγχάνεται μέσω της λεγόμενης συσταλτικής ερμηνείας του γράμματος 
του νόμου**. Η τελολογικά επιβαλλόμενη διόρθωση του γράμματος του νόμου, ώστε να 
προκύψει εναρμόνιση μεταξύ γράμματος και κανονιστικού νοήματος είναι μονόδρομος. 
Τι ήθελε (με βάση την υποκειμενική θεώρηση της ερμηνείας των κανόνων δικαίου)να πει 
ο ιστορικός νομοθέτης του 2005? Ο ιπποκρατικός όρκος είχε να επιτελέσει στην εποχή 
του τις παρακάτω λειτουργίες: α) Να δημιουργήσει-ενισχύσει το αίσθημα εμπιστοσύνης 
τόσο των γιατρών μεταξύ τους (των παλαιότερων με τις νεότερες γενεές γιατρών), 
όσο και έναντι των ασθενών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. β) να αποτελέσει 
ένα θεσμικό εργαλείο, διαχωρισμού των γιατρών από άλλες επαγγελματικές ομάδες, 
που δραστηριοποιούνταν στον χώρο των υπηρεσιών υγείας, γ) Να θέσει κανόνες, με 
βάση τους οποίους θα υποχρέωνε (ηθικά) τους γιατρούς να τηρούν ορισμένη ελάχιστη 
συμπεριφορά έναντι των ασθενών, όπως αυτή επιβάλλονταν από το ιδιαίτερο status το 
οποίο απολάμβαναν στην κοινωνία***. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, σκοπός του νομοθέτη 
ήταν να τονίσει τη συνέχεια ανάμεσα στις ιπποκρατικές παρακαταθήκες και τη σύγχρο-

 * Πρβλ. Τσιρωνα, σε Ερμηνεία Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας.(Επιμ. Εμμ. Λασκαρίδη). Αθήνα 2013. Αρθρ. 35 αρ. 
1-2.

 ** Βλ. αντί πολλών Παπανικολάου, Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου. Αθήνα-Κομοτηνή 2000, 141 επ.
 *** βλ. και Έτσι Maio, ο.π., 109.
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νη ιατρική δεοντολογία, χωρίς να ανυψώνει το αρχαίο κείμενο σε ισχύον νομοθέτημα.
β2) Πολλές από τις λοιπές διατάξεις του ΚΙΔ αποτελούν σύγχρονη νομοθετική επιβε-

βαίωση-συμπλήρωση των προνοιών του ιπποκρατικού όρκου. Δεν είναι στις προθέσεις 
μου, να αναλύσω τις διατάξεις του ΚΙΔ, λόγω χρόνου ή να τις συγκρίνω/συσχετίσω, μια 
προς μία με τις ιπποκρατικές παρακαταθήκες. Θα περιοριστώ μόνο να αναφέρω, παρα-
δειγματικά, τις πιο χαρακτηριστικές, που απηχούν κυρίως ρητές αναφορές του όρκου 
αλλά και τις γενικότερες κατευθυντήριες ςταθερές και όλες τις συμπληρωματικές 
παραμέτρους του ιπποκρατικού Όρκου: Ο λόγος λοιπόν για τις πιο χαρακτηριστικές 
ρυθμίσεις, αυτές των αρθρ. 2 (άσκηση της Ιατρικής ως λειτούργημα), 3 (Ηθική και επι-
στημονική ανεξαρτησία του γιατρού), 8 (Η ιατρική ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού 
γιατρού-ασθενή), 9 (υποχρεώσεις του γιατρού προς τον ασθενή-προτεραιότητα στην 
προστασία της υγείας του), 13 (ιατρικό απόρρητο), 16-20 (Η θέση του γιατρού στην 
κοινωνία), 21-22 (Σχέσεις με συναδέλφους).

β3) Η επιταγή-απαγόρευση του Όρκου: Και να μη δώσω ποτέ σε κανένα, έστω κι αν 
μου το ζητήσει, θανατηφόρο φάρμακο, ούτε να δώσω ποτέ τέτοια συμβουλή, επιβιώνει 
σήμερα μέσα από τα άρθρα 300 (ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση) και 301 (συμμετοχή 
σε αυτοκτονία) του ισχύοντος ποινικού κώδικα.

γ) Στον τρίτο κύκλο ανήκουν τα εθνικά νομοθετικά κείμενα, που εισάγουν καταλόγους 
δικαιωμάτων κατηγοριών ασθενών και υποχρεώσεων άλλων επαγγελματικών τάξεων στο 
χώρο των υπηρεσιών της υγείας. Και εδώ ανιχνεύονται σοβαρές επιδράσεις προερχό-
μενες από τους εσωτερικούς κύκλους. Εντελώς ενδεικτικά:

γ1) Ο κώδικας νοσηλευτικής Δεοντολογίας Κ.Ν.Δ. (Π.Δ 216/2001). Στο νομοθετικό 
αυτό κείμενο, που προηγείται χρονικά του ΚΙΔ, αλλά έχει (τυχαία;) ήσσονα τυπική νομική 
ισχύ (είναι απλά ένα προεδρικό διάταγμα), ανιχνεύονται στα ακόλουθα άρθρα-επιταγές 
του ιπποκρατικού όρκου: Αρθρ. 1 (Υποδειγματική συμπεριφορά και επαγγελματική αξι-
οπρέπεια του νοσηλευτή), αρθρ. 2, 3, 8, 9, 10, 18 (Συμφέρον και προστασία του νοση-
λευόμενου), αρθρ. 5 (προστασία τιμής, αξιοπρέπειας και προσωπικότητας του ασθενή), 
αρθρ. 7 (σεβασμός της ανθρώπινης ζωής), αρθρ. 11 (σεβασμός της ιδιωτικής ζωής των 
ασθενών-Εχεμύθεια), αρθρ. 12-14 (σχέσεις προς συναδέλφους, γιατρούς κ.λπ.).

γ2) Τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενή (αρθρ. 47 Ν. 2071/1992)*. Νοσοκο-
μεία, με την έννοια που αντιλαμβανόμαστε σήμερα, ίσως δεν υπήρχαν στην κλασσική 
εποχή. Συνεπώς δεν υπήρχε χρεία και για (δεοντολογικούς) κανόνες, που να αφορούν 
όχι τη σχέση του μεμονωμένου ασθενή με τον γιατρό του, αλλά ομάδα περισσότερων 
ασθενών διαμενόντων και διατρεφόμενων υπό κοινή σκέπη, με κανόνες διαμονής και 
με κοινή ιατρική και νοσηλευτική στήριξη. Ο Έλληνας νομοθέτης έκρινε σκόπιμο, λόγω 
αυτής της ιδιαιτερότητας (σε σχέση κυρίως με τον χώρο, υποδομές και τις μορφές 
ιατρικής δράσης) της σχέσης γιατρού-ασθενή, να θεσπίσει ειδικό νομικό πλαίσιο, που 
στο Δίκαιό μας, εντοπίζεται στο αρθρ. 47 του Ν. 2071/1992. Από τα οκτώ δικαιώματα, 
που αναφέρονται στη διάταξη, περιορίζομαι να τονίσω τα δικαιώματα με αρ. 1, 2, 7 
(που προστατεύουν την προσωπικότητα και συνεπώς το καλώς εννοούμενο συμφέρον 
του ασθενούς) και αρ. 6 (προστασία του απορρήτου και της ιδιωτικής ζωής του), που 
αποδίδουν αναμφισβήτητα Αρχές του ιπποκρατικού Όρκου.

 * Βλ. αρθρ. 60 Ν. 4368/2016.
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γ3) Τα δικαιώματα των ψυχιατρικών ασθενών. Εδώ έχουμε ειδικές ρυθμίσεις στο 
αρθρ. 47 του Ν. 2071/1992 (αρ. 3 περιπτ. 2), στον ΚΙΔ (αρθρ. 28), αλλά και στον ΚΝΔ 
(αρθρ. 22). Βέβαια στον ιπποκρατικό όρκο δεν υπάρχει ειδική δεοντολογική πρόβλεψη 
για ιδιαίτερη μεταχείριση-αντιμετώπιση των πνευματικά-διανοητικά πασχόντων, όμως 
η ιδιαιτερότητα αυτών των παθήσεων, επιβάλλει στο πλαίσιο της ιπποκρατικής Αρχής 
bonumfacere ειδικότερους κανόνες, που ως κοινή συνισταμένη έχουν τον σεβασμό της 
προσωπικότητας του ασθενή, λόγω της ιδιαιτερότητας της πάθησης του

Δ) Στον επόμενο εξωτερικό κύκλο ανήκουν νομοθετικά κείμενα υπερεθνικής χωρι-
κής ισχύος, με αυξημένη μάλιστα τυπική ισχύ (υπερισχύουν δηλαδή του εσωτερικού 
δικαίου, π.χ. του αστικού κώδικα ή του ΚΙΔ). Εδώ θα κατέτασσα: α) τη διεθνή σύμβαση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, γνωστότερη ως Σύμβαση του Οβιέδο (Ν. 2619/1998), 
που σε αρκετές προβλέψεις της αναδεικνύει την προστασία της προσωπικότητας του 
ανθρώπου-ασθενή (άρα πάλι έμφαση των ιπποκρατικών Αρχών bonumfacere, nilnocere, 
libertas, responsibilitas) στο πεδίο της θεραπείας ή της ιατρικής έρευνας (π.χ. άρθρ. 5, 
10-17). Ειδικά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νομοθετική δράση, για προστασία της 
Υγείας και των Ασθενών είναι σημαντικότατη*. Ξεχωρίζει λοιπόν κανείς, από το πρωτο-
γενές δίκαιο το άρθρ. 35 του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε** και από το 
δευτερογενές, πέραν του πλήθους οδηγιών (π.χ. οδηγία 2001/20/ΕΚ), κυρίως, θα έλεγα, 
την Ευρωπαϊκή Χάρτα Δικαιωμάτων των Ασθενών, που η οποία υιοθετήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) το 2007 και αποτελεί πλέον 
μέρος του Ευρωπαϊκού Δικαίου (ευρωπαϊκού κεκτημένου), ή οποία σε δέκα τέσσερα 
(14) άρθρα αναγνωρίζει δικαιώματα ασθενών τα οποία, στο σύνολό τους, έχουν σαν 
στόχο να εγγυηθούν ένα «υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας» και να 
εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από τους διάφορους 
εθνικούς φορείς υγείας στην Ευρώπη. Εντελώς ενδεικτικά και εδώ, βρίσκει κανείς στα 
δικαιώματα αρ. 1, 2, 7, 8, 11-12, τη σύγχρονη εξειδικευμένες σε ειδικότερες εκφάνσεις 
αποτύπωση της μη expressis verbis περιεχόμενης στον Όρκο, επιταγής από το άλλο 
έργο της ιπποκρατικής συλλογής Επιδημιών I: ἀσκέειν, περὶτὰ νουσήματα, δύο, ὠφελέειν, 
ἢ μὴ βλάπτειν, ενώ στο δικαίωμα αρ. 6. που αφορά στην εχεμύθεια του γιατρού και το 
αντίστοιχο δικαίωμα του ασθενή για προστασία το ιδιωτικού βίου του, η σύνδεση με τον 
ιπποκρατικό Όρκο είναι άμεση***.

Ε) Στον εξωτερικό κύκλο ανήκει όλο το διαρκώς αυξανόμενο κύμα διεθνών μη νομικά 
δεσμευτικών κειμένων, που αποδεικνύουν την εναγώνια προσπάθεια των γιατρών, σε 
περιβάλλον ανασφάλειας για αυτούς**** για αναζήτηση κατευθυντηρίων γραμμών (Leitlinien), 

 * Βλ. για λεπτομέρειες, Τσαντίλα, Η προστασία της υγείας στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο Σε Θεσμοί και Πολιτικές 
Υγείας (Επιμέλεια Ξ. Κοντιάδης/Κ. Σουλιώτης). Αθήνα 2010, 61επ.

 ** 2012/C-326/02.
 *** Βλ. το κείμενο του αρθρ. 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Κάθε άν-

θρωπος έχει το δικαίωμα να παραμένουν εμπιστευτικά τα προσωπικά του δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων που αφορούν την κατάσταση της υγείας του και δυνητικές διαγνωστικές ή θεραπευτικές διαδικασίες 
καθώς επίσης και να προστατεύεται η ιδιωτικότητά του κατά την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων, επισκέψεων 
σε γιατρούς ειδικότητας, και γενικά ιατρικών/χειρουργικών πράξεων.

 **** Ο γιατρός δρα, συχνά υπό χρονική ή και ηθική πίεση, στο σύνορο μεταξύ ζωής και θανάτου. Πρέπει να πάρει 
αποφάσεις και να δράσει αναλόγως στα όρια μεταξύ των Δυνατοτήτων της Ιατρικής (lexartis),του νομικά και 
ηθικά Επιτρεπτού, του κοινωνικά Ενδεδειγμένου και οικονομικά Επωφελούς, των αντιπάλων ενδεχομένως 
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που να προσδιορίζουν, μέσω της αποδοχής ενός ηθικού-δεοντολογικού Μinimum, την 
επαγγελματική-θεραπευτική δράση τους σε περιβάλλον ασφάλειας για τους ίδιους και 
προστασίας του κύρους τους, και με εργαλείο σε περιβάλλον Παγκοσμιοποίησης τη 
θέσπιση παγκόσμιας ισχύος, Αρχών και Κανόνων, «μαλακού δικαίου-softlaw»*. Η Ιατρική 
σήμερα ανάγεται σε κύριο εκφραστή της κοινωνικής αλληλεγγύης σε παγκόσμιο επίπεδο, 
ανυψωμένης, με κάποια υπερβολή, στο βάθρο μια υποκατάστατης θρησκείας με λειτουρ-
γούς της τους γιατρούς-Ημίθεους με το λευκό ιατρικό ένδυμα (άσπρες μπλούζες)**. Εδώ 
ξεκινώ με μια μεθοδολογική παρατήρηση. Δεν είναι δυνατόν, ο συντάκτης του ΚΙΔ να 
ήθελε να εισαγάγει στην εσωτερική έννομη τάξη όλο το πλήθος (που διαρκώς αυξάνεται) 
σε διεθνές επίπεδο των Διακηρύξεων, Όρκων, Αρχών κ.λπ.***, με την ήδη προαναφερθείσα 
ρύθμιση του αρθρ. 2 ΙΙ: Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη και τους διεθνείς Κώδικες 
Δεοντολογίας. Η έννοια της παραπομπής στο άρθρο αυτό, πιστεύω, από τη συστηματική 
ερμηνεία και συσχέτιση με την ταυτόχρονη (προηγούμενη) αναφορά στον ιπποκρατικό 
όρο είναι, πως ο νομοθέτης ήθελε, να ληφθεί υπόψη, η να ισχύσει νομικά ενδεχομένως 
μόνο ό,τι συνιστά σοβαρή και γενικά αποδεκτή μετεξέλιξη-εκδοχή του ιπποκρατικού 
Όρκου. Με την έννοια αυτή, η νομοθετική παραπομπή κατευθύνει το βλέμμα του εφαρ-
μοστή στον λεγόμενο Ιατρικό Όρκο (The Physician’s Pledge) της Παγκόσμιας Ιατρικής 
Ένωσης (World medical association), στην τροποποιημένη-συμπληρωμένη μορφή που 
έλαβε στο Σικάγο τον Οκτώβριο του 2017 που θα μπορούσε εδώ να είναι, με βάση την 
ερμηνεία που αποδέχομαι, πλήρως νομικά δεσμευτικός για τον γιατρό, όχι φυσικά ως 
όρκος αφού δεν δόθηκε επίσημα, αλλά ως νομικό κείμενο Αρχών και Κανόνων ιατρικής 
Δεοντολογίας, ενταγμένος στον Κ.Ι.Δ****. Εντελώς ενδεικτικά θα μπορούσε να λεχθεί ότι, 
επαναλαμβάνει τις Σταθερές του Ιπποκρατικού όρκου, αποκαθαρμένες από παρωχη-
μένες δεοντολογικές επιταγές και εμπλουτισμένες με νεώτερες. Π.χ. «Θα σέβομαι την 
αυτονομία και την αξιοπρέπεια του/της ασθενούς μου”, “Θα φροντίζω την υγεία μου, 
την ευεξία μου και τις ικανότητές μου, προκειμένου να παρέχω περίθαλψη υψηλοτάτων 
προδιαγραφών”. «Θα μοιράζομαι τις ιατρικές γνώσεις μου για το καλό του/της ασθενούς 
και για την πρόοδο της φροντίδας της υγείας», «Δεν θα χρησιμοποιώ τις ιατρικές μου 
γνώσεις για να παραβιάζω τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, ακόμα 
και υπό απειλή»). Συμπερασματικά το κείμενο που έχουμε μπροστά μας, αποτελεί την 
κατεξοχήν σύγχρονη νομική επιβίωση (όχι απλά μεταμόρφωση) του ιπποκρατικού όρκου 
και μάλιστα όχι με τη μορφή ενός απλού πολιτικού, υποσχετικού σύγχρονου όρκου, 
αλλά μιας νομικά έντονης δεοντολογικής Υπόμνησης.

πολιτικό-φιλοσοφικό-θρησκευτικών Πεποιθήσεων και τέλος των ατομικών Προτεραιοτήτων και Προσδοκιών 
του ασθενή αλλά και των Οικείων του.

 * Steger, ο.π, 116, 120 επ. 121. Βλ. με λεπτομέρειες και Αρσενοπούλου, ο.π, 89 επ.
 ** Steger, ο.π, 121, οπού και παραπομπές σε άλλους συγγραφείς.
 *** Βλ. Τσαντίλα, ο.π., 65 επ. Αρσενοπούλου, ο.π, 89 επ.
 **** Βλ. Ενδεικτικά σε άλλες ‘έννομες τάξεις Aleksandrova-Yankulovska, Comparative analysis of the Code of Profes-

sional Ethics in Bulgaria and The Hippocratic Oath, Declaration of Geneva and International Code of Medical 
Ethics. Medicine and law October 2005, 1 επ.
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III.  HχνΉ ΤΟυ ΙππΟκραΤΙκΟυ ΟρκΟυ ςΕ αλλΟυς ΕπαγγΕλμαΤΙκΟυς κώδΙκΕς 
ςυμπΕρΙΦΟρας. νΕα ΕρώΤΉμαΤα

1. γΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, να ανιχνεύσω στοιχεία του Ιπποκρατικού 
Όρκου σε άλλους Κώδικες επαγγελματικής Δεοντολογίας, μια που αυτός υπήρξε ιστορι-
κά, ο πρώτος, που έφθασε ως τις ημέρες μας, θέτοντας τις βάσεις για «αυτονομοθεσία» 
του επαγγελματικού κλάδου. Οι Ηθικές Αρχές ειδικά της ιατρικής δράσης αποτελούν 
(και) δεοντολογικούς κανόνες που αφορούν στο επιβαλλόμενο, στο απαγορευτέο και 
οριοθετούν τη δράση έναντι του επιτρεπτού*. Η Δεοντολογία (Το πρέπον), σε γραπτή 
πλέον μορφή (code of practice-code of conduct), αποδίδει την (ελάχιστη) ηθική διάσταση 
της συμπεριφοράς του Επαγγελματία στο επαγγελματικό περιβάλλον του (προς τον 
εαυτό του, το κοινωνικό σύνολο, προς τους Τρίτους με τους οποίους έρχεται σε επαφή, 
ενασκώντας το επάγγελμά του) και διατυπώνει έτσι Αρχές και Κανόνες, που η εφαρμογή 
τους δεν επιβάλλεται από τον νομοθέτη manumilitari, αλλά η τήρηση τους επαφίεται 
στη συνείδηση του Επαγγελματία και μόνο πειθαρχικές κυρώσεις μπορεί να επισύρει.

2. Ως Παράδειγμα, παίρνω τον κώδικα περί δικηγόρων (Ν. 4194/2013, όπως ισχύει 
σήμερα). Βέβαια ο δικηγόρος δεν είναι ένας απλός επαγγελματίας στο χώρο της απονο-
μής της Δικαιοσύνης και της νομικής συμπαράστασης των Πολιτών, αλλά συλλειτουργός 
στην απονομή του Δικαίου και στην προστασία του κράτους Δικαίου. Σε πολλές ρυθμίσεις 
του Δικηγ. Κωδ. (ξανα)βλέπει κανείς ιπποκράτειες παρακαταθήκες. Αρθρ. 3 Ι (Η σχέση 
δικηγόρου-εντολέα ως σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού), αρθρ. 5 στοιχ. γ (υποχρέ-
ωση εχεμύθειας), αρθρ. 5 στοιχ. ε (επιστημονική ανεξαρτησία-ακεραιότητα), αρθρ. 34 
(Απόδοση τιμής και σεβασμού στο δικηγορικό λειτούργημα), αρθρ. 35 ΙΙ (Ευπρέπεια 
προς συναδέλφους), αρθρ. 38 (δικηγορικό απόρρητο). Τα παραπάνω επαναλαμβάνο-
νται-εξειδικεύονται και στον Κώδικα Δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (απόφαση Δ.Σ του ΔΣΑ της 4/1/1980)**. Εντελώς ενδεικτικά 
και εδώ αναφέρω τα αρθρ. 5 (ευσυνείδητη επαγγελματική δράση του δικηγόρου και 
αξιοπρεπής ιδιωτικός βίος), αρθρ. 20, 27 ΙΙΙ (υποχρεώσεις προς συναδέλφους), αρθρ. 
36 ΙΙΙ (Τήρηση εχεμύθειας, ακόμη μάλιστα και μετά τον θάνατο του Εντολέα)***.

3. ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Από τις νέες εξελίξεις, που φυσικά δεν μπόρεσε ο Ιπποκράτης και οι μαθητές του 
να διανοηθούν τότε, θέτω τις παρακάτω, ενδεικτικά ως πρόσκληση (και) προς τους Νο-
μικούς, σε δεοντολογικό αρχικά επίπεδο, ως κινούμενες στις παρυφές του όρκου: α) Η 
ποιότητα ζωής, ως αναγκαίο συμπλήρωμα ή ως προϋπόθεση καλύτερα, της προστασίας 
της ζωής, β) Η επιστροφή στον πατερναλισμό, μέσω της άσκησης Ιατρικής με χρήση 
ψυχολογικής -σωματικής βίας, ή σε καθεστώς ανελευθερίας η έλλειψης δικαιοπρακτικής 
ικανότητας, ή ακόμη λόγω υπερ-πληροφόρησης, γ) Η αναγνώριση ως αναγκαίο σύστοιχο 
της βούλησης του ενήμερου ασθενή (voluntasaegroti), και υποχρεώσεων του έναντι του 

 * Wichmann, Entscheidungsfindung im ethischen Dilemma, Projektarbeit, Von der Praxis für die Praxis, 1.
 ** Η παράβαση των υποχρεώσεων του κώδικα αυτού συνιστά, κατά το άρθρ. 49, πειθαρχικό παράπτωμα του δικη-

γόρου, που υπάγεται στη διαδικασία των αρθρ. 66-79 του Κώδικα περί δικηγόρων.
 *** Βλ. για λεπτομέρειες, Βούρβαχη, ο.π, 3επ. και passim.
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γιατρού κυρίως, του συστήματος παροχής υγείας και του κοινωνικού συνόλου, στο πλαίσιο 
μιας κοινότητας ευθύνης (συνυπευθυνότητας γιατρού-ασθενή), δ) Οι προκλήσεις από 
την αναπαραγωγική ιατρική, όπως ο σιωπηλός θάνατος-καταστροφή στο εργαστήριο, 
γονιμοποιημένων ωαρίων (αρθρ. 1459 ΑΚ) ή παράκαμψη της νομοθεσίας για υιοθεσία. 
ε) Οι exante επιθυμίες-εντολές (ιατρικές διαθήκες), στ) Η προστασία του απορρήτου σε 
περιβάλλον αυξημένης προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 
Ε.Ε. και Ν. 4624/2019).

IV. SuMMA SuMMARuM

Η δύναμη της Ιατρικής είναι τεράστια, μεγαλύτερη και από αυτή των Νομικών (Δικα-
στών κυρίως). Αυτή η δύναμη δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη, κάτι που ο συντάκτης του 
ιπποκρατικού Όρκου, έγκαιρα αντιλήφθηκε και προσπάθησε με δεοντολογικούς κανόνες, 
να οριοθετήσει προς το συμφέρον όλων (των γιατρών, των Ασθενών, του κοινωνικού 
Συνόλου), κυριαρχούμενη από τρεις τουλάχιστον αναλλοίωτες Αρχές, που αναβλύζουν 
διαρκώς από τον ιπποκρατικό όρκο και διασφαλίζουν τη σχέση εμπιστοσύνης, δηλαδή, 
την Παροχή Βοήθειας legeartis, την εχεμύθεια και τον σεβασμό της προσωπικότητας 
ασθενή αλλά και γιατρού. O ιπποκρατικός όρκος επισημαίνεται, κατάφερε να συνδυάσει 
επιτυχημένα το ιατρικό Ήθος με το ιατρικό-ίδιο Συμφέρον*. Η νομική επικάλυψη των 
ηθικών αυτών αξιών και εκτιμήσεων τουλάχιστον ακολούθησε αναπότρεπτα, γιατί η 
Ιατρική δεν είναι μόνο μια θετική επιστήμη, αλλά ταυτόχρονα και Φιλοσοφία αλλά και 
Νομική, που τη συμπληρώνουν**. Αυτό δεν είναι κάτι το νέο. Άλλωστε ο γιατρός μπορεί 
να κληθεί ως πραγματογνώμονας ή μάρτυρας σε αστική η ποινική δίκη, που αφορά σε 
ιατρικό σφάλμα ή ως πειθαρχικός δικαστής συναδέλφων του.

Στο ΠΕΡΙ ΙΗΤΡΟΥ βιβλίο του CORPUS HIPPOCRATICUM διαβάζει κανείς, εκπλησ-
σόμενος από την επικαιρότητα του κειμένου τα εξής: Η δικαιοσύνη πρέπει να δεσπόζει 
σε κάθε σχέση του (γιατρού προς τον ασθενή), γιατί η συμβολή της είναι απαραίτητη σε 
πολλά πράγματα. Οι σχέσεις του γιατρού με τους ασθενείς δεν είναι ασήμαντες (γιατί 
οι ασθενείς) είναι υποταγμένοι σε αυτόν… Έτσι πρέπει να είναι το ήθος και το σώμα του 
γιατρού.

 * Schmidt, Die Beeinflüssungärtzlicher Tätigkeit. (Hrsg. H. Lilie). Bd. 21, Halle 2010,8.
 ** Βλ. και Κουτσουράδη, Γενική εισαγωγή στο ιατρικό δίκαιο με έμφαση σε θέματα αστικού ενδιαφέροντος και ιδίως 

ευθύνης, σε Σε Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας (Επιμέλεια Ξ. Κοντιάδης/Κ. Σουλιώτης). Αθήνα 2010, 115 επ.
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νομΙΚεσ μεταμορφώσεΙσ του ΙπποΚρατΙΚου ορΚου η πώσ αντΙμετώπΙζεΙ το ΙπποΚρατΙΚο ΚεΙμενο ενασ νομΙΚοσ

παραρΤΉμα

-α-

Όρκος της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση-συ-
μπλήρωση του Οκτωβρίου 2017:

ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑγγΕΛΜΑΤΟΣ:

ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ να αφιερώσω τη ζωή μου στην υπηρεσία της ανθρωπότητας

Η ΥγΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΥΕΞΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΟΥ θα είναι η κύρια προτεραιότητά μου

ΘΑ ΣΕΒΟΜΑΙ την αυτονομία και την αξιοπρέπεια του/της ασθενούς μου

ΘΑ ΤΡΕΦΩ τον ύψιστο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩ εκτιμήσεις για την ηλικία, την ασθένεια ή την αναπηρία, τα 
πιστεύω, την εθνική καταγωγή, το φύλο, την εθνικότητα, την πολιτική τοποθέτηση, τη 
φυλή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την κοινωνική θέση ή για κάθε άλλο παράγοντα 
να σταθούν ανάμεσα στο καθήκον μου και στον/στην ασθενή μου

ΘΑ ΣΕΒΟΜΑΙ τα μυστικά που μου εμπιστεύονται, ακόμα και αφού ο/η ασθενής 
αποβιώσει

ΘΑ ΕΞΑΣΚΩ το επάγγελμά μου με ευσυνειδησία και αξιοπρέπεια και σύμφωνα με 
την ορθή ιατρική πρακτική

ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΩ την τιμή και τις ευγενείς παραδόσεις του ιατρικού επαγγέλματος

ΘΑ ΑΠΟΤΙΩ στους καθηγητές, τους συναδέλφους και τους μαθητές μου τον σεβασμό 
και την ευγνωμοσύνη που τους οφείλω

ΘΑ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ τις ιατρικές γνώσεις μου για το καλό του/της ασθενούς και για την 
πρόοδο της φροντίδας της υγείας

ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΖΩ την υγεία μου, την ευεξία μου και τις ικανότητές μου, προκειμένου 
να παρέχω περίθαλψη υψηλοτάτων προδιαγραφών

ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ τις ιατρικές μου γνώσεις για να παραβιάζω τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες, ακόμα και υπό απειλή

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ επίσημα, ελεύθερα και στην τιμή μου”.
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The First Romanian Versions  
of the Hippocratic Aphorisms and Oath

Dana Baran

ABSTRAcT

Hippocrates of Kos, an itinerant physician, got acquainted himself to peoples inhabiting 
regions that neighboured present day Romania. In ancient times his doctrine was promoted 
in Dacia by doctors who settled down in Greek colonies on the Black Sea shore or who 
came from various parts of the Roman Empire to these territories after the Roman conquest 
of Dacia (106 AD). During the late Middle Ages iatrosophia was probably taught in Greek 
language in Princely High Schools or Academies in Moldavia and Wallachia and this ac-
tivity was pursued throughout the XVII-th and XVIII-th centuries. Under these conditions, 
in the Romanian Principalities Hippocratic Aphorisms were transposed in modern Greek 
and then in Romanian. The same happened with the Hippocratic Oath, first translated and 
published into Romanian in 1849. Hippocrates continued to fascinate and inspire modern 
Romanian scientists, historians of medicine included.
Key words: Hippocrates, Romanian Principalities, iatrosophia, aphorisms, oath

INFlueNce OF HIppOcRATIc MeDIcINe IN THe ROMANIAN pRINcIpAlITIeS

HIPPOCRATeS ANd HIS TRAveLS TO SCyTHIAN TeRRITORIeS

Hippocrates was not only a gifted medical theorician and practitioner, but equally 
a philosopher and itirerant scholar, as customary in his day. He travelled a lot and, ac-
cording to some of his writings, he got in touch or acquainted with tribal populations 
inhabiting areas in close vicinity with what was later known as the Romanian Countries/
Lands or Principalities. Seemingly, Illyria, Pannonia, Scythia* were among his destina-
tions. Ancient historians themselves, like Herodo tus, e.g., created and spread a complex 
and confuse ethnonymy that mixed up Thracians, Scythians, Sarmatians (Sauromatai), 
Getae and dacians who, to a certain degree, were kindred. In Strabon or dio Cassius, 
Scythia was often the name of dacia, as well. In his book about Airs, Waters, and Places, 
a pioneering essay on “medical anthropogeography”, Hippocrates spoke of Scythia and 
described Sarmatians who lived in the Southern part of Moldavia, such as it looked like in 

 * J.C.G. Ackermann. Historia literaria Hippocratis, p. XI-XIV, edit. Kühn-Dio Cass. libr. LXXI, cap. 11, t. X, p. 27, 
edit. Gros; Hippocrates, Prognosticon, t.I, p. 119, edit laudat; Al. Papadopol-Calimah. [Lost Ancient Writings in 
Con nec tion with Dacia], Bucuresti: Editura Dacica, 2007, pp. 113-120.
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those days. In chapter LXXX, Hippocrates remembered the “Macrochephalics”, whereas 
in chapters LXXXIX-XC. XCL he mentioned the fact that Sarmatian women “have no right 
breasts... for while they are yet babies their mothers make red-hot a bronze instrument 
constructed for this very purpose and apply it to the right breast and cauterize it, so that 
its growth is arrested, and all its strength and bulk are diverted to the right shoulder 
and right arm”. Hippocrates would have also had a Thracian-born teacher – Herodicus 
of Selymbria. In keeping with the rules revealed by Zalmoxis, the Thracians’ king - i.e. 
Geto-dacians’ ruler, too-, god and sacred healer, these populations applied a holistic 
therapy to patients, treating both their souls and bodies, as revealed in Plato’s dialogue 
“Charmides”: “Such, then, Charmides, is the nature of this charm. I learnt it on campaign 
over there, from one of the Thracian physicians of Zalmoxis, who are said even to make 
one immortal. This Thracian said that the Greeks were right in advising as I told you just 
now: but Zalmoxis, - he said - our king, who is a god, says that as you ought not to attempt 
to cure eyes without head, or head without body, so you should not treat body without 
soul”; and this was the reason why most maladies evaded the physicians of Greece - that 
they neglected the whole, on which they ought to spend their pains, for if this were out 
of order it was impossible for the part to be in order. For all that was good and evil, he 
said, in the body and in man altogether was sprung from the soul, and flowed along from 
thence as it did from the head into the eyes”...

This method equally became a specific Hippocratic approach to health and disease.

FROM ANTIqUITy TO THe MIddLe AGeS

Hippocrates and his medical ideas have probably been known in the Romanian Lands 
since ancient times. The Roman conquest of dacia and the Greek colonies on the Black 
Sea coast undoubtedly contributed to it in Antiquity. Commercial and cultural exchanges 
developed with different regions of the present day Romanian territory and Hippocratism 
was not ignored for sure.

An inscription on a II-nd century BC tablet, unearthed in dobrogea, mentioned, for 
instance, the physician Kladaios of Tomis (now, Constantza), able to perform the “divine 
Hippocrates’ art”. However, more precise information about the circulation of Hippocratic 
writings and principles could be documented in this area only from the late Middle Ages 
on, when foreign doctors settled down in Moldavia, Walachia and Transylvania, bringing 
about their medical skills and thinking.

even though not included in proper medical volumes, concepts derived from the Hip-
pocratic Aphorisms were sometimes adopted and passed on from generation to genera-
tion in sapiential books and in the first codes of laws, that also dealt with human health 
and disease, prevention and treatment of illnesses but with forensic medicine issues, too. 
Mentally ill persons had to be correctly recognised, diagnosed and differently punished 
whenever they committed antisocial deeds.

XvI-TH CeNTURy: HIPPOCRATIC eCHOeS CONveyed FROM TRANSyLvANIA  
TO MOLdAvIA ANd WALLACHIA

during the late Middle Ages Hippocratism was variously reconsidered. At that moment, 
as things occurred already in Antiquity, a parallel dissemination pathway of Hippocratic 



104

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

teachings towards the Romanian Lands was that of the Transylvanian doctors. As Tran-
sylvania stood by then under the authority of the Hungarian empire, its citizens could 
easier get access to Western Universities and gain academic degrees. Transylvanian 
physicians either settled down in the Roma nian Countries of Moldavia and Walachia, or 
were itinerant practitioners, as happened, for example, with the physicus of Kronstadt 
(now, Brasov), dr. Paulus Kyr (cca 1510-1588). He began his studies in vienna, possibly 
passed through Padua and eventually got his doctorate degree in Ferrara*. In 1551, Kyr 
published in Latin his most important work entitled “Sanitatis studium ad imitationem 
aphoris mo rum compositum item alimentorum vires breviter et ordine al pha betico positae” 
that illustrated a series of debates on both Hippocrates and Galen, from the perspective 
of the Salerno medical school. Indeed, the author extended the interpre ta tions of the Hip-
pocratic Aphorisms and their Galenic comments to the magnificent handbooks created 
by the repre sen tatives of the School of Salerno. dr. Kyr not only treated patients and 
taught medicine in a college of Kronstadt/Brasov, but he often travelled to Moldavia and 
Wallachia to assist princely fa mi lies and aristocrates, upon their invitations. Concurrently, 
he disseminated medical knowledge and practice derived from the Hippocratic books in 
all the three Carpathian Provinces where Roma ni ans lived.

THe HIppOcRATIc ApHORISMS AND THe GReek ScHOlARS  
IN THe ROMANIAN pRINcIpAlITIeS

XvII-TH CeNTURy: HIPPOCRATIC IdeAS IN MOLdAvIA ANd WALLACHIA

Hippocratic echoes were identified in the Romanian space throughout the Middle 
Ages, until the enlightenment and were redimensioned in the XIX-th and XX-th centuries. 

In the XvII-th century, Codes of Laws were edited in both Moldavia (1647) and Wal-
lachia (1652). These texts included Hippocratic ideas in a Christianised form. The Wal-
lachian Code even specified the names of Hippocrates and “his disciple”, Galen. The 
humoral theory was mentioned along with theories of the Master of Kos concerning 
embryogenesis and heredity, trying to explain resemblances between children and their 
parents. Seasonal and climate influences on human character or even hints to medical 
anthropogeographical relationships were discussed in their turn.

In these old Romanian printings dating from the XvII-th century, different quotes and 
aphorisms by Hippocrates or even fragments of the Corpus Hippocraticum were included, 
such as those related to the four humors - “elements” (stoicheion) - contained in Prince of 
Wallachia Matei Basarab`s Code of Laws edited in Targovishte, in 1652. A marginal note 
explicitly mentioned the source of these “stoicheion” - based theories, better understood 
due to Galen`s comments: “Hippocrates to Galenon, his disciple”. The Hippocratic origin 
of the four humors - “blood, phlegm, yellow and black bile” - described in two paragraphs 
of Basarab`s Code was thus undeniably attested.

In the XvII-th century, one main dissemination pathway was illustrated by the medieval 
Academies of the danubian Principalities where Greek scholars, generally theologians and 

 * R. Offner. Die Gesundheit ist ein köstlich Ding: Sanitatis studium ad imitationem aphorismorum compositum. 
(Sibiu)/Hermannstadt-Bonn: Schiller Verlag, 2010.
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physicians, used to teach iatrosophia, i.e. theoretical medicine by commenting -among 
other texts- on the Hippocratic Aphorisms. Consequently, paradoxically maybe, during 
late medieval times, a particularly influential way for getting acquainted with Hippocrates 
and Galen, with their contribution to the rise of rational medicine was that intermediated 
by the Orthodox Church. 

The Greek Schools founded by Prince vasile Lupu in Iasi (1640), and Prince Constantin 
Bran coveanu in Bucharest (1694) seemed to be (among) the most renowned ones in the 
whole Oriental Christian world. For a short lapse of time a private Greek and Latin School 
existed in Targovishte (Wallachia), established by Prince Matei Basarab (Schola Graeca 
et Latina: 1646-1652).

A well-known Greek iatrophilosopher who came to Moldavia was Dr. Nikolaos Ker-
ameus of Ioannina (?-d.1672)/(?d.1663). doctor in medicine, theology and philosophy, 
Kerameus was said to have studied in venice. Before settling down in Iasi, where he died, 
this iatrophilosopher had been a professor of the Patriarchate Academy in Constantinople. 
A friend to Patriarch Nectarius of Jerusalem (1605–1680), he was greatly appreciated by 
Patriarch dositheos of Jerusalem (1641-1707), as well: indeed, Kerameus “could easily 
speak of any matter of theology or philosophy in both Greek and Latin”. More than that, 
he probably also educated the future Patriarch of Jerusalem, dositheos Notaras in Athens, 
after 1652*. Supposedly Kerameus gave iatrosophic lectures (1651-1672?) at the School 
of the “Saint Sabba” Monastery or even at the Princely Academy of the “Three Hierarchs” 
Monastery in Iasi, the main city of the country (Moldavia). A manuscript of this Master`s 
course entitled “Περί ιατρική” was discovered, but was never printed**. An anonymous 
copy of it, written in 1682, about ten years after dr. Kerameus’ death, belonged to the 
Stewart Constantin Cantacuzino of Wallachia, who had studied medicine in Padua him-
self, was a remarkable humanist and possessed a very famous and rich personal library. 
Seemingly, this copy - A brief presentation of the theoretical part of medicine - testifies that 
Kerameus’ course of theoretical medicine (iatrosophia) was still valued and continued to 
be useful for students in both Principalities of Moldavia and Wallachia. Kerameus donated 
his impressive library to the Cetatzuia (“St. Peter and Paul”) Monastery***, a convent and 
outstanding cultural center situated in the surroundings of Iasi.

Nevertheless, other historians as certain that he offered his library to the Barboi Mon-
astery in Iasi. In the XvII-th century, this latter Monastery was “dedicated” to the vatopedi 
Monastery on Mount Athos. According to the findings of these researchers, Nikolaos Ker-
ameus is said to have been also entombed at the Barboi (“St. Peter and Paul”) Church.****

 * F.L. Cross, Elizabeth A. Livingstone (eds). The Oxford Dictionary of the Christian Church (revised version). London: 
Oxford University Press, 2005, p. 506.

 ** D. Staniloae. [The life and activity of Patriarch Dositheos of Jerusalem and his connections with the Romanian 
Countries. Doctoral Thesis in Theology]. Cernautzi: “Bucovina’s Voice” Institute of Graphic Arts and Publishing 
House, 1929, pp: 34-35.

 *** D. Staniloae. [The life and activity of Patriarch Dositheos of Jerusalem…], op.cit.
 **** Contradictory data exist. According to D. Staniloae (1929), Kerameus died in 1663 and his tomb was at the Ce-

tatzuia (“St. Peter and Paul”) Monastery, to which he would have also donated his library; more recent materials 
(C.Cihodaru, Gh. Platon (eds.). [The history of the city of Iaşi], Iasi: Editura. Junimea, vol. I, 1980, p. 276) claim 
that Kerameus’s grave is in the courty and of the Barboi Church, and that his library was donated to this latter 
monastery.
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Another iatrophilosopher living in Iasi around 1680 was Ioannis Comnenus Mólyb-
dos (1657-1719?) from Heraclea Perinthus. In his turn, hefirst studied in Constantinople; 
then, between 1686-1691, in Padua*. In Iasi he was a private teacher to the children of 
the Ruling Prince of Moldavia George ducas, and probably to those of his successor, the 
Ruling Prince Constantin Cantemir.

In 1697, Ioannis Comnenus reached Bucharest where he spent many years as a 
teacher, as Prince Brancoveanu’s Court physician until 1702, and eventually as monk 
Hierotheos (1703). In 1708 he left Wallachia forever.

In the XvIII-th century, the learned Prince dimitrie Cantemir (1673-1723), Constantin 
Cantemir’s celebrated son, proved in his writings the fact that he really mastered the Hip-
pocratic principles and was familiar with the work of the Master of Kos. dimitrie Cantemir, 
who had equally attended medical courses at the Patriarchal Academy in Constantinople, 
commented on Hippocratic concepts in his own books, and sometimes quoted his former 
teacher, the Cretan scholar and clergyman, dr. Jeremias Kakavelas (cca 1643-1698), a 
Hippocratic physician who spent many years in Moldavia and Wallachia. But at the Con-
stantinopolitan High School of the Orthodox Patriarchate, dimitrie Cantemir pursued his 
studies with the most notorious physician and dragoman Alexandros Mavrocordatos “the 
exaporite” (1641-1709), a doctor of philosophy and of medicine of the University of Bologna.

So, even though theoretical debates alone took place in Princely High Schools in 
both Iasi and Bucharest, medical ideas of Hippocrates, Galen or Aristotel were taught in 
these institutions. 

THe eNlIGHTeNMeNT MOVeMeNT AND HIppOcRATIc MeDIcINe

THe ReBIRTH OF PRINCeLy ACAdeMIeS

In the Romanian Countries, confronted with frequent wars and uprisings, the first 
schools and academies could hardly survive uninterruptedly. In the XvIII-th century, these 
institutions, dating from the XvII-th century, were reorganised several times. In 1707, the 
Ruling Prince of Moldavia, Antioch Cantemir, assisted by his brother dimitrie, refounded 
the Princely Academy in Iasi. In 1714, thanks to Prince Nicholas Mavrocordatos, it turned 
into a true Academy, including studies of philosophy and sciences. In 1766, Gregore 
Alexandru Ghica III-rd restructured this “Academy of teachings and epistemes” of Iasi.

In 1707, in Bucarest, the Ruling Prince Constantin Brancoveanu did the same for the 
Princely Academy there, that after being essentially updated, acquired Balkan and even 
european fame. 

Besides philosophy and religion, positivist sciences became by far the focus of that 
epoch. 

Both the Academies in Iasi and Bucharest significantly benefited from the efficient 
support of Chrysanthos Notaras (1675-1731), the enlightened Patriarch of Jerusalem. He 
was a patron of these institutions, ensuring new school buildings, their endowment with 
printing presses and libraries that he generously enriched and inaugurated personally, 

 * C. Dima Dragan. Le patriarche Chrysante Notaras et le docteur Jean Comnène, étudiants à Padoue, Revue des 
Études Sud-Est Européennes (Bucarest), 1969, t. VII, no. 4, p. 692.



107

The FirsT romanian Versions oF The hippocraTic aphorisms and oaTh

in 1714. despite difficulties and short interruptions, these two Princely High Schools of 
the Romanian Principalities maintained their activity for more than a century, until 1821, 
when the Sultan abo lished them* (Fig. 1).

1710-1713: THe FIRST HIPPOCRATIC TeXTS TRANSPOSed IN MOdeRN GReeK IN 
MOLdAvIA ANd WALLACHIA

even though not a physician, Markos Porphyropoulos of Cyprus (?- d. 1719), the 
learned director of the “Saint Sabbas” Princely Academy in Bucharest, a personality 
with exceptional merits, achieved a partial transposition of the Hippocratic Aphorisms 
into modern Greek, accompanied by Galen`s comments, in the early XvIII-th century, 
sometime between 1710-1713.** Porphyropoulos translated the Aphorisms up to the v-th 
Chapter, aphorism 23. Afterwards he just continued by merely transcribing the ancient 
Hippocratic text without Galen`s comments. This manuscript was first published by dr. 
Sophocles C. Oeconomos in Athens, in 1843. 

Another transposition of the Aphorisms into modern Greek was performed about 30 
years later by Balanos Vasilopoulos (1694-1760) of Ioannina, and circulated in the Prin-
cipalities in various copies, two of them being kown and retrieved. Some of his pupils 
contributed to the spread of these teachings, as well. Among them there were Lambros 
Fotiadis (1752-1805) of the “St. Sabbas” Academy in Bucharest and Nicolae Chiriac 
Zerzulis-Cercel, professor in Iasi***. At the same time, vasilopoulos authored an Interpreta-
tion of the Aphorisms of Hippocrates (Ερμηνεία εις τους αφορισμούς του Ιπποκράτους).

In its turn, a third translation accompanied by comments on the Aphorisms was preserved 
at the Library of the Romanian Academy, but its author remained unknown to this day****. 

 * S. Nicolau. [The Beginnings of Higher Education in Romanian Principalities, II], [Philosophical-psychological 
researches], Bucuresti: 2018, an X, nr. 1, pp. 29-46.

 ** P.I. Cernovodeanu, N. Vatamanu. La première traduction des «Aphorismes» d`Hippocrateen Langue Roumaine 
(XVIII-e siècle. Revue des Études Sud-Est Européennes (Bucarest), 1972, t. X, no. 3, pp: 491-511; N. Vatamanu. 
[Medical Studies at the Princely Academy of “Saint Sabbas”] in [Bucharest – History and Museography Materials], 
Bucuresti: Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti,1972, IX, pp. 137-141.

 *** P.I. Cernovodeanu, N. Vatamanu. [The «Choices of Hippocrates»-the first translation into Romanian of Hippocrates` 
Aphorisms], G. Bratescu (ed). [Past and Future in Medicine. Studies and Notes], Bucuresti: Editura Medicală,1981, 
pp. 111-181; N.A. Ursu.[Formation of the Romanian Scientific Language], Bucuresti: Editura Stiintifica, 1962, 
pp.54-60.

 **** Ibidem

Fig. 1.a. Iasi. “St. Three Hier-
archs” Monastery and Academy.

Fig. 1.b. Iasi. “St. Sabbas” Mon-
astery and Academy.

Fig. 1.c. Bucharest. “St. Sabbas” 
Monastery and Academy.
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It is righteously believed that these translations were required not only by the aristo-
crats of the Romanian society, that aimed at acquiring an exquisite cultural background, 
but were also necessary for those who studied iatrosophia at the Princely Academies in 
Iasi and Bucharest, where Greek remained a privileged language throughout the whole 
XvII-th century.

1713: THe FIRST TRANSLATION OF THe HIPPOCRATIC APHORISMS INTO 
ROMANIAN LANGUAGe

In the XvIII-th century the interest for national self-affirmation and promotion of the 
Romanian  language increased substantially. It was stimulated by the Phanariot Ruling 
Princes and Greek elites that lived in both Romanian Principalities and endeavoured to 
save their own language and national heritage. They could not find a better solution for 
surviving under the Ottoman empire repression than setting up a revival in a “Byzantium 
after Byzantium” area of civilization as that represented by the Romanian Principalities. It 
was in these terms that in 1935 the notorious Romanian historian Nicolae Iorga defined 
this cultural movement along with the political and social impact brought about by the 
fall of the Byzantine empire in 1453*. Under these circumstances Romanians were en-
couraged to develop their national values, and first of all cultivate their mother language.

Paralleling an increasing interest for medical issues and sanitary organisation, Hip-
pocratic texts began to be tran lated into Romanian, during this enlightenment epoch. 

It was indeed in the XvIII-th century that the first Greek Schools or Princely Academies 
flourished again in Iasi and particularly in Bucharest. Iatrosophia was probably usually 
taught there by Greek professors. The so-called “Choices” of Hippocrates (“Alegerilelui 
Ippocrat”) (Αποφθέγματα) remained a reference yet anonymous translation from modern 
Greek into the indigenous language, dating back to the dawn of the XvIII-th century, cca 
1713. This miscellaneous and incomplete copy of an unidentified original manuscript was 
found at the Central University Library in Iasi (Moldavia) rather late and was first reported 
and analysed in 1957. In its Romanian version, the classic Hippocratic text was revised 
and inclu ded eight chapters instead of seven. Galen`s Comments were lacking. The copy 
was preserved at the Central University Libraryin in Iasi (Fig. 2). 

The translation was performed by a Romanian, possibly a native from the region 
of Oltenia, in the South-Western part of Wallachia, if regionalisms he implemented are 
thoroughly analysed.**

Such copies were probably used by students of the Princely Academies of the “Three 
Hierarchs” Monastery and/or of the “Saint Sabbas” Monastery in Iasi (Moldavia), and of 
the “Saint Sabbas” Academy in Bucharest (Wallachia), institutions where, about a hundred 
years ago, the Greek doctor Nicholas Kerameus had probably already given iatrosophia 
lectures. However, at the “Saint Sabbas” Academy in Bucharest theoretical medicine was 
undoubtedly taught, as outlined by Ale xan dros elladios (Alexander Helladius) (1686-?) 

 * N. Iorga. Byzance après Byzance. Bucarest: Institut d`Études Byzantines, 1935.
 ** P.I. Cernovodeanu, N. Vatamanu. [The «Choices of Hippocrates»-the first translation into Romanian of  Hippocrates`s 

Aphorisms],…loc cit.
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of Larissa in 1714: “Medical studies in such Colleges, or small universities, as they are 
also called, are completely ignored, except for Bucharest”* (Fig. 2.a)**. So, no wonder 
that the School of Bucharest was called an Academy: “Neque mirum est Bucurestium 
Academiam vocari” (Fig. 2.b).

Helladios remembered three doctors as having taught medicine at the Bucharest 
Academy: Ioannis Comnenus, Court physician, soon replaced by an Italian one, probably 
Bartolomeo Ferrati (?-d. 1738), also Prince Brancoveanu’s protomedicus, while the third 
one was undoubtedly Pantaleon Calliarchi (/-d. 1725) of Chios, another erudite archiatros 
of the Prince of Wallachia (Fig. 3)***.

The number of students was of about 150 or sometimes more than 200 (Fig. 2.b).
This pioneering attempt of translating the Aphorisms represented a real challenge for 

the translator, because Romanian was not currently used in the high schools or academies 
of the Principalities, but Slavic, Greek or Latin were officially implemented and pre fer red. 
Hence common people’s vocabulary had now to be rendered capable of expressing 
more sophisticated and specialised notions such as those connected with medicine. New 
terms had to be created or adapted in order to name correctly and differentiate properly 

 * N. Vatamanu. [High Medical Education at the Princely Academy of Bucharest], in [Journal of High Education], 
Bucha rest, 1966, no. 7, p. 59.

 ** A. Helladius. Status Præsens Ecclesiæ Græcæ, Impressus A.R.S., 1714, p. 60.

 *** Valentina Crăciun. Antonio Foresti - Del mapamondo istorico, Venezia, 1694 – un livre provenant de l’ époque de 
la “monarchie culturelle” de Constantin Brâncoveanu, AXIS LIBRI, Galati: II-ème Année, 2009, no. 4, pp. 14-15.

Fig. 2.a. A. Helladius. Status Præsens Ecclesiæ 
Græcæ, 1714: Medical studies in such Colleges, 
or small universities, as they are also called, are 
completely ignored, except for Bucharest...

“Medica studia in his Gymnasiis, vel univer-
sitatulis, ut ita loquar si Bucurestum excipies, 
planè ignorantur”....

Fig. 2.b. Alexandros elladios. Status Præsens Ec-
clesiæ Græcæ, 1714, p. 17:
.....(...)....
“Neque mirum est Bucurestium Academiam vocari.” 
.... 
.(...)
“Medici etiam Principis tres, & quidem modernus 
Archiater, Italus est, qui locum Comneni occupavit, 
de quo paulo infra. Numerus studiorum, quandoque 
CL, quandoque CC superat”.
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various significations. From this perspective the 
first Romanian translation of the Hippocratic-
Aphorisms is generally considered a rather 
modest success*.

The question then arose as to whether 
this Romanian version was achieved after 
Marcos Porphyropoulos’ transposition of the 
Hippocratic-Aphorisms in modern Greek or 
not. Most historians’ conclusion was that the 
two translations were not correlated at all, 
and the Romanian translator used a differ-
ent original text.** Nevertheless, Romanians’ 
enthusiasm towards their own language was 
clearly enhanced and more and more original 
writings and translations had recourse to their 
native idiom.

The Princely Romanian High Schools of 
Iasi and Bucharest were meant to mimick the 
Constantinopolitan Academy of the Greek-
Orthodox Patriarchate and further extend their 
spiritual influence, exceeding the limits imposed 
by the Ottoman political power to Oriental 
Christians. In this “Byzantium after Byzantium”, 
the fall of the Byzantine empire determined the 
Romanian Principalities to take over part of the 
Byzantine legacy, institutions and civilisation, 
helping them to survive and revive, but at the 

same time the Principalities themselves were deeply transformed.

1849: THe FIRST ROMANIAN veRSION OF THe HIPPOCRATIC OATH

Characterised by a revolutionary spirit, dominated by the ideal of national affirmation, 
the XIX-th century emphasised the necessity of cultivating Romanian culture and language, 
implicitly. On the other hand, scientists resumed the philosophical naturalism, tightly con-
nected with medicine, they resumed naturopathic theories, giving a new dimension to the 
influence of both environment and diet on life quality and duration, on health protection 
and recovery. The science of prolonging life -“macrobiotics”- and the science of preserv-
ing health -“hygiene”- were given particular attention and thus they could substantially 
flourish. The art of returning to nature and of valorising its promising and infinite resources 
was a general trend and scientific approach. Under these circum stances, Hippocrates, 
his genuine, positivist and even humanitarian medicine, were a tempting and inspiring 

 * I. Serafincian. [The choices of Hippocrates: A Romanian manuscrit from the first half of the XVIII-th century]. First 
scientific session of bibliology and documentation, Bucharest, 1957, pp: 278-282.

 ** P.I. Cernovodeanu, N. Vatamanu. op cit.

Fig. 3. dr. Calliarchi’s ex-voto on the book of 
Antonio Foresti - Del mapa mondo istorico, 
venezia, 1694, that belonged to this learned 
Greek physician: acrowned lion in an upright 
attitude, holding a bird in his right foreleg. It is 
considered the most ancient figurative ex-voto 
imprinted in the Romanian Lands, dated July 
12th, 1692.
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“retrospective”able to generate a renewed modern perspective on the healing art.
Against the background of such dynamic events, in Iasi the Society of Physicians 

and Naturalists was founded. In 1830, at its very beginning, it was organised as a Circle 
of medical lecture, but in 1833, it was rapidly transformed into a scientific society in its 
own right - the Society of Physicians and Naturalists of Iasi, a small national academy 
implementing the lights of Western european societies. It illustrated the oldest scientific 
association in the Romanian Principalities and even in South-eastern europe, that promoted 
medicine, natural sciences, pharmacy, agriculture, industry geology, sanitary organisation, 
archeology, literature and philosophy, but equally national emanci pation and progress, 
due to its outstanding representatives. The Society of Physicians and Naturalists of Iasi 
convincingly illustrated this complex naturalistic movement owing to its most famed mem-
bers. A close friend of the “Saint Spyridon” Hospital of Iasi and the Society of Medicine 
and Natural History was Senechal dimitrie Cornea (1816-1884), a lawyer and politician 
that promoted the union of the Romanian Lands into a single state, a future minister in 
the first Governments of the United Principalities, after 1860*. Seemingly, on the request 
of his brother, an accounting advisor of the “Saint Spyridon” Hospital, in 1849 dimitrie 
Cornea printed in Iasi the Romanian version of the book entitled “Handbookfor doctors 
or Practical Medicine” (Encolpion of Doctors or Practical Medicine), authored by the 
Greek physician and Archimandrite dionysios Pyrros of Thessaly (Διονύσιος Πύρρος ο 
Θετταλός) (1774-1853), who studied medicine and philosophy in Pavia (1807-1813) (Fig. 
4). As Kornea (Cornea) confessed, he had met the Archiman drite and physician dionysios 
Pyrros he already knew, and he was allowed to translate the second edition of the “Prac-
tical Medicine”, that appeared in Athens in 1840. The first edition of this handbook had 
been published in Greece in 1831. Supposedly, the translation of this work was suggested 
and intermediated by Ioakeim Pyrru, a nephew of the Greek Archimandrite and Father 
Superior of the “Prophet Samuel” Monastery in Focsani, a small city in Southern Moldavia**. 

Indeed, at the very beginning of the first tome, in the “Foreword” that Seneshal dimitrie 
Cornea wrote on May 19th, 1849, it was explained how exactly he decided and succeeded 
to print that book as he wished to translate the volumes into his national language: “in 
1844 I was lucky enough to meet personally his sanctity the Archimandrite Pyrros who 
offered me a copy of the handbook he composed himself ...(...). After reading it, I was 
convinced of the necessity my compatriots, too, would have of such a book. Therefore 
as I wanted to have this writing translated also in the National language, I addressed a 
person, I considered able to turn Greek into Romanian, and who, together with my own 
desire, put it into Romanian”.

An Author’s Preface written by Archimandrite Pyrros the Thessalian followed and 
preceded “The Hippocratic Oath” and the “Aphorisms”.***

The text in Romanian was printed using the transitional Romanian Cyrillic alphabet, 

 * After the Union of the Danubian Principalities was achieved, Dimitrie Cornea was appointed minister of Public 
Works and minister of Justice in 1862, then minister of Foreign Affairs in 1876. 

 ** V. Rascanu, Gh.Gh. Nastase, St. Birsan, Gh. Baileanu. [History of the City Clinic Adult Hospital in Iasi within the 
evolutive framework of the “Saint Spyridon” Establishments], Bucuresti: Editura Medicala, 1956, pp. 310-313.

 *** C. Simionescu.[An old version of the Oath of Hippocrates],The XIII-th Symposium of the History of Medicine and 
Pharmacy, Bucharest, 1974.
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which was usual at that time.
The translation of this book proved to be a 

wise and fruitful decision, because medicalisa-
tion and professionalisation of the indigenous 
society needed qualified information. Besides, 
Romanian language had to be promoted in 
every field of activity in that politically very criti-
cal period.

dr. Pyrros embodied the spirit of “Balkan 
enlighten ment” and his book was defined as 
“the first medical compendium written in vulgar 
Greek language in the early XIX-th century.”... 
a “hybrid product in style, content, language 
of the transient period when Greece tried to 
balance between the Western, the Ancient and 
the Oriental medical tradition”.*

The first tome was titled: “Vade-mecum of 

 * I. Stefanidis, S. Golfinopoulos, A. Diamandopoulos. Kidney ailments in the “Handbook of Doctors” by Dionysios 
Pyrros the Thessalian (1774-1853), Nephrology, Dialysis, Transplantation, 2018, vol. 33, suppl. 1, i5–i6.

Fig. 4. Vade mecum of the Doctors or Practical Medicine. a. “Archimandrite dionysios the Thes-
salian, doctor in Medicine, aged 65 in the year 1840” - on the front page of the Romanian edition; b. 
title page, tome I: “vade-mecum of the doctors or the Practical Medicine, comprising 363 diseases 
named in Greek, Italian and Romanian, the knowledge of the passions, the character, the causes (the 
reasons) and their healing or cure, the physiology and the anatomy of the human body, the matter or 
the medicine of healing, dietetics (the guard), hygiene (health maintenance)....”; c. title page, tome II: 
“Preparation (making) of 500 prescriptions”.... Iasi: [Institute of the Bee’s Publishing House], 1849. 
(Transitional Romanian Cyrillic alphabet).

a.                                                 b.                                                c.

Fig. 5. dionysios Pyrros the Thessalian. “En-
colpion” of the Doctors or Practical Medicine. 
Title page of the Greek edition, specifying the 
presence of both the Hippocratic Oath and 
Aphorisms in its Content. Nauplion, 1831.
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the doctors or the Practical Medicine, comprising 363 diseases named in Greek, Italian 
and Romanian, the knowledge of the passions, the character, the causes (the reasons) 
and their healing or cure, the physiology and the anatomy of the human body, the matter 
or the medicine of healing, dietetics (the guard), hygiene (health maintenance).Collected 
from the books of distinguished doctors (physicians) by Archimandrite and Doctor of 
Medicine Dionysios Pyrros the Thessalian, a member of the Greeks’ Society of Medicine 
and Archeology in Athens, and Knight of the Royal Order of the Saviour.

For the second time printed in Athens in 1840. And now translated in Romanian and 
printed by Sen(eshal) D. Cornea. Tome I. Iasi. [Typography: The Bee’s Institute], 1849”*.

If the first volume dealt with 363 diseases, their treatment and healing, the second 
one focused on the “Preparation (making) of 500 Prescriptions” and comprised pharma-
copoeia preparations, an antidotarium, aspects of botanical practice and the botanical 
system according to Linnaeus. Most remedies used natural ingredients reminding to a 
certain extent dioscorides`s DeMateria Medica.

The work appeared under the aegis of the epitropy of the House of “St. Spyridon” 
Hospitals House in Iasi, that sponsored its publication. Not haphazardly, “St. Spyridon” 
epitropy administered the “Prophet Samuel” Hospital of Focsani, too.

On this occasion, the first integral translation of the Oath of Hippocrates into Romanian 
was accomplished, since the first volume of the Encolpion... opened with the Hippocratic 
Oath. Roma ni an language could thus overcome another challenge. Once again, as things 
happened with the Aphorisms almost a hundred years ago, the neglected vernacular 
language was not always sufficiently rich to render the problems confronting medicine 
and the moral hues of medical ethics.

Latin derived neologisms were little by little implemented to solve problems.(Fig. 4)
Consequently, the initial Romanian version of the Hippocratic Oath dates from the 

middle of the  XIX-th century, was printed in Iasi, and was indirectly due to the Archiman-
drite Pyrros of Thessaly, a region Hippo crates undoubtedly knew and where Asklepios 
was faithfully worshiped in ancient times. The “inspired” moral commandments of the 
Hippocratic Oath conditioned incessantly the moral behaviour of physicians over the 
centuries, and - on the main lines - continues to direct the proper fulfilment of profes-
sional obligations of medical doctors wher ever they are. even though the consecrated 
text were not an original Hippocratic writing, it was certainly compo sed when the first 
bases of scientific medicine were laid, and patient’s careful ob ser vation and positivistic 
interpretation of pathological phenomena and symptoms of diseases were highly advised. 

“THe OATH OF HIppOcRATeS TO DOcTORS”

Compared with later versions, the translation gains a lot due to its archaic form, while 
the neologisms introduced by the translator seem some haw incongruous. When the 
book was published it certainly illustrated a highly appreciated tool and the Romanian 
language greatly improved if compared to previous medical translations. dimitrie Cornea 

 * [Library of the Romanian Academy-Iasi branch]: https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2013/10/11/encolpiul-
doctorilor-sau-medicina-practica-iasi-1849;V. Rascanu, Gh.Gh.Nastase et al, op. cit.
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had a merituous initiative that was in good keeping with the general tendencies manifest 
in the Romanian society. Progressist persons of the upper and middle class were keen to 
promote and sponsor cultural and educational projects in the people`s native language. 
However, Cornea apologised for possible shortcomings: “Although I might be accused 
for having undertaken something completely strange to my vocation, despite all these, 
knowing that to work for the good of one’s fellow citizens, in whatever way one could, 
should not be a matter of shyness, but more than this, a duty to accomplish it, I did not 
hesitate at all to do this”. In Moldavia, the eastern province of today’s Romania, Pyrros’ 
translation was printed in 1849, earlier than in neighbouring countries, since in Bulgarian 
language, e.g., it was edited in Constan ti nople, in 1854.*

HIPPOCRATeS, THe FOReRUNNeR OF CHRIST IN ROMANIAN CHURCHeS

Paradoxically, the Hippocrtic Oath, invoking ancient pagan Greek gods and goddesses, 
was included in the book of a schooled Archimandrite, dionysios Pyrros of Thessaly, and 
was further disseminated in other Christian countries, particularly Greek Orthodox ones 
of the Balkan area and surrounding regions. As already pointed out, the Oath served as a 
bridge between medical knowledge and faith in God. Hippocrates and Galen were Chris-
tianised since the Middle Age and the Renaisance. XIv-th century Byzantine manuscripts, 
e.g, like that in Paris, sometimes depicted Hippocrates alone, as a prophet of Christ, or 
in a “sacred conversation” with Galen, as it happened in the XIII-th century frescoes in 
the Church of Anagni near Rome, for instance.

The same was true with the Archimandrite and medical doctor dionysos Pyrros the 
Thessalian. Somehow, even though a Christian, he placed himself in a direct descent from 
Hippocrates, by including both the Hippocratic Oath and the Aphorisms in his Handbook.

Interestingly by considering the “divine” Hippocrates as a precursor of the great 
Christian healer, Christus Medicus, the wise medical past could be easily recovered and 
become a symbol of Christian humanism.

The Hippocratic Oath turned into a sort of professional Decalogue, whereas the 
Hippocratic works were almost “worshipped” as infalliable “sacred texts”, or revealed 
“medical gospels”.

Neo-hippocratism itself looked like preparing a “second coming of the Hippocratic-
Galenic era”**.

In this context it is worth mentioning the mural representations of Hippocrates in fres-
coes adorning Romanian churches, especially in Oltenia – the eastern part of Wallachia, 
towards the XvIII-th and XIX-th centuries. The “father of medicine” usually appears in the 
company of ancient Greek philosophers and sibyls. depicted on the Southern façade, 
next to Hermes and the delfic Sibyl, Hippocrates from Horezu (Covresti Church,1826)
resembles an indigenoushigh priest: he holds in his left hand a rod with a sort of string 
and beads at its upper end, and triumphantly he steps over the snake, almost symboli-
cally crushing the head of diseases and death, similarly to the Christian Redeemer. The 

 * Ch. Herzog, R. Wittmann. Istanbul - Kushta - Constantinople: Narratives of Identity in the Ottoman Capital, 1830-
1930, Routledge, New York, 2019, p. 262.

 ** R. Cantor. Reinventing Hippocrates. New York: Ashgate Publisher, 2001, pp. 22-25.



115

The FirsT romanian Versions oF The hippocraTic aphorisms and oaTh

inscription reads “Filo Ipokratis”*. Indeed, Hippocrates, our “friend” and health philosopher, 
gives new hope as the Christian Saviour does. Other times, as it happens at the “Saint 
Archangels” Church in Cainenii Mici (valcea county), Hippocrates seems to hold and offer 
a “panacea” fruit or a sea shell, both significant symbols in Christianism, too, promising 
rebirth, regeneration, good health and lifelong vitality. The inscription is identical: “Filo 
Ipokratis” (Fig. 6 a, b, c, d**, e, f).

SOMe MODeRN AppROAcHeS TO HIppOcRATIc TexTS

In the interwar years, many essays focused on Hippocratic medicine. Some of them 
belonged to medical personali ties of the Iasi Faculty of Medicine, such as, e.g., dr. Antoine 
dobrovici***, professor of internal medicine in Iasi and Bucharest, as well as to a celebrated 

 * C. Drăgulescu. [Hippocrates at Hurezu], The V-th Congress of the Romanian Association of Phitotherapeutic phy-
sicians, Sibiu, 2015, 2018: www.scribd.com; fitoromedic.ro; turistprinromania.com; R. Popescu, Alina Ionita, Ion 
Ionita. [A portrait of Hippo crates at Horezu], G. Bratescu (editor). [Moments from the Past of Medicine], Bucuresti: 
Editura Medicala, 1983, pp. 193-194.

 ** https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sfintii Voievozi_din_Cainenii_Mici
 *** A. Dobrovici. Origines de la Biologie Hippocratique, 1939

Fig. 6.a. Horezu (Romania). Hip-
pocrates reproduced after the Cov-
resti Church murals (1826).

Fig. 6.b. Horezu. Covresti Church. Fresco band under the 
Church roof; c. detail.

c

b
c

Fig. 6.d. CaineniiMici. Church 
of the “Saint Archangels”. XIXth 
century frescoes.

Fig. 6.e. CaineniiMici. “Saint 
Archangels” Church. “Filo 
Ipokrates”: Hippocrates, the 
philosopher (detail).
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professor of ophthal mo logy – probable the first lady doctor in the world to become an 
university professor in this field (1920) dr. elena densusianu Puşcariu (1875-1966)*. deon-
tological aspects of patient care were tackled, too. A more recent commented translation 
of the aphorisms belonged to dr. Constantin Bart (1893-1978), from the department of 
Bacteriology of the Faculty of Medicine of Iasi**. 

Undoubtedly, the role of physis, of the natural, humoral and moral factors, of the psycho-
somatic balance, of nutrients, right measure and movement are today reconsi dered and 
updated by the neo-hyppocratic sanogenetic medicine, by the “parallel medicines”, and 
naturopathic approaches, but concurrently by conven tio nal medicine, as well. “Hygieia” 
means not merely cleanleness, but health itself. Consequently, once again the healing 
force of nature - Η θεραπευτική δύναμη της Φύσης or vis medicatrix naturae - is given 
paramount importance and enables the way back to the mythical hero named Hippocrates, 
to his genuine medical and moral principles.

 * Puscariu E. [Réflections sur le médecin, le malade, les cliniques, la cécité et l’ ophtalmologie], Rev Méd Chir Bull 
Soc Méd Nat Jassy, 1935, no. 1:3-14; Idem. Pensée et Philosophie Sci en ti  fi que. Rev Méd Chir Bull Soc Méd 
Nat Jassy,1938, no. 1-2:1-14; Idem. Cosmogonie et Mé de  ci ne, Rev Méd Chir Bull Soc Méd Nat Jassy, 1943, 
3-4:185-204; Idem. [La médecine à l’ é po  que préhippocratique. Hippocrate et son œuvre. Philosophie, biologie, 
médecine, doc trine, éthique et déontologie], Rev Méd Chir Bull Soc Méd Nat Jassy 1946, no. 2-3:190-199; [La 
médecine à l`époque préhippocratique. Hippocrate et son œuvre. Philosophie, biologie, méde ci  ne, doctrine, 
éthique et déontologie]. Rev Méd Chir Bull Soc Méd Nat Jassy, 1946, 4:309-317.

 ** C. Bart. [The Aphorisms of Hippocrates]. Bucuresti: Editura Medicala, 1974.

Fig. 6.e. Cainenii Mici. Church of the “Saint Archangels”. XIX-th century frescoes: the prophets; detail.
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Ή Εξέλιξη της αντίληψης  
για τα δικαιώματα του αρρώστου  
από την αρχαιότητα μέχρι  
τη ςύγχρονη Εποχή

Θεόδωρος Δ. Μουντοκαλάκης

Αν και η σχέση ανάμεσα στους αρρώστους και τους γιατρούς 
συχνά εξιδανικεύεται με βάση γενικές και διαχρονικές αρχές,  
δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη από μείζονες κοινωνικές  
και πολιτιστικές επιδράσεις του περίγυρού της.

Robert D. Truog1

ΕΙςαγώγΉ

Η σχέση του γιατρού με τον άρρωστο αναγνωρίζεται ως παράγοντας που επηρεάζει 
αποφασιστικά την επιτυχία του ιατρικού έργου. Σε μια μετα-ανάλυση 13 τυχαιοποιημένων 
κλινικών μελετών με ομάδα ελέγχου, που δημοσιεύθηκε πριν από λίγα χρόνια2, φάνηκε ότι 
διάφορες παρεμβάσεις με σκοπό τη βελτίωση της σχέσης γιατρού-αρρώστου είχαν μικρή 
μεν, αλλά στατιστικά σημαντική (p<0,02) θετική επίδραση στην έκβαση των αρρώστων. 
Ανατρέχοντας στην Ιστορία της Ιατρικής, διαπιστώνει κανείς ότι η σχέση του αρρώστου 
με το γιατρό του καθοριζόταν πάντοτε από το είδος και το βαθμό της εξουσίας που 
ασκούσε ο δεύτερος και τα δικαιώματα που το κοινωνικό περίγυρο αναγνώριζε στον 
πρώτο. Σε άλλοτε άλλο βαθμό, η εξουσία του γιατρού κυριάρχησε επί χιλιετίες και όσο 
και αν φαίνεται περίεργο, ανατράπηκε μόλις στα τέλη του περασμένου αιώνα. 

απΟ ΤΉ ςχΕςΉ ΙκΕΤΉ-θΕραπΕυΤΉ ςΤΉν αναγνώρΙςΉ  
ΤΟυ αρρώςΤΟυ ώς πρΟςώπΟ

Είναι γνωστό ότι οι ρίζες της Ιατρικής βρίσκονται στο χώρο της μαγείας και της 
δεισιδαιμονίας. Ο μάγος-γιατρός διέθετε την ικανότητα να ερμηνεύει υπερφυσικά γε-
γονότα (διάγνωση) και να διώχνει τα κακά πνεύματα (θεραπεία) –μια ικανότητα που την 
κρατούσε μυστική και τη μετέδιδε μόνο στους απογόνους του. Στο τέλος, θεοποιούταν 
και ο ίδιος. Τυπικό παράδειγμα αποτελεί ο Ιμούθης (Imhotep), αρχιερέας του θεού Ρα 
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στην Ηλιούπολη στα τέλη του 27ου αι. π.Χ., γνωστός ως αρχιτέκτονας της πυραμίδας 
του Φαραώ Ζοζέρ στη νεκρόπολη της Σακκάρα. Τρεις χιλιάδες χρόνια μετά το θάνατό 
του, ο Ιμούθης λατρεύτηκε ως θεός της Ιατρικής και της Ίασης, ενώ από τους Έλληνες 
συνδέθηκε με τον Ασκληπιό3. Είναι εύλογο ότι κάτω αυτές τις αντιλήψεις, ο άρρωστος 
προσέτρεχε στον μάγο γιατρό ως ικέτης, όπως ένας πιστός καταφεύγει στο θεό του με 
ενδιάμεσο τον ιερέα. Κατάλοιπα αυτής της σχέσης συναντούμε σε ορισμένες πρωτόγονες 
φυλές, όπως, π.χ., στην Τανζανία, όπου ακόμα και σήμερα η αστυνομία συλλαμβάνει 
μάγους που προβαίνουν σε ανθρωποθυσίες4. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι 
σύμφωνα με μαρτυρία του Ηροδότου, στην αρχαία Αίγυπτο, εκτός από τους ιερείς την

Ιατρική ασκούσαν και επαγγελματίες γιατροί που είχαν υποβληθεί σε κατάλληλη 
εκπαίδευση. Ήταν, μάλιστα, εξειδικευμένοι: υπήρχαν γιατροί μόνο για το κεφάλι, μόνο 
για την κοιλιά ή μόνο για τα μάτια, καθώς και οδοντίατροι:

Η δε ιητρική κατά τάδε σφι δέδασται· μιής νούσου έκαστος 
ιητρός εστι και ου πλεόνων. Πάντα δ’ ιητρών εστι πλέα· οι μεν γαρ 
οφθαλμών ιητροί κατεστέασι, οι δε κεφαλής, οι δε οδόντων, οι δε 
των κατά νηδύν, οι δε των αφανέων νούσων5.

H τελετή του «ανοίγματος του στόματος» στην αρχαία Αίγυπτο. Συγγενείς προσέρχονται με εδέσματα 
για να τα προσφέρουν στο νεκρό που βρίσκεται μέσα στη μούμια. Ο θεός με κεφάλι σκύλου ή τσα-
καλιού είναι ο θεός των νεκρών Άνουβις. Είναι χαρακτηριστική η ικετευτική στάση των δυο γυναικών.
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Δεν είναι γνωστό ποια ήταν η σχέση αυτών των γιατρών με τους αρρώστους τους. 
Στην αρχαία Ελλάδα, τα Ασκληπιεία, με τις ιαματικές μυσταγωγίες των ιερέων του 

Ασκληπιού στις οποίες έδειχνε σαφή προτίμηση η μεγάλη μάζα του λαού6, συνυπάρχουν 
με την ορθολογική-εμπειρική άσκηση της Ιατρικής, όπως περιγράφεται στα έργα του 
Ιπποκράτη. Έτσι, ενώ η σχέση του προσερχόμενου στα Ασκληπιεία για εγκοίμηση με τον 
ιερέα-θεραπευτή θυμίζει τη σχέση ικέτη-ιερέα-θεότητας που συναντούμε στην αρχαία 
Αίγυπτο, οι Ιπποκρατικές αρχές προτείνουν μια διαφορετική σχέση γιατρού-αρρώστου, 
αναγνωρίζοντας στον άρρωστο την ιδιότητα του προσώπου. Στο Περί Ευσχημοσύνης 
έργο του ο δίνει συγκεκριμένες συμβουλές συμπεριφοράς στους νεαρούς Ασκληπιάδες7: 

«Κατά την είσοδό σου να προσέχεις ακόμα και τον τρόπο που θα 
καθίσεις και τη συμπεριφορά, να είσαι συνεσταλμένος, σοβαρός, 
λιγομίλητος, ψύχραιμος, μειλίχιος, να δείχνεις επιμέλεια για 
τον πάσχοντα και προθυμία, να προσέχεις τον αντίλογο στις 
απαντήσεις, να μένεις ατάραχος στις ενοχλήσεις των αρρώστων 
που δεν πρέπει να επιπλήττεις έντονα, και γενικά, να είσαι έτοιμος 
να τους εξυπηρετήσεις με τον καλύτερο τρόπο…». 

(Εν δε τη εσόδω μεμνήσθαι και καθέδρης και καταστολής, 
περιστολής, ανακυριώσιος, βραχυλογίης, αταρακτοποιησίης, 
προσεδρίης, επιμελείης, αντιλέξιος προς τα απαντώμενα, προς 
τους όχλους τους επιγενομένους ευσταθείης της εν εωυτώ, προς 
τους θορύβους επιπλήξιος, προς τας υπουργίας ετοιμασίης…)8. 

Τονίζει ακόμα ότι 

«…ο γιατρός πρέπει να έχει ευχάριστη διάθεση επειδή  
το αυστηρό ύφος είναι δυσπρόσιτο τόσο στους υγιείς,  
όσο και στους πάσχοντες 

(…Xρη τον ιατρόν έχειν τινά ευτραπελίην παρακειμένην·  
το γαρ αυστηρόν δυσπρόσιτον και τοίσιν υγιαίνουσι  
και τοίσι νοσέουσιν…)9.

Παρ’ όλα αυτά, είμαστε ακόμα μακριά από την αναγνώριση του δικαιώματος του 
αρρώστου να συμμετέχει στις αποφάσεις που τον αφορούν. Η «ευσχημοσύνη» του 
γιατρού δίνει μεν το στίγμα της υποχρέωσης του γιατρού να σέβεται τον άρρωστο, δεν 
παύει, όμως, από του να αντιστοιχεί σε εγχειρίδιο οδηγιών συμπεριφοράς κατάλληλης 
για ευόδωση του ιατρικού έργου και, κατά συνέπεια, για επαγγελματική επιτυχία. Είναι, 
άλλωστε, ενδεικτική η πληροφορία που μας δίνει ο Πλάτων για τους γιατρούς της επο-
χής του, στο έργο του «Γοργίας ή Περί Ρητορικής»: Όταν έβγαιναν, λέει, για επισκέψεις, 
συνήθιζαν να παίρνουν μαζί τους κάποιο ρήτορα που είχε ως αποστολή να πείθει τους 
αρρώστους να δέχονται τη θεραπεία που πρότειναν, όταν οι ίδιοι δεν κατάφερναν να 
τους πείσουν. Έτσι, ο ρήτορας γοργίας, που είχε και αδελφό γιατρό, στην προσπάθειά 
του να υπερασπιστεί την αξία της ρητορικής τέχνης αναφέρει ότι: «Πάρα πολλές φορές 
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όταν πήγαινα με τον αδελφό μου ή άλλους γιατρούς να επισκεφθούμε κάποιον από τους 
αρρώστους τους και τον βρίσκαμε απρόθυμο να πάρει φάρμακο ή να επιτρέψει στο γιατρό 
να του κάνει εγχείρηση ή καυτηρίαση, όταν ο γιατρός αποτύγχανε, εγώ τα κατάφερνα»

(Πολλάκις γαρ ήδη έγωγε μετά του αδελφού και μετά  
των άλλων ιατρών εισελθών παρά τινα των καμνόντων ουχί 
εθέλοντα ή φάρμακον πιείν ή τεμείν ή καύσαι παρασχείν  
τω ιατρώ, ου δυναμένου του ιατρού πείσαι, εγώ έπεισα)10. 

μΟρΦΕς παΤΕρναλΙςμΟυ

Διαπιστώνει κανείς εδώ τον πατερναλιστικό χαρακτήρα που επικρατούσε στη σχέση 
γιατρού-αρρώστου: όταν ο άρρωστος είχε αντιρρήσεις για την προτεινόμενη φαρμακευ-
τική ή χειρουργική θεραπεία, ο γιατρός επιστράτευε κάποιο ρήτορα για να τον πείσει. 
Πατερναλιστικό χαρακτήρα, αλλά με κηδεμονευτική και προστατευτική πρόθεση που 
αντανακλά το «πατρικό» ενδιαφέρον του γιατρού για το καλό του αρρώστου, χωρίς 
όμως να του παρέχει το δικαίωμα της ενημέρωσης που αποτελεί εύλογη προϋπόθεση 
για τη συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων, διακρίνει κανείς και στο επόμενο χωρίο 
του Περὶ Εὐσχημοσύνης έργου του Ιπποκράτη: 

«…Και όλα αυτά ο γιατρός πρέπει να κάνει με ηρεμία, ευπρέπεια 
και φροντίδα για τον πάσχοντα κρύβοντάς του τα περισσότερα 
[…] χωρίς να του φανερώσει κάτι απ’ αυτά που τού συμβαίνουν ή 
πρόκειται να τού συμβούν, επειδή πολλοί εξ αιτίας αυτού ώθησαν 
τα πράγματα στα άκρα, όταν τους είπαν τι είναι αυτό από το οποίο 
πάσχουν και τι πρόκειται να ακολουθήσει»

(πρήσσειν δ’ άπαντα ταύτα ησύχως, ευσταλέως, μεθ’ υπουργίης 
τα πολλά τον νοσέοντα υποκρυπτόμενον […] μηδέν επιδεικνύοντα 
των εσομένων ή ενεστώτων αυτοίσι· πολλοί γαρ δι΄αιτίην ταύτην 
εφ’ έτερα απεώσθησαν, διά την πρόρρησιν την προειρημένην των 
ενεσττων ή επεσομένων)11.

Η πεποίθηση ότι ο γιατρός ενεργεί πάντοτε προς όφελος της υγείας του αρρώστου 
μεταβιβάστηκε από γενιά σε γενιά στη διάρκεια των αιώνων, παραχωρώντας στο γιατρό 
το ηθικό δικαίωμα να αποφασίζει για την τύχη του αρρώστου, προνόμιο που εμμέσως 
πλην σαφώς συνεπάγεται την υποχρέωση του αρρώστου να υπακούει στις εντολές του 
γιατρού. Έτσι, στον Κώδικα Δεοντολογίας του 1847 (έκδοση 1848) του Αμερικανικού 
Ιατρικού Συλλόγου (American Medical Association) συναντά κανείς την εξής παράγραφο 
(άρθρο 6)12:

Η υπακοή του αρρώστου στις οδηγίες του γιατρού του πρέπει  
να είναι άμεση και απόλυτη. Δεν πρέπει ποτέ να επιτρέπει η δική 
του επιπόλαιη γνώμη να επηρεάζει την προσήλωσή του σ’ αυτές. 



121

η εξελΙξη τησ αντΙληψησ γΙα τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου απο την αρχαΙοτητα μεχρΙ τη συγχρονη εποχη

Η παράβαση μιας οδηγίας μπορεί να καταστήσει μια κατά τα άλλα 
λογική θεραπεία επικίνδυνη ή ακόμα και θανατηφόρα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γαλλική γλώσσα η λέξη ordonnance σημαίνει ιατρική 
συνταγή (prescription d’un médecin), αλλά και διάταγμα (acte pris par le gouvernement, 
texte de loi émanant du roi)13. Την αντίληψη αυτή περιγράφει επίσης εναργέστατα ένα 
χρονογράφημα του Παύλου Νιρβάνα, που εκτός από λογοτέχνης ήταν και γιατρός του 
Πολεμικού Ναυτικού (διατηρείται η γλώσσα και η ορθογραφία του πρωτοτύπου)14: 

«Οι παλαιότεροι ιατροί που μετήρχοντο την Ιατρικήν ως ιερωσύνην, εκρατούσαν το 
μυστήριόν της. Δεν έλεγαν στους αρρώστους τι έχουν, τους έλεγαν τι πρέπει να κάνουν 
για να θεραπευτούν. –Τι έχω γιατρέ μου; -Αυτό δεν είναι δική σου δουλειά. Είναι δική 
μου. Δική σου δουλειά είνε να γίνεις καλά. Συζητούσαν στα συμβούλιά των Λατινιστί. 
Κανείς αμύητος δεν εννοούσε τι έλεγαν. Έγραφαν τας συνταγάς των επίσης Λατινιστί 
και με συντμήσεις λέξεων, καταληπτάς μόνον εις τους φαρμακοποιούς που εκτελού-
σαν την συνταγήν. Κανένας άρρωστος δεν ήξευρε τι φάρμακον έπαιρνε. […] Σήμερα ο 
άρρωστος εννοεί να μάθη τι παίρνει και ξέρει τι παίρνει. […] Η Ιατρική απέμεινε χωρίς 
μυστήριον. Και νομίζω ότι έχασε την μεγαλειτέραν της δύναμιν. Και προ πάντων την 
σοβαρότητά της».

Την εξουσία που ασκεί ο γιατρός στον άρρωστο διακωμωδεί, με το γνωστό σκωπτικό 
του ύφος, και ο Όσκαρ Ουάιλντ, στο θεατρικό του έργο Τhe importance of being earnest15 
(«Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» -ή κατ’ άλλη μετάφραση «Η σημασία του να 
είσαι ειλικρινής»). για να ξεφεύγει από την πλήξη του Λονδίνου, ο ήρωας του έργου 
Άλτζερνον έχει επινοήσει ένα φανταστικό φίλο, τον Μπάνμπερι, που υποτίθεται ότι ζει 
στην ύπαιθρο και η κακή υγεία του αναγκάζει τον Άλτζερνον να τον επισκέπτεται κάθε 

Tην έπαρση των γιατρών σατιρίζει ο διάσημος 
γάλλος εικαστικός Honoré Daumier (1808-
1879):
- Βλέπετε, λοιπόν, κύριοι, αυτή η εγχείρηση 

που θα τη λέγατε αδύνατη έχει τέλεια επι-
τύχει

- Αλλά, κύριε, ο άρρωστος έχει πεθάνει
- Τι σημασία έχει! Θα ήταν πολύ πιο πεθαμένος 

χωρίς την εγχείρηση.
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τόσο. Όταν, όμως, ο Άλτζερνον ερωτεύεται μια κοπέλα που ζει στο Λονδίνο, ο Μπάνμπερι 
δεν του χρειάζεται πια και έτσι αποφασίζει να τον «πεθάνει». Ακολουθεί ο εξής διάλογος 
με τη θεία του Αυγούστα (βρίσκονται στο εξοχικό σπίτι ενός φίλου του Άλτζερνον):

ΘΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ. Μπορώ να ρωτήσω αν είναι σ’ αυτό το σπίτι που 
μένει ο ανάπηρος φίλος σου;

ΑΛΤΖΕΡΝΟΝ (τραυλίζοντας). Ω, όχι! Ο Μπάνμπερι δεν ζει εδώ.  
Ο Μπάνμπερι βρίσκεται κάπου αλλού αυτή τη στιγμή.  
Στην πραγματικότητα, ο Μπάνμπερι πέθανε.

ΘΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ. Πέθανε! Πότε πέθανε ο κύριος Μπάνμπερι;  
Ο θάνατός του πρέπει να ήταν πολύ αιφνίδιος.

ΑΛΤΖΕΡΝΟΝ (αφηρημένος). Ω! Πέθανα τον Μπάνμπερι σήμερα το 
απόγευμα. Θέλω να πω, ο καημένος ο Μπάνμπερι πέθανε σήμερα 
το απόγευμα. 

ΘΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ. Από τι πέθανε; 

ΑΛΤΖΕΡΝΟΝ. Ο Μπάνμπερι; Ω, έσκασε τελείως.

ΘΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ. Έσκασε! Υπήρξε θύμα επαναστατικής εξέγερσης; 

«Διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη». Μέρος του έργου του γάλλου ζωγρά-
φου Jean-Jacques Le Barbier (1738-1826) (λάδι σε ύφασμα).
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Δεν ήξερα ότι ο κ. Μπάνμπερι ενδιαφερόταν για την κοινωνική 
μεταρρύθμιση. Αν είναι έτσι, καλά τιμωρήθηκε για τις νοσηρές 
ιδέες του.

ΑΛΤΖΕΡΝΟΝ. Αγαπητή μου θεία Αυγούστα, εννοώ ότι τον βρήκαν. 
Θέλω να πω, οι γιατροί βρήκαν ότι ο Μπάνμπερι δεν μπορούσε να 
ζήσει -και έτσι ο Μπάνμπερι πέθανε. 

ΘΕΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑ. Φαίνεται πως είχε μεγάλη εμπιστοσύνη στη 
γνώμη των γιατρών του. Χαίρομαι, ωστόσο, που πήρε, επιτέλους 
την απόφαση να κάνει κάτι συγκεκριμένο και ακολούθησε την 
κατάλληλη ιατρική οδηγία. 

απΟ Τα δΙκαΙώμαΤα ΤΟυ ανθρώπΟυ ςΤα δΙκαΙώμαΤα ΤΟυ αρρώςΤΟυ

Η αναγνώριση των δικαιωμάτων του αρρώστου καθυστέρησε πολύ σε σύγκριση 
με την αναγνώριση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ένα κείμενο χαραγμένο πάνω σε 
άργιλο, στον καλούμενο «κύλινδρο του Κύρου» (ιδρυτή της Αυτοκρατορίας των Περ-
σών, ~539-550 π.Χ.), που ανακαλύφθηκε το 1879 και μεταφράστηκε από τον Ο.Η.Ε. σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες το 1971, θεωρείται ως ο πρώτος Χάρτης των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου, μια και υπερασπίζεται ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η ανεξιθρησκεία, 
η κατάργηση της δουλείας και η φυλετική ισότητα. Αναφορές στα δικαιώματα του αν-
θρώπου συναντά κανείς στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη, σε αρχαίες τραγωδίες, 
όπως στην Αντιγόνη του Σοφοκλή και σε κείμενα Ρωμαίων φιλοσόφων, αλλά αν εξαι-
ρέσει κανείς τα αιτήματα για τον περιορισμό της βασιλικής αυθαιρεσίας στην Αγγλία 
(Magna Carta 1215, Petition of Right 1628, Habeas Corpus1679 και Bill of Rights 1679), 
ως πρώτη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου θεωρείται η Διακήρυξη της Αμε-
ρικανικής Πολιτείας της Virginia (1776), που εντάχθηκε στις πρώτες δέκα τροπολογίες 
του Αμερικανικού Συντάγματος. Δώδεκα χρόνια μετά (1789), ακολούθησε η γαλλική 
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη (Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen). Το θεωρούμενο ως πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας («Προσωρινόν 
Πολίτευμα της Ελλάδος»), που ψηφίστηκε κατά την Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου 
την 1η Ιανουαρίου του 1822, όριζε ότι «όλοι οι Έλληνες εισίν όμοιοι ενώπιον των νόμων 
άνευ τινός εξαιρέσεως, ή βαθμού, ή κλάσεως, ή αξιώματος»16.

Στο πνεύμα των δυο αυτών Διακηρύξεων και με έναυσμα τις φρικαλεότητες που δια-
πράχθηκαν πριν και ιδίως κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, ψηφίστηκε από 
τη γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στο Παρίσι, στις 10 Δεκεμβρίου του 1948, 
η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η Οικουμενική Διακήρυξη, με 
Προοίμιο και 30 άρθρα, αποτέλεσε την πρώτη σύγχρονη και ολοκληρωμένη διατύπωση 
αρχών περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Οι περισσότερες διατάξεις της 
Διακήρυξης αποτελούν ήδη από μακρού αναπόσπαστο τμήμα των συνταγμάτων και 
νομοθεσιών των δημοκρατικών κρατών. Τα πρώτα πέντε και κυριότερα άρθρα έχουν 
ως εξής17: 
1. Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι σε αξιοπρέπεια και δικαιώματα.
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2. Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες 
που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότε-
ρα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή 
οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, 
τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.

3. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.
4. Κανείς δεν επιτρέπεται να ζει υπό καθεστώς δουλείας, ολικής ή μερικής.
5. Κανείς δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινή ή μεταχείριση 

σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική.
Η αρχή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σύμφωνα με 

την οποία όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα αποτέλεσε 
τη βάση πάνω στην οποία αναπτύχθηκε η ιδέα της αναγνώρισης των δικαιωμάτων του 
αρρώστου από τους γιατρούς και την πολιτεία. Η πρώτη γραπτή διατύπωση των δικαιω-
μάτων του αρρώστου εκ μέρους των «καταναλωτών» (consumers) πραγματοποιήθηκε 
τον Ιούνιο του 1970 από τον Αμερικανικό Εθνικό Οργανισμό Προνοιακών Δικαιωμάτων 
(National Welfare Rights Organization), μια οργάνωση ακτιβιστών που μάχονταν για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών. Μεταξύ 
των βασικών διεκδικήσεων περιλαμβάνονταν η εξασφάλιση ιδιωτικότητας και εμπιστευτι-

Παραλλαγές του βαθμού συμμετοχής του αρρώστου σε αποφάσεις που τον αφορούν με βάση τον 
τύπο συμπεριφοράς του γιατρού και του ίδιου (τροποποιημένο από το https://www.medicalprotection.
org/ uk/articles/doctors-orders-vs-patient-choice).
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κότητας, η εκπροσώπηση στις διοικήσεις των νοσοκομείων και η άμεση ανταπόκριση στα 
αιτήματα των ασθενών. Στη χώρα μας, η κατοχύρωση και η προστασία των δικαιωμάτων 
των ασθενών θεσπίστηκε με Νόμο [1(Ι)2005], το 2004. Στα κατοχυρωμένα δικαιώματα 
περιλαμβάνονται το δικαίωμα σε φροντίδα υγείας και θεραπεία, η αξιοπρεπής μεταχεί-
ριση, η απροσκόλλητη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, η έγκαιρη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση οξέων συμβαμάτων, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, η συγκατάθεση του 
ασθενούς ως προϋπόθεση για ιατρική παρέμβαση, η εμπιστευτικότητα, η προστασία 
της ιδιωτικής ζωής και το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες που αφορούν τον ίδιο 
τον ασθενή και περιλαμβάνονται σε ιατρικά αρχεία, που ο παρέχων υπηρεσίες υγείας 
οφείλει να τηρεί18.

ΤΟ δΙκαΙώμα ΤΉς ςυμμΕΤΟχΉς ςΤΉ λΉψΉ απΟΦαςΕών 

Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ασθενών και ειδικότερα του δικαιώματος στην 
πληροφόρηση, του δικαιώματος στη συγκατάθεση για ιατρική παρέμβαση και του 
δικαιώματος της πρόσβασης σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιατρικό του 
φάκελο, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών διαθέσιμες 
στο ευρύ κοινό, όπως είναι το Διαδίκτυο, οδήγησαν, στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, 
στο καλούμενο «συνεταιρικό» πρότυπο ή το πρότυπο της «μοιρασιάς» (partnership ή 
shared model) της σχέσης του γιατρού με τον άρρωστό του. Κατά το πρότυπο αυτό, 
που αποτελεί τον αντίποδα του πατερναλιστικού προτύπου, ο άρρωστος συμμετέχει 
στις αποφάσεις που σχετίζονται με θέματα υγείας του, αφού ενημερωθεί λεπτομερώς 
από το γιατρό του. Με τον τρόπο αυτό, ανάμεσα στον άρρωστο και το γιατρό αντί της 
σχέσης εξάρτησης που χαρακτηρίζει το πατερναλιστικό πρότυπο, αναπτύσσεται μια 
ισότιμη σχέση, που βασίζεται στον αλληλοσεβασμό των ικανοτήτων του καθενός και την 
αναγνώριση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η συνεκμετάλλευση των μέσων που ο 
καθένας τους διαθέτει, με τελικό στόχο την επίτευξη ευεργετικής έκβασης19. 

Στη «συνεταιρική» αυτή σχέση, ο γιατρός προσφέρει τη γνώση των πιο πρόσφατων 
διαθέσιμων πληροφοριών για τις διαγνωστικές τεχνικές, τα αίτια, την πρόγνωση, τις 
θεραπευτικές επιλογές και τις στρατηγικές πρόληψης που αφορούν το πρόβλημα υγείας 
του αρρώστου. Απ’ τη μεριά του, ο άρρωστος καταθέτει ως κεφάλαιο την προσωπική 
του εμπειρία της νόσου από την οποία πάσχει, καθώς και τη συμπεριφορά του, τις 
καθημερινές του συνήθειες, τη στάση του απέναντι στους διάφορους κινδύνους και εν 
τέλει, τις δικές του αξίες και προτιμήσεις20. 

Σχετικές, ωστόσο, παρατηρήσεις δείχνουν ότι δεν επιθυμούν όλοι οι άρρωστοι να 
συμμετέχουν στις αποφάσεις σε σχέση με τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. 
Σε μερικούς η εμπλοκή στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων δημιουργεί άγχος μπρο-
στά στο ενδεχόμενο της λανθασμένης απόφασης εκ μέρους τους ως αποτέλεσμα της 
έλλειψης των απαραίτητων γνώσεων και πείρας. Άλλοι νοιώθουν ανασφάλεια όταν ο 
γιατρός τους με το να τους ζητά τη γνώμη τους δίνει την εντύπωση ότι αμφιβάλλει για 
το ποια είναι η καλύτερη αγωγή. Συνιστάται, λοιπόν, πριν ζητήσει ο γιατρός από τον 
άρρωστό του να διατυπώσει τη δική του πρόταση για το χειρισμό του προβλήματος 
υγείας του, να επιδιώκει να ενημερωθεί για το αν ο άρρωστος επιθυμεί να συμμετάσχει 
στη λήψη αποφάσεων και σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένος να το κάνει αυτό. Πάντως, 
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στην πλειονότητά τους, οι άρρωστοι ακόμα και όταν δεν επιθυμούν να συμμετέχουν 
στην τελική απόφαση, θέλουν να τους ρωτά ο γιατρός τους για τις προτιμήσεις τους. 
Ας σημειωθεί ότι οι προτιμήσεις των αρρώστων μπορεί να αλλάζουν με το χρόνο στην 
πορεία μιας νόσου και αυτό το ενδεχόμενο πρέπει να το έχει υπόψη του ο γιατρός, ώστε 
να ανταποκρίνεται άμεσα σε μια τέτοια αλλαγή21.

ςυγχρΟνΕς πρΟκλΉςΕΙς

Στην εποχή μας, ορισμένες νέες αντιλήψεις και οι εφαρμογές τους επηρεάζουν την 
άσκηση της Ιατρικής και κατ’ επέκταση, τη σχέση γιατρού-αρρώστου και τη δυνατότητα 
του δεύτερου να ασκεί το δικαίωμα της συμμετοχής του στη λήψη αποφάσεων. Ως Ια-
τρική Aκρίβειας (precision medicine) αναφέρεται η προσαρμογή της θεραπείας και των 
προληπτικών μέτρων στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά είναι κατά βάση γενετικά (π.χ., ογκογονίδια στις περιπτώσεις καρκίνου), χωρίς, 
όμως, να εξαιρούνται οι φαινοτυπικές διαφορές ή και οι περιβαλλοντικές επιδράσεις. 
Ο όρος Ιατρική της Aκρίβειας αποτελεί μετεξέλιξη του όρου Εξατομικευμένη Ιατρική 
(personalized medicine), που προηγήθηκε κατά μία περίπου δεκαπενταετία22. Σύμφωνα 
με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (National Research Council) των Η.Π.Α., ο παλαιότερος 
όρος εξατομικευμένη (personalized) Ιατρική θα μπορούσε να παρερμηνευθεί αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι σχεδιάζονται θεραπείες και μέτρα πρόληψης αποκλειστικά για κάθε ξεχω-
ριστό πρόσωπο, ενώ ο όρος Ιατρική ακρίβειας (precision) αποσκοπεί στο να διαπιστώσει 
ποιες προσεγγίσεις θα είναι αποτελεσματικές σε ποιους ασθενείς με βάση παράγοντες 
γενετικούς, περιβάλλοντος και τρόπου ζωής. για το λόγο αυτό το Συμβούλιο προέκρινε 
ως προτιμότερο τον δεύτερο όρο και έτσι ό όρος Ιατρική ακρίβειας τείνει να επικρατήσει23.

Τόσο ο αρχικός όρος [εξατομικευμένη ή κατ’ άλλη (αδόκιμη) μετάφραση, «προσωπο-
ποιημένη» Ιατρική], όσο και ο ορισμός του μεταγενέστερου («προσαρμογή της θεραπείας 
και των προληπτικών μέτρων στα ατομικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς») δημιουργούν 
την εντύπωση ότι οι νέες αυτές ιδέες ταυτίζονται με την αντίληψη της Ιατρικής που έχει 
ως επίκεντρο τον άρρωστο -που λαμβάνει, δηλαδή, υπόψη τις αξίες και τις προτιμήσεις 
του αρρώστου. Υπάρχει, όμως, σαφής διαφορά: Σκοπός της εξατομικευμένη Ιατρικής ή 
της Ιατρικής ακρίβειας είναι η επίτευξη βέλτιστων εκβάσεων, ενώ η επικεντρωμένη στον 
άρρωστο φροντίδα (patient centered care) αποσκοπεί στη χειραφέτηση του αρρώστου 
-στην ενίσχυση, δηλαδή, της προσωπικότητάς του. Επιπλέον, η Ιατρική ακρίβειας έχει ως 
βάση το γενετικά μοναδικό άτομο, ενώ το αντικείμενο της επικεντρωμένης στον άρρωστο 
φροντίδας είναι το πολυσύνθετο, ιδιαίτερο πρόσωπο. Τέλος, στην Ιατρική ακρίβειας η 
ενέργεια έγκειται σε στοχευμένες (targeted) παρεμβάσεις στον τομέα της πρόληψης 
και της θεραπείας με γνώμονα γενετικές πληροφορίες, ενώ η επικεντρωμένη στον άρ-
ρωστο φροντίδα ενεργεί μέσω της εξασφάλισης συνεργασίας ανάμεσα στο γιατρό και 
τον άρρωστο και της μοιρασιάς της απόφασης μεταξύ γιατρού και ασθενούς24. Παρά 
τις διαφορές αυτές, η Ιατρική ακρίβειας μπορεί να συνυπάρξει με την επικεντρωμένη 
στον άρρωστο Ιατρική. Με τη διαφορά ότι για μεν την Ιατρική ακρίβειας χρειαζόμαστε 
γενετιστές και μοριακούς βιολόγους, για δε την Ιατρική με επίκεντρο τον άρρωστο εί-
ναι απαραίτητοι κλινικοί γιατροί κατάλληλοι να αποτελέσουν πρότυπα για μίμηση (role 
models) από τους νεώτερους συναδέλφους22. 
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Μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι γιατροί και οι άρρωστοι στη σύγχρονη 
εποχή ξεκινά από τη μέθοδο της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence). Τεχνητή 
νοημοσύνη είναι κλάδος της πληροφορικής που ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατα-
σκευή και την εφαρμογή λογισμικών που επιχειρούν να μιμηθούν την ανθρώπινη νοημο-
σύνη. Στην Ιατρική, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη μορφή αλγορίθμων που προκύπτουν 
από την ανάλυση εξαιρετικά μεγάλου πλήθους δεδομένων (big data), τα περισσότερα 
από τα οποία προέρχονται από προηγούμενες μελέτες, βάσεις δεδομένων και γενετικές 
πληροφορίες. Οι κύριοι τομείς στους οποίους δοκιμάζεται η τεχνητή νοημοσύνη σε θέ-
ματα υγείας είναι η διάγνωση (π.χ., διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, καρδιαγγειακές 
παθήσεις, δερματικά νεοπλάσματα), οι σύγχρονες απεικονιστικές μέθοδοι (ταχύτερη 
απεικόνιση, αξιοποίηση του συνόλου των απεικονιστικών δεδομένων, εξατομικευμένη 
δοσολογία της ακτινοβολίας) και η φαρμακευτική θεραπεία (π.χ., επιλογή θεραπευτικών 
σχημάτων, αλληλεπιδράσεις φαρμάκων). Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα από συγκρι-
τικές μελέτες δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη υπερτερεί της κρίσης του γιατρού 
όταν καλείται να δώσει λύσεις σε διαγνώσεις ή θεραπευτικά σχήματα που βασίζονται 
σε δεδομένα πολύ μεγαλύτερα από αυτά που μπορεί να αναλυθούν από την ανθρώπινη 
νοημοσύνη χωρίς τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού25. Τα ηθικά θέματα που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην πράξη είναι από τη μια μεριά το θέμα 
της νομικής ευθύνης του γιατρού όταν εξαρτά τις αποφάσεις του από αλγορίθμους 
τεχνητής νοημοσύνης26 και από την άλλη, το δίλημμα εμπιστοσύνης που αντιμετωπίζει 
ο άρρωστος όταν καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε υποδείξεις που προέρχονται από 
τεχνητή νοημοσύνη και σε οδηγίες που βασίζονται στην ανθρώπινη νοημοσύνη, δηλαδή, 
τη νοημοσύνη του γιατρού του27.

ςυνΟψΉ

Στο πέρασμα των αιώνων, η σχέση του γιατρού με τον άρρωστό του εξελίσσεται 
όσο ο άρρωστος χειραφετείται από την εξουσία του γιατρού. Η σχέση αρρώστου-ικέτη 
και γιατρού-ιερέα-μεσολαβητή στην επικοινωνία του πρώτου με τη θεότητα επικράτησε 
στους προϊστορικούς και πρωτοϊστορικούς χρόνους για να εξελιχθεί αργότερα στην 
προστατευτική στάση του γιατρού απέναντι στον άρρωστο –προστατευτική στάση, 
που συχνά εκλαμβανόταν ως δικαίωμα του γιατρού να αποφασίζει για την τύχη του 
αρρώστου και υποχρέωση του αρρώστου να υπακούει στις εντολές του γιατρού. Τα 
δικαιώματα του αρρώστου έλαβαν επίσημη αναγνώριση δυο περίπου αιώνες μετά τις 
πρώτες διακηρύξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου και μετά παρέλευση δυο περίπου 
δεκαετιών από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η ουσια-
στική, όμως, απαλλαγή του αρρώστου από την ιατρική κηδεμονία συντελέσθηκε μόλις 
στα τέλη του περασμένου αιώνα με την αναγνώριση του δικαιώματός του να συμμετέχει 
στις αποφάσεις που τον αφορούν. Νέες αντιλήψεις και εφαρμογές που αναφαίνονται 
τα τελευταία χρόνια αναμένεται να επηρεάσουν περαιτέρω το ρόλο του αρρώστου στη 
σχέση του με το γιατρό. 
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Βιοηθική 
προϋπάρχουσες Ήθικές αρχές  
και γένεση

Στέφανος Ι. Γερουλάνος

ΕΙςαγώγΉ

Η Βιοηθική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη δεοντολογική συμπεριφορά του 
ανθρώπου απέναντι στη ζωή και το περιβάλλον της. Ασχολείται όμως ιδιαίτερα με την 
Ιατρική και τη Βιολογία, τη Βιοφυσική, τη Βιοτεχνολογία, τη Βιοχημεία, την Κτηνιατρική, 
την περιβαλλοντολογική Ηθική, τη Διδασκαλία της Ηθικής & Δεοντολογίας, το Δίκαιο 
αλλά και τη Φιλοσοφία (Jonsen, 2000). Είναι μέρος της γενικής Ηθικής & Δεοντολογίας 
και βασίζεται πάνω σ’ αυτήν.

Η παλαιότερη μορφή της Βιοηθικής είναι η Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία, τα αδι-
άσειστα θεμέλια της οποίας τέθηκαν ήδη στην εποχή του Ιπποκράτη. Με την αποδοχή 
του «Ιπποκράτειου» Όρκου δημιουργείται η πρώτη στέρεη βάση της Ιατρικής Ηθικής 
και Δεοντολογίας, η οποία θα δώσει επαρκείς λύσεις στα περισσότερα από τα ηθικο-
δεοντολογικά προβλήματα της Ιατρικής για τα επόμενα 2.400 χρόνια. Οι ρίζες της όμως 
ανιχνεύονται πολύ νωρίτερα. Η Ιατρική Ηθική & Δεοντολογία στηρίζεται όπως θα δούμε 
στους κανόνες της γενικής Ηθικής, οι οποίοι χάνονται στα βάθη των αιώνων.

Οι θεμελιώδεις Αρχές της γενικής Ηθικής και Δεοντολογίας, ιδίως του Δυτικού Κό-
σμου στηρίζονται στις βασικές Αρχές του Ελληνο-Χριστιανικού Πολιτισμού, όπως αυτές 
καταγράφονται στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, στην Αρχαία Ελληνική γραμματεία, 
ιδίως την Προσωκρατική, Σωκρατική, Πλατωνική και Αριστοτελική Ηθική. 

Η σημερινή Βιοηθική βασίζεται σε αυτά τα ισχυρά θεμέλια της Ιατρικής αλλά και της 
γενικής Ηθικής και Δεοντολογίας.

πρΟϋπαρχΟυςΕς ΉθΙκΕς αρχΕς 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΤΑγΡΑΦΕΣ 

Οι πρώτοι γραπτοί κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας είναι τόσο παλαιοί όσο και 
η ανθρώπινη γραφή, θέτοντας άμεσα την ερώτηση του αν οι πρώτοι Ηθικοί κανόνες 
δεν προϋπήρχαν της γραφής! Η πιθανότητα μάλιστα του να προϋπήρχαν παλαιότεροι 
άγραφοι κανόνες υποστηρίζεται έντονα από τους υπάρχοντες άγραφους κώδικες 
σημερινών πρωτογόνων φυλών. Οι πρώτοι Homo sapiens πρέπει να είχαν αυστηρούς 
κανόνες ηθικής, ήδη από τη στιγμή που είχαν σχηματίσει τις πρώτες οικογένειες και 
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συμμαχίες με τους γείτονές τους. Δεοντολογικοί κανόνες πρέπει να προέκυψαν άμεσα 
όταν ιδρύθηκαν οι πρώτοι μικροί οικισμοί.

Η πρώτη γραπτή απόδειξη ηθικών και δεοντολογικών κανόνων πηγαίνει πίσω στην 
Αρχαία Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία, στις οποίες ανακαλύφθηκε η γραφή στο τέλος 
της 4ης χιλιετίας π.Χ.

ΑΡΧΑΙΑ ΑΙγΥΠΤΟΣ

Στο επίκεντρο της Αιγυπτιακής Ηθικής και Δεοντολογίας εμφανίζεται πάρα πολύ 
νωρίς η λέξη ma’at, που σήμαινε δικαιοσύνη, ισορροπία, νόμο, τάξη, αλήθεια, ή κάτι 
ανάλογο και η οποία αργότερα προσωποποιείται σαν θεότητα με την επωνυμία Μα’ατ. 
Όλες οι παρά πάνω έννοιες “δημιουργήθηκαν” κατ’ αρχή από τους θεούς η δε έννοια 
ma’at αναφέρεται πάρα πολύ νωρίς σαν λέξη/θεότητα. Στη συνέχεια όμως η πρακτική 
εφαρμογή τους είναι εγγυημένη από τους Φαραώ. 

Από την Πέμπτη ήδη Δυναστεία (2450-2300 π.Χ.) διορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι 
από τους Φαραώ, που ονομάζονται «Ιερείς της Μα’ατ» και έχουν σκοπό να ασχολού-
νται με νομικά προβλήματα που προκύπτουν στη χώρα (Morenz 1973, σελ. 12). Από 

την εποχή αυτή δεν έχουν βρεθεί 
ακόμα γραπτοί κώδικες Ηθικής 
και Δεοντολογίας, φαίνεται όμως 
να προϋπήρχαν κάποιοι αποδεκτοί 
κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι 
βασίζονταν στη Μα’ατ και οι οποίοι 
πιθανόν να ενισχύονταν από καιρού 
εις καιρόν από κάποια Φαραωνι-
κά διατάγματα που ενδιαμέσως 
έχουν χαθεί. Οι Ιερείς της Μα’ατ 
φαίνεται ότι λειτουργούσαν σαν 
ένα είδος δικαστών που στηρίζο-
νταν σε βασικούς κανόνες ηθικής 
συμπεριφοράς, καθώς Δικαιοσύ-
νη και Αλήθεια δεν ήταν αόριστες 
έννοιες αλλά απαιτήσεις της τότε 
κοινωνίας (Morenz 1973, σελ. 125). 
Μάλιστα έχουν βρεθεί πάπυροι 
του 2.000 π.Χ., με γραπτά μαθη-
τών που περιέχουν ηθικούς κανό-
νες συμπεριφοράς,αφορισμούς 
ή συμβουλές σοφών διδασκάλων 
και αναφέρονται στη Μα’ατ (Lerue 
1988, σελ. 70-3). 

Οι ηθικοί και δεοντολογικοί 
αυτοί κανόνες συνδέονται στην 
Αίγυπτο με την πίστη στη μετά 
θάνατο ζωή. Κανένα άλλο έθνος 

Εικόνα 1. Αρχαίο Αιγυπτιακό κείμενο που προσομοιάζει με 
τα κείμενα της Βίβλου των Νεκρών. Φωτογραφία από τον 
τάφο του βασιλέα Τέτι (2333 π.Χ.). Ομώνυμη Πυραμίδα, 
Αίγυπτος.
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του Αρχαίου Κόσμου δεν προ-
σπάθησε τόσο συστηματικά να 
κερδίσει την αιώνια ζωή όσο η 
Αίγυπτος (Lichtheim 1975, σελ. 
115). Ο νεκρός έπρεπε μόλις 
πέθαινε να σταθεί μπροστά 
σε ένα Πάνθεο 42 θεών, θείων 
δικαστών,  και να απαντήσει 
αρνητικά σε 42 ερωτήσεις. Τα 
αδικήματα που δεν έπρεπε να 
έχει κάνει περιλάμβαναν, κα-
κομεταχείριση προσώπων ή 
ζώων, βλασφημία, κλοπή, ψευ-
δομαρτυρία, φόνο ή εντολή 
να φονευθεί κάποιος, μοιχεία, 

αυνανισμό, εξαπάτηση, μαρτυρία απορρήτων σε τρίτους κ.π.α. Ο νεκρός έπρεπε μάλιστα 
να διαβεβαιώσει ότι δεν άφησε πεινασμένο χωρίς τροφή, διψασμένο χωρίς νερό, γυμνό 
χωρίς ρούχα. Ηθικά διδάγματα που πέρασαν αργότερα στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.

Μετά από κάθε αρνητική απάντηση του νεκρού, η καρδιά (ψυχή) του γινόταν όλο 
και πιο ανάλαφρη. Όταν έφθανε να είναι πιο ελαφριά από ένα φτερό τότε η ψυχή του 
νεκρού περνούσε στην αιωνιότητα, αλλιώς ο νεκρός καταδικαζόταν σε θάνατο και η 
ψυχή του καταστρέφονταν. Οι 42 αυτές ερωτήσεις αναφέρονται όλες στη «Βίβλο των 
Νεκρών» (Πίν. 1), αποσπάσματα της οποίας βρίσκουμε σκαλισμένα ήδη πάνω σε πέτρα 
μέσα στην πυραμίδα του Φαραώ Τέτι το 2.333 π.Χ.

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ

Σε αντίθεση με την Αίγυπτο στη Μεσοποταμία έχουμε, εξ ίσου σχεδόν χρονολογικά, 
γραπτούς κώδικες με νόμους του κράτους, οι οποίοι όχι μόνο αναφέρονται σε εγκλή-
ματα αλλά τιμωρούν υπηκόους ακόμα και με μη αποδεκτούς τρόπους συμπεριφοράς. 
Ο παλαιότερος κώδικας του UrNammu, φυλάσσεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Κωνσταντινούπολης (αρ. 3191), χρονολογείται στο 2100-2050 π.Χ. Τα περισσότερα 
άρθρα του αφορούν την ισότητα των κατοίκων και τις διαφορές τους επάνω στα δικαιώ-
ματα της γης που κατέχουν. Ωσαύτως όμως ο φόνος, η κλοπή, η μοιχεία, και ο βιασμός 
θεωρούνται κακουργήματα και τιμωρούνται με θάνατο.

Παρόμοιοι είναι και οι νόμοι της Eschnuna (π. 1930 π.Χ.) και ο κώδικας του Lipit-Ishtar 
του Isin του 1870 π.Χ. Αυτοί οι τρεις κώδικες θεωρούνται ως οι παλαιότεροι νομικοί 
κώδικες του Δυτικού Κόσμου. Ο πιο γνωστός όμως είναι ο περίφημος κώδικας του 
βασιλέως Χαμουραμπί (1810-1750 π.Χ.), ο οποίος ήταν στημένος στην κεντρική πλατεία 
της Βαβυλώνας, έτσι ώστε όλοι οι κάτοικοι να μπορούν να ενημερώνονται για το τι 
ισχύει. Στην κορυφή της στήλης, που φυλάσσεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου, 
απεικονίζεται ο Χαμουραμπί να παραλαμβάνει όπως και ο Μωυσής τους νόμους από τον 
Θεό, εδώ στη Μεσοποταμία από τον θεό της Δικαιοσύνης Shamash.

Σε αντίθεση με τους προηγούμενους κώδικες, που έδιδαν έμφαση στην αποζημί-
ωση του θύματος, στον κώδικα του Χαμουραμπί δίδεται μεγάλη έμφαση στην τιμωρία 

Εικόνα 2. Απεικόνιση του ζυγίσματος της ψυχής, όπως περι-
γράφεται στην Βίβλο των Νεκρών. Πάπυρος από τον τάφο του 
Άνι. 1250 π.Χ.. Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο.
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πίν. 1. Βιβλίο των νεκρών

I have not:
Committed sins against men

Opposed my family
Opposed kinsfolk
Wrought evil
Vilified slave to his master
Inflicted pain

Caused anyone to go hungry or thirsty
Committed murder or given order to commit murder

Been loud
Slain sacred cattle
Caused calamities
Plundered the offerings
Filched land from my neighbor
Added to the weights of the scales
Caught fish with the hair made of the bodies of the same kind of fish
Stopped water when it should flow
Made a cutting in a canal
Extinguished a fire when it should burn

Confounded truth
Been inpatientor done wrong

Robbed
Stolen

Slain people
Destroyed food offering
Reduced measures

Told lies
Caused to weep
Dissembled
Done evil

Transgressed
Done grain-profiteering
Robbed a parcel of land

Discussed secrets
Brought lawsuits
Disputed about property

Had intercourse with married woman
Masturbated
Struck terror
Been hot tempered
Been violent
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του θύτη. Περιγράφει με ακρίβεια σε τι τιμωρία 
πρέπει να καταδικαστεί ο κατηγορούμενος, αλλά 
συγχρόνως είναι η πρώτη φορά στον κόσμο που 
προστατεύεται και η αθωότητα.

282 παρανομίες τιμωρούνται αυστηρά όπως, η 
κλοπή, οι αγροτικές παρανομίες, ο τραυματισμός 
ή ο φόνος. Τα δικαιώματα των δύο συζύγων ανα-
φέρονται αναλυτικά όπως και των γυναικών, των 
παιδιών και των σκλάβων. Οι ποινές και τα τιμήματα 
είναι ανάλογα με την τάξη των εμπλεκομένων. 
Φόνος, μοιχεία, κλοπή, βιασμός τιμωρούνται με 
θάνατο.

Όσον αφορά την Ιατρική, εντύπωση προκαλεί η 
απαγόρευση της χρήσης μπρούντζινης βελόνας για 
την εγχείρηση του καταρράκτη. Πιθανολογούμε ότι 
απαγορευόταν η χρήση τους, επειδή ο μπρούντζος 
οξειδώνεται και ρινίσματα χαλκού θα μπορούσαν 
να μείνουν μέσα στο μάτι και να δημιουργήσουν 
μια καταστροφική λοίμωξη. Η τιμωρία δεν παύει 
όμως να είναι βαρύτατη, καθώς αποκόπτονταν το 
χέρι του χειρουργού, ο οποίος χρησιμοποιούσε 
τέτοιες βελόνες. Έπρεπε να χρησιμοποιεί χρυσές!

Ενδιαφέρον προκαλεί και το ότι ο κώδικας 
κλείνει λέγοντας ότι θα είναι ευλογημένος αυτός που ακολουθεί τους νόμους του θεού 
Shamash και καταριέται αυτούς που δεν τους ακολουθούν. Κάτι που συναντάμε ξανά 
ως αυτοαρά (αυτοκατάρα) στο τελευταίο άρθρο του Όρκου του «Ιπποκράτη».

Εικόνα 3. Στήλη του Χαμουραμπί (1550 
π.Χ.). Ο βασιλεύς στεκούμενος παραλαμ-
βάνει  από τον Θεό της Δικαιοσύνης Σαμάχ 
(Samash) τον Βαβυλωνιακό Νομικό Κώδικα. 
Λούβρο, Παρίσι.

πίν. 2. Οι Δέκα Εντολές

 1. Εγώ ειμί ο Κύριος ο Θεός σου, ουκ έσονταί σοι θεοί έτεροι πλην εμού.
 2. Ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και όσα εν τη γη 

κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπό κάτω της γης.
 3.  Ου λήψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω.
 4. Μνήσθητι την ημέραν του Σαββάτου αγιάζειν αυτήν, εξ ημέρας εργά και ποιήσεις πάντα τα 

έργα σου, τη δε εβδόμη Σάββατα Κυρίω τω Θεώ σου.
 5. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος γένη επί 

της γης.
 6.  Ου φονεύσεις.
 7.  Ου μοιχεύσεις.
 8.  Ου κλέψεις.
 9.  Ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή.
 10.  Ουκ επιθυμήσεις πάντα όσα τω πλησίον σου εστί.
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ΙΣΡΑΗΛ

Κατά την «Έξοδο» των Εβραίων από 
την Αίγυπτο, και κατά πάσα πιθανότη-
τα την εποχή της μεγάλης έκρηξης του 
ηφαιστείου της Σαντορίνης, το 1550 ή 
1613 π.Χ., με το καταστροφικό τσου-
νάμι που ακολούθησε, ο Μωυσής και οι 
ακόλουθοί του έφθασαν στο όρος Σινά, 
όπου ο Μωυσής έλαβε από το χέρι του 
Θεού τις Δέκα Εντολές (Πίν. 2). Δέκα 
Ηθικο-δεοντολογικές Αρχές που εμπερι-
έχονται όλες στη Βίβλο των Νεκρών της 
Αιγύπτου αλλά και στους κώδικες της 
Μεσοποταμίας. Από αυτές τις εντολές 
οι τελευταίες πέντε θα παραμείνουν ες 
αεί ακλόνητες. Αποτελούν τη βάση της 
Ηθικής και Δεοντολογίας του σήμερα. Τα: 
ου φονεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, 
ου ψευδομαρτυρήσεις και ουκ επιθυμήσεις 
τα του πλησίον σου, θα παραμείνουν αδι-
άσειστα για 3,5 χιλιάδες χρόνια.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που διατυ-
πώθηκαν με τέτοια σαφήνεια από τους  
Εβραίους και καταγράφηκαν κάπου μετα-
ξύ του 7ου και 5ου αι. π.Χ. αλλά και διάφορα 

άλλα που συγκαταλέγονται στην Παλαιά Διαθήκη και ξαναδιατυπώθηκαν στην Καινή. 
Έτσι, διαβάζουμε στο Λευιτικό (19,17) το: Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν, στον Ιώβ 
(31,32): Ποτέ δεν άφησα ξένο να κοιμηθεί έξω στο ύπαιθρο. Η θύρα του σπιτιού μου ήτο 
πάντα ανοικτή σε κάθε ερχόμενο, ήστον Ησαΐα (58,7): Δεν είναι το να μοιράζεις το ψωμί 
σου σ’ αυτόν που πεινάει; να βάζεις μέσα στο σπίτι σου τους άστεγους φτωχούς; Όταν 
βλέπεις τον γυμνό, να τον ντύνεις; κ.λπ., κ.λπ. Διδάγματα που επαναλαμβάνονται αυτού-
σια στη Καινή Διαθήκη και σφράγισαν όχι μόνο τον Ελληνο-Χριστιανικό Πολιτισμό της 
Δύσης αλλά και όλες τις μεγάλες θρησκείες.

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ

Ήδη στη Μυθολογία της Αρχαίας Ελλάδας αλλά και στα Έπη του Ομήρου αναγνωρί-
ζουμε πολύ νωρίς ότι ο κόσμος κυβερνάται πολύ αυστηρά από τους θεούς του Ολύμπου, 
οι οποίοι δεν δέχονται κανένα παραστράτημα και τιμωρούν τους πιστούς στέλνοντάς τους 
ασθένειες, κεραυνοβολώντας τους, καταποντίζοντάς τους στα Τάρταρα και άλλα πολλά. 
Παρανομίες δεν είναι αποδεκτές, ενώ αξιόποινες πράξεις ακολουθούν τους ενόχους 
ακόμα και μετά θάνατον. Οι Ερινύες φθάνουν να ακολουθούν ακόμα και τους απογόνους 
των ενόχων. Κώδικες τύπου δέκα εντολών μπορεί να μην υπάρχουν, σαφείς νομοθεσίες 
των διαφόρων πόλεων όμως θέτουν τα όρια του επιτρεπτού και καθορίζουν τις ποινές.

Οι πρώτοι, προσωκρατικοί φιλόσοφοι, προσπαθούν με λακωνικούς αφορισμούς να 

Εικόνα 4. Ο Μωυσής παραλαμβανει από τον Θεό 
τις Δέκα Εντολές. Βυζαντινή εικόνα του 13ου αιώνα, 
Μονή Σινά.
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θέσουν τους βασικούς ηθικούς κανόνες. Εντύπωση προκαλούν και εδώ αποφθέγματα 
όπως ο Χρυσούς Κανών του Θαλή του Μιλήσιου (π. 624-524 π.Χ.): Απόφευγε να κάνεις 
ό,τι θα κατηγορούσες τους άλλους ότι κάνουν. Το ρητό αυτό καταγράφηκε την ίδια πε-
ρίπου εποχή όπως η Τορά, και ξαναειπώθηκε από τον Ισοκράτη (436-338 π.Χ.) και τον 
πυθαγόρειο Σέξτο (quintus Sextus 1ος αι. π.Χ.).

Με την έλευση του Σωκράτη, αλλά ιδίως με τα διδάγματα του Αριστοτέλη θεμελιώνε-
ται ή Ηθική η οποία παίρνει πια φιλοσοφικές διαστάσεις και επιστημοποιείται. Ο χώρος 
όμως δεν επαρκεί για να υπεισέλθει κανείς σ’ αυτό το τεράστιο κεφάλαιο. Πρόκειται 
για τα θεμέλια της Ηθικής και Δεοντολογίας του Δυτικού Κόσμου που εξακολουθούν 
να ισχύουν όπως τότε.

Ή γΕνΕςΉ ΤΉς ΙαΤρΙκΉς ΉθΙκΉς καΙ δΕΟνΤΟλΟγΙας

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Ενώ είναι άγνωστο εάν ο επονομαζόμενος Όρκος του Ιπποκράτη (Πίν. 3) εγράφη 
πράγματι από τον ίδιο, το μοναδικό αυτό κείμενο μπορεί να έγραφε μόνο από μια εξέχου-
σα προσωπικότητα. Το κείμενο αυτό δεν γράφτηκε από κάποιον φιλόλογο ή φιλόσοφο. 

πίν. 3. Ο Όρκος της Ιπποκρατικής Συλλογής
Ορκίζομαι στο θεό Απόλλωνα τον ιατρό και στο θεό Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια 
και επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων των θεών ότι θα εκτελέσω κατά τη δύναμη και την κρίση 
μου τον όρκο αυτόν και τη συμφωνία αυτή.

Να θεωρώ τον διδάσκαλό μου της ιατρικής τέχνης ίσο με τους γονείς μου και την κοινωνό του 
βίου μου. Και όταν χρειάζεται χρήματα να μοιράζομαι μαζί του τα δικά μου. Να θεωρώ την οικο-
γένειά του αδέλφια μου και να τους διδάσκω αυτήν την τέχνη αν θέλουν να την μάθουν χωρίς 
δίδακτρα ή άλλη συμφωνία.

Να μεταδίδω τους κανόνες ηθικής, την προφορική διδασκαλία και όλες τις άλλες ιατρικές γνώσεις 
στους γιους μου, στους γιους του δασκάλου μου και στους εγγεγραμμένους μαθητές που πήραν 
τον ιατρικό όρκο, αλλά σε κανέναν άλλο.

Θα χρησιμοποιώ τη θεραπεία για να βοηθήσω τους ασθενείς κατά τη δύναμη και την κρίση μου, 
αλλά ποτέ για να βλάψω ή να αδικήσω. Ούτε θα δίνω θανατηφόρο φάρμακο σε κάποιον που θα 
μου το ζητήσει, ούτε θα του κάνω μια τέτοια υπόδειξη.

Παρομοίως, δεν θα δώσω σε γυναίκα κολπικό υπόθετο που να προκαλεί άμβλωση. 

Θα διατηρώ αγνή και άσπιλη και τη ζωή και την τέχνη μου. Δεν θα χρησιμοποιώ νυστέρι ούτε σε 
αυτούς που πάσχουν από λιθίαση, αλλά θα παραχωρώ την εργασία αυτή στους ειδικούς της τέχνης.

Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε 
εσκεμμένη βλάβη και φθορά, και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθε-
ρους και δούλους. Και όσα τυχόν βλέπω ή ακούω κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή και πέρα από 
τις επαγγελματικές μου ασχολίες στην καθημερινή μου ζωή, αυτά που δεν πρέπει να μαθευτούν 
παραέξω δεν θα τα κοινοποιώ, θεωρώντας τα θέματα αυτά μυστικά.

Αν τηρώ τον όρκο αυτό και δεν τον παραβώ, ας χαίρω πάντοτε υπολήψεως ανάμεσα στους ανθρώ-
πους για τη ζωή και για την τέχνη μου. Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα.

Kiapokas e.,1999
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Μόνο ένας πολύ μεγάλος γιατρός, με πλήρη γνώση του λειτουργήματός του, μπορεί 
να έφθασε σε τέτοια υψηλή βαθμίδα Ηθικής και Δεοντολογίας ώστε να καταφέρει να 
συμπυκνώσει μέσα σε λιγότερο από μισή σελίδα, ένα λιτότατο αλλά υψίστου επιπέδου 
κείμενο, τον Παρθενώνα όλων των ιατρικών κειμένων όλων των εποχών (Δ. Λυπουρλής, 
2002), ένα μοναδικό επί αιώνες πρότυπο ιατρικής επαγγελματικής ηθικής (Δ. Λυπουρλής, 
1991). Ένα ηθικό, επαγγελματικό, αιώνιο επίτευγμα, ένα κτήμα ες αεί (Lichtenthäler, (1984). 
Και, πολλοί γιατροί, αυτού του επιπέδου, δεν μας έχουν παραδοθεί από την Αρχαιότητα. 
Αν είχε γράψει κάποιος άλλος ιατρός αυτό το κείμενο 
σίγουρα κάτι θα μας είχε μεταφερθεί. Πρόκειται για ένα 
κείμενο που έλυσε για 2.400 χρόνια, σχεδόν όλα, τα 
ηθικά διλήμματα των ιατρών και μετέτρεψε την Ιατρική 
από επάγγελμα σε λειτούργημα. Και ενώ ακόμα και ο 
Γαληνός πιστεύει ότι γράφηκε από τον ίδιο τον Ιπποκρά-
τη, και που σίγουρα είχε πολύ καλλίτερη πληροφόρηση 
από μας, εμείς επειδή ένας μεταφραστής του Όρκου 
το αμφισβήτησε, τον αμφισβητούμε.

Ο Όρκος απευθύνεται προς τους γιατρούς, επικα-
λείται τη μαρτυρία των θεών, αναφέρει τις υποχρεώσεις 
προς τον διδάσκαλο και την όλη ιατρική οικογένεια, 
απαριθμεί τα καθήκοντα του γιατρού προς τον άρρωστο, 
υπόσχεται ότι θα κάνει τα πάντα για να ωφελήσει τον 
άρρωστο και κυρίως να μην τον βλάψει, ότι θα διατηρή-
σει αγνή τη ζωή και την τέχνη του, ότι θα προστατεύει 
τη ζωή, ότι δεν θα κάνει διάκριση μεταξύ ανδρός και 
γυναικός, ελευθέρου και σκλάβου, ότι θα μένει μακριά 
από κάθε αδικία, ότι θα σεβαστεί το σπίτι του αρρώστου 
αλλά και το ιατρικό απόρρητο.

Το ότι ο Όρκος επέζησε για 24 αιώνες και επηρέασε τόσα Έθνη και Παγκόσμιους 
Οργανισμούς του Δυτικού Κόσμου αποδεικνύει τη σημασία του. Το άρθρο 3 του Όρκου, 
που ισοδυναμεί με το απόφθεγμα στο κείμενο του βιβλίου Περὶ Ἐπιδημιῶν (Α,5) «ωφελέειν 
ή μη βλάπτειν», δηλ. να προσπαθείς να ωφελείς πάντα τον ασθενή και τουλάχιστον να 
προσέχεις  να μην τον βλάψεις, επαρκούσε πλήρως στο πέρασμα των αιώνων για να 
λύσει τα περισσότερα Ηθικά και Δεοντολογικά προβλήματα.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ

Με την έλευση και αναγνώριση του Χριστιανισμού στη Δύση (Διάταγμα Μεδιολάνων, 
313 μ.Χ.) η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη, οι Δέκα Εντολές αλλά και ο Όρκος του Ιπποκράτη 
ενσωματώθηκαν στην Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία αλλά και τη Νομολογία. Έτσι όλες 
οι αρχέγονες ηθικές αρχές, που γνωρίσαμε στη Βίβλο των Νεκρών και τους κώδικες 
της Μεσοποταμίας, εναγκαλίστηκαν, μέσω των Εβραϊκών κειμένων, κατ’ αρχή από τους 
Πατέρες της Εκκλησίας και κατ’ επέκταση από όλους τους γιατρούς. Νέο πέρα από την 
ισότητα των φύλων και των σκλάβων με τους ελεύθερους, που δειλά δειλά αναφέρονται 
στον Όρκο του «Ιπποκράτη», αυτό που προστίθεται από τον Απόστολο Παύλο (Προς 
Γαλάτες 3,28) είναι: η ισότητα των εθνοτήτων: «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δού-

Εικόνα 5. Ρωμαϊκό αντίγραφο της 
προτομής του Ιπποκράτη (480-370 
π.Χ.). Αρχ. Μουσείο Όστιας, Ιταλία..
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πίν. 4. Σύγκριση Παλαιοηθικών Κανόνων

Though shall not murder
Code of Ur-Nammu, 2100 BCE
Codex of Hammurabi, 1750 BCE 
Egypt, Book of Dead, 1550 BCE
Moses, 10 Commandments, 1500 BCE
Hippocratic Oath, Article 2a, 5th c. BCE
Jesus, Mathew, 19:16-19, 1st c. ACE
Common Christian, Hebrew & Moslem Ethics
Declaration of Geneva, 1947 ACE
Thou shall not commit adultery
Code of Ur-Nammu, 2100 BCE 
Codex of Hammurabi, 1750 BCE
Egypt, Book of Dead, 1550 BCE
Moses, 10 Commandments 1500 BCE
Hippocratic Oath, Article 7a, 5th c. BCE
Jesus, Mathew 19:16-19, 1st c. ACE
Common Christian, Hebrew & Moslem Ethics
Thou shall not steal
Code of Ur-Nammu, 2100 BCE
Codex of Hammurabi, 1750 BCE
Egypt, Book of Dead, 1550 BCE
Moses, 10 Commandments, 1500 BCE
Hippocratic Oath, Article 5, 5th c. BCE
Jesus, Mathew, 19:16-19, 1st c. ACE
Common Christian, Hebrew&Moslem Ethics
Thou shall not bear false witness
Codex of Hammurabi, 1750 BCE
Egypt, Book of Dead, 1550 BCE
Moses, 10 Commandments, 1500 BCE
Hippocratic Oath, Article 5, 5th c. BCE
Jesus, Mathew, 19:16-19, 1st c. ACE
Common Christian, Hebrew & Moslem Ethics
Honour thy father and thy mother
Codex of Hammurabi, 1750 BCE
Egypt, Book of Dead, 1550 BCE
Moses, 10 Commandments, 1500 BCE
Hippocratic Oath, Article 2a, 5th c. BCE
Jesus, Mathew, 19:16-19, 1st c. ACE
Common Christian, Hebrew & Moslem Ethics

Professional secrecy
Codex of Hammurabi 1750 BCE
Egypt, Book of Dead, 1550 BCE
Old Testament, Leviticus, 1500 BCE
Hippocrates, Oath Article 8, 411 BCE
Jesus, Paulus, 1st c. ACE
Declaration of Geneva, 1947 
For I was hungry and you gave me something to eat
I was thirsty and you gave me something to drink
I was a stranger and you invited me
I was naked and ye clothed me
Codex of Hammurabi?,1750 BCE
Egypt, Book of Dead, 1550 BCE
Old Testament,?Leviticus, 1500 BCE
Homer, Odyssey, 750 BCE
Jesus, Mathew, 19:16-19, 1st c. ACE
Common Christian, Hebrew, & Moslem? Ethics
I was sick and in prison, and ye visited me 
Egypt, Book of Dead, 1550 BCE
Old Testament, ?Leviticus, 1500 BCE
Jesus, Mathew, 19:16-19, 1st c. ACE
Common Christian, Hebrew, & Moslem? Ethics
Thou shall love thy neighbour as thyself
Egypt, Book of Dead, 1550 BCE
Old Testament, Leviticus 19.17, 1500 BCE
Thales of Miletos, (ca 624-546 BCE)
Jesus, Mathew, 19:16-19, 1st c. ACE
Common Christian, Hebrew & Moslem Ethics

λος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ. Πάντες γαρ υμείς εις εστέ εν Χριστώ Ιησού.
Τη μεγάλη αλλαγή όμως στην ιατρική περίθαλψη έφεραν τα λόγια του Ιησού: Το 

«αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν». Αυτές οι έξι λέξεις που τις πρωτοσυναντάμε στην 
Τορά της Παλαιάς Διαθήκης ή τον Θαλή τον Μιλήσιο, αλλά δεν έχουν ακόμα ενσωμα-
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τωθεί στην πίστη του κοινωνικού συνόλου, θα μετατρέψουν τα Ασκληπιεία από θερα-
πευτήρια χρονίων παθήσεων, σε Ξενώνες και πραγματικά Νοσοκομεία, που ολιστικά θα 
προσπαθήσουν να θεραπεύσουν όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή του ασθενή έτσι, 
ώστε να μπορέσει να αποκτήσει τη μετά θάνατον αιώνια ζωή. Η ύπαρξη της ψυχής δεν 
αμφισβητείται.

ΟΙ νΕΟΙ αΙώνΕς 

Ενώ η ιατρική ηθική και δεοντολογία θα μείνει μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα αμε-
τάβλητη σαν ένα μέρος της γενικής ηθικής, ό όρος Medical Ethics (Ιατρική Ηθική και 
Δεοντολογία) παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τον Thomas Percival το 1803, όταν 
δημοσιεύει το ομώνυμο βιβλίο του. Αυτό επηρέασε ουσιαστικά τον Αγγλοσαξονικό χώρο. 
Ο Πέρσιβαλ παρουσίασε μέσα στο βιβλίο του, τις νέες ανάγκες της Ιατρικής Ηθικής και 
Δεοντολογίας, αλλά και τις απαιτήσεις του ασθενή από τον μέχρι τότε παντοδύναμο 
γιατρό. Τα κεφάλαια του βιβλίου του ακολουθούν τη σειρά των άρθρων του Όρκου του 
Ιπποκράτη. Ο κώδικας αυτός του Πέρσιβαλ δεν θα μείνει άκαμπτος. Θα αναθεωρηθεί 
το 1847, το 1903 και το 1912.

Ενενήντα χρόνια μετά τον Πέρσιβαλ, το 1891, ο Πρώσος Υπουργός Εσωτερικών εκδί-
δει μία εγκύκλιο προς όλες τις φυλακές, που απαγορεύει χωρίς την άδεια του ιδίου του 
φυλακισμένου τη χρήση της «τουμπερκουλίνης», ενός προφυλακτικού εμβολίου ενάντια 
στη φυματίωση, στους εγκλείστους των φυλακών! Είναι η πρώτη φορά, που απαιτείται 
η σύμφωνη γνώμη του πάσχοντα!

Λίγα χρόνια μετά, στο γύρισμα του αιώνα, πάλι στη γερμανία, ζητείται από μία νεόδ-
μητη επιτροπή σοφών, μεταξύ των οποίων και ο μέγας Rudolf Virchow, να κωδικοποιή-
σουν την ιατρική δεοντολογία, ιδίως όσον αφορά τα πειράματα σε ανθρώπους, καθώς 
τα πειράματα αυτά ήταν απαραίτητα, λόγω της απότομης φαρμακευτικής εξέλιξης. Η 
Επιτροπή έστρεψε κυρίως το βλέμμα της πάνω στην ωφελιμότητα του πειράματος και 
την αυτονομία του ατόμου. Το «βλάπτειν» απαγορεύεται οριστικά, το δε «ωφελέειν» 
που είχε σχεδόν ξεχαστεί στη λατινική μετάφραση του «primum non nocere» (καταρχήν 
πρόσεχε να μην βλάψεις τον ασθενή) αναβαθμίζεται. Η σύμφωνη γνώμη του πάσχοντα 
είναι πια επιτακτική. Παρόλα αυτά, και αυτός ο κώδικας όπως και οι μέχρι σήμερα, απλά 
αναφέρουν τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνει ένας γιατρός. Δεν λένε όμως τι θα συμβεί 

πίν. 5. Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης

  1. voluntary human consent is essential
  2. experimental results should result in good for society
  3. Anticipated results should justify the experiment
  4. Avoid all unnecessary physical and mental suffering
  5. No experiment if there is a chance of death/disability
  6. Minimize risk of subjects
  7. Proper preparations and facilities to protect subjects
  8. experiments conducted only by qualified persons
  9. Subjects can withdraw at anytime
10. Terminate experiment if results are known or with best judgement
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εάν ο γιατρός παραβεί τους κανόνες αυτούς. Είναι κώδικες συμπεριφοράς και όχι νόμοι 
που μπορούν να καθορίσουν και ανάλογες ποινές.

Έτσι το 1947, στην περίφημη Δίκη της Νυρεμβέργης, που καταδικάστηκαν επτά από 
20 ιατροί σε θάνατο και άλλοι εννέα σε μακροχρόνια κάθειρξη, δεν υπήρχε ούτε ένας 
νόμος σε όλη την υφήλιο, ο οποίος να τιμωρεί τις θηριωδίες τις οποίες έπραξαν. Ήταν 
ένας από τους βασικούς λόγους, που οι κατηγορούμενοι μπόρεσαν τελικά να απαλλα-
γούν και να μην εκτελεστούν! Σήμερα, ευτυχώς, υπάρχουν πια νόμοι που τιμωρούν τα 
εγκλήματα κατά τις ανθρωπότητας. για να μπορέσουν οι δικαστές να αναλογίσουν τις 
ποινές και να τιμωρήσουν αυτούς τους επιόρκους χρειάστηκε τότε να διατυπωθεί ένας 
νέος κώδικας, ο περίφημος Κώδικας της Νυρεμβέργης (Πίν. 5). Αμέσως μετά, το 1948 
ακολούθησε και η Διακήρυξη της γενεύης από τον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος 
και αυτός αναπροσαρμόσθηκε από τότε πολλές φορές.

γΕνΕςΉ ΤΉς ΒΙΟΉθΙκΉς

Αυτοί οι υψίστου επιπέδου Ιατρικοί Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, εγγυώνται σήμερα 
στον απλό πολίτη μία υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα, ανεξαρτήτως γένους, φυλής, 
και θρησκείας. Παρόλα αυτά, στις δεκαετίες μετά τη δίκη της Νυρεμβέργης, και ιδίως 
μεταξύ του 1945 και 1965, εκατοντάδες νέα φάρμακα όπως αντιβιοτικά, αντιψυχωτικά, 
αντιυπερτασικά, αντικαρκινικά  και πολλά άλλα εισήχθησαν σαν νέες θεραπείες, που 
έπρεπε να συγκριθούν με παλαιότερες, για να αποδείξουν βέβαια ότι ήταν καλλίτερες. 
Στα ίδια χρόνια οι χειρουργοί μπήκαν μέσα στην καρδιά και τον εγκέφαλο, εγκαινιάστη-
καν οι μεταμοσχεύσεις, κατασκευάστηκαν μηχανήματα αιμοκάθαρσης, βηματοδότες ή 
αναπνευστήρες που επιμήκυναν τη ζωή. Νέα ηθικά προβλήματα προέκυπταν καθημερινά 
με αποτέλεσμα ο Όρκος του «Ιπποκράτη» και οι νέοι Κώδικες να μην επαρκούν. Ένας 
νέος Τομέας γεννήθηκε: Η Βιοηθική.

Στην αρχή τις περισσότερες ηθικές αρχές τις δανείστηκε η Βιοηθική από την Ιατρική 
Ηθική και Δεοντολογία, αυτές όμως έπρεπε να επεκταθούν στη Βιολογία, τη Βιοτε-
χνολογία, τη Βιοχημεία, τη Βιοφυσική, την Κτηνιατρική, το Δίκαιο, τη Φιλοσοφία και 
σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Οι βασικές Αρχές, όπως η αυτονομία, η δικαιοσύνη, 
το μη βλάπτειν, το ωφελείν, η ισότητα, τα ανθρώπινα, ζωικά και περιβαλλοντολογικά 
δικαιώματα, παρέμειναν οι ίδιες, συχνά όμως το ένα καταπατιόταν λίγο για το καλό του 
άλλου. Δημιουργήθηκαν αντιδράσεις, νέες λύσεις έπρεπε να βρεθούν. Σκεφτείτε απλά 
την άμβλωση (αυτονομία/ζωή), την επιλογή μεταξύ δύο ατόμων που αναμένουν μία μετα-
μόσχευση, τη μεταμόσχευση καρδιάς και τον εγκεφαλικό θάνατο, τη φυτική κατάσταση 
και τόσα άλλα, στα οποία θα αναφερθούμε πιο κάτω. Χρειάστηκε να εξισορροπηθούν 
αξίες που ήταν μέχρι τότε η κάθε μία μόνη της αδιαπραγμάτευτες. 

Με τη βοήθεια όμως αυτών των βασικών αρχών οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι οικογέ-
νειες του ασθενή αλλά κυρίως ο ίδιος ο ασθενής μπορούσαν να κατατοπιστούν καλλίτερα 
και να αμβλυνθούν οι διαφορετικές θέσεις του καθενός. Στόχος της Βιοηθικής είναι 
πάντοτε να βρεθεί ένας λογικός, δίκαιος και ζυγισμένος ηθικός τρόπος αντιμετώπισης 
του προβλήματος, και βέβαια χωρίς αντίδραση του κοινωνικού συνόλου. 

Αλλά η εξέλιξη της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Τεχνολογίας ήταν αδίστακτη. Δημι-
ουργούνταν καθημερινά νέα προβλήματα που δεν μπορούσαν να λυθούν με μια απόφαση 
ενός ατόμου. Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες αργούσαν να έλθουν. Οι ανάλογοι νόμοι 
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έκαναν μέχρι και 20 χρόνια για να λύσουν ένα πρόβλημα. Ακόμη και σήμερα ανακύπτουν 
προβλήματα που είναι αντίθετα στην ισχύουσα νομοθεσία. Καθηγητές Πανεπιστημίων 
απολύθηκαν η μπήκαν στη φυλακή, επειδή έπραξαν το αυτονόητο. Ο δάσκαλός μου 
ÅkeSenning, ο οποίος έκανε τις δύο πρώτες μεταμοσχεύσεις καρδιάς στη Ελβετία κρίθηκε 
τελικά αθώος μετά από 17 ολόκληρα χρόνια. Είχε κατηγορηθεί από τους συγγενείς του 
ενός δότη ότι είχε σκοτώσει το παιδί τους και οι δικαστές κρίνοντας με τους ισχύοντες 
νόμους τον καταδίκαζαν. Ο τότε νόμος θεωρούσε ότι ένας άνθρωπος είναι νεκρός μό-
νον όταν σταματήσει η καρδιά του να λειτουργεί και εκείνος είχε πάρει μία πάλλουσα 
καρδιά. για τους γονείς και ιδίως τους δικηγόρους τους  ήταν δολοφόνος! Ο ορισμός 
του εγκεφαλικού θανάτου πήρε επτά χρόνια για να γίνει αποδεκτός στην Ελβετία και 
δεν ίσχυσε αναδρομικά! Το πρόγραμμα των μεταμοσχεύσεων καρδίας είχε σταματήσει 
και ξανάρχισε στην Ελβετία το 1985. Τουλάχιστον 200-300 άτομα δεν  μπόρεσαν να 
μεταμοσχευθούν και πέθαναν! Ποιος ήταν τελικά ο δολοφόνος; Ο Πρωτοπόρος των 
μεταμοσχεύσεων στην Ευρώπη ή αυτοί που τις σταμάτησαν για 17 χρόνια;;;

Αλλά όχι μόνο αυτό, η ευθανασία, η έκτρωση ή, η μετάλλαξη των γονιδίων ακόμα 
και σήμερα διχάζουν  πληθυσμούς. Το να βρεθεί η Ισορροπία δεν είναι πάντα εύκολο. 
Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας προσπάθησαν να αμβλύνουν τα προβλήματα και να 

Εικόνα 6. Χριστός Παντοκράτωρ, 12ος ή 13ος 
αιώνας μ.Χ., Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη.

Εικόνα 7. Θεοφάνης ο Κρής (16ος αιών): Ο 
Απόστολος Παύλος (1546). Μονή Σταυρονικήτα, 
Άγιον Όρος.
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προστατεύσουν αυτούς που έπρεπε να πάρουν τη δύσκολη απόφαση. Οι διχογνωμίες 
των μελών της συχνά όμως τα όξυναν.

Αλλά ας δούμε τώρα από κοντά μερικά από τα βασικά Ορόσημα της Βιοηθικής.

ΟρΟςΉμα ΤΉς ΒΙΟΉθΙκΉς

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ dNA ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ γΟΝΙΔΙΩΝ

Ήδη το 1869 οι New York Times ανέφεραν ότι απομονώθηκε μια νέα χημική ουσία, 
η οποία είχε σχέση με την κληρονομική μετάδοση των χαρακτηριστικών ενός ατόμου. 
Ο καθηγητής Stern από τοBrooklyn παρουσίασε στη Στοκχόλμη την πρώτη γονιδιο-
πρωτεΐνη (Genprotein), όπως την ονόμασε. Μια ουσία, η οποία ήταν υπεύθυνη για τη 
μεταφορά των χαρακτηριστικών ενός ατόμου από τη μια γενιά στην άλλη. Πέρασαν 
όμως 78 χρόνια μέχρις ότου η ίδια εφημερίδα ασχοληθεί ξανά με το θέμα! Στις 15 Ιου-
λίου 1947 αναφέρεται σε ένα άρθρο που είχε δημοσιευτεί την προηγουμένη και για το 
οποίο έγραφε: «Αναφέρθηκε χθες ότι απομονώθηκε από τους πυρήνες ζώντων κυττάρων 
μία ουσία, η οποία πιστεύεται ότι είναι υπεύθυνη για την κληρονομική μεταφορά των χα-
ρακτηριστικών από τη μια γενιά στην άλλη». Μέσα σε 4 χρόνια οι νέες «λέξεις» RNA και 
dNA είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου. Στις 4 Απριλίου του 1953 το μυστικό της ζωής 
είχε αποκωδικοποιηθεί από τους Watson & Crick και δημοσιευτεί στο περιοδικό Nature 
(1953;4356:737-8).

Ο φόβος για  χειραγώγηση των γονιδίων έγινε αμέσως εμφανής, αλλά, παρόλο που 
οι πληγές των ευγονικών προγραμμάτων των Ναζί δεν είχαν ακόμα κλείσει, οι προτει-
νόμενοι κανονισμοί δεν έγιναν αποδεκτοί. Περιόριζαν τόσο πολύ την έρευνα, που οι 
ερευνητές δεν θα τους ακολουθούσαν. Έτσι στις 10 Μαρτίου του 1997 ένα πρόβατο, 
κλωνοποιήθηκε. Ένα νέο πρόβατο δημιουργήθηκε από μερικά κύτταρα του μαστού του 
άλλου, γεννήθηκε φυσιολογικά και ήταν πανομοιότυπο με το «μητρικό», ονομάστηκε 
Dolly! Ο δρόμος ήταν πλέον ανοιχτός για να κλωνοποιηθεί και άνθρωπος!

Πέραν αυτών στις 14 Απριλίου του 2003 ανακοινώθηκε η αποκρυπτογράφηση του 
ανθρώπινου γονιδιώματος, η καταγραφή  δηλαδή του συνόλου των αλληλουχιών των 
νουκλεϊκών οξέων του ανθρώπου. Η μετάλλαξη ορισμένων γονιδίων είναι πλέον εφικτή 
και όχι μόνο. Άτομα ή ομάδες ανθρώπων μπορούν πλέον να στοχοποιηθούν και επειδή 
φέρουν ένα γονίδιο π.χ. ψυχικής ασθένειας να μην γίνονται αποδεκτά για ορισμένες 
εργασίες ή ακόμα πιο απλά για μια κοινωνική ασφάλιση, παρόλο ότι δεν παρουσιάζουν 
κανένα πρόβλημα.

Παρόλα αυτά, και ενώ το πρόβλημα της μετάλλαξης ή του φορέα είναι γνωστό,η 
Ολομέλεια των Ηνωμένων Εθνών, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και στήριξη 
από 60 έθνη δεν μπόρεσε να καταλήξει τον Νοέμβριο του 2004 σε μια οριστική απαγό-
ρευση της ανθρώπινης κλωνοποίησης ή μετάλλαξης των γονιδίων.

Έτσι το 2018 τα πρώτα γενετικά μεταλλαγμένα ανθρώπινα δίδυμα γεννήθηκαν στην 
Κίνα. Δεν πρόκειται για κλωνοποίηση ανθρώπων ακόμα, αλλά ορισμένα γονίδια είχαν 
έτσι μεταλλαχθεί ώστε τα δύο αυτά παιδιά να μην μπορούν να κολλήσουν όταν ενηλι-
κιωθούν AIdS. Είναι κακό; Σίγουρα όχι, αλλά ο δρόμος για τη μετάλλαξη ανθρωπίνων 
όντων είναι πλέον ανοιχτός στον καθένα. Οι ασκοί του Αιόλου άνοιξαν, και κανείς δεν 
ξέρει πιο θα είναι το αποτέλεσμα. Σίγουρο είναι ένα: 
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Μπήκαμε σε μια νέα γεωλογική περίοδος της γης. 

Το Ολόκαινο (12.000 π.Χ. - 2.000 μ.Χ.) έκλεισε, το Ανθρωπόκαινον, 
έχει αρχίσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς πότε. Τον 19ο αιώνα με τη 
Βιομηχανική Επανάσταση; το 1945 με την ατομική βόμβα; το 1950 
με την ανακάλυψη του DNA;  ή το 2000 με την κλωνοποίηση;  
Ο άνθρωπος πλέον έγινε ο κύριος της Γης και με τις πράξεις 
του είναι άξιος να την καταστρέψει. Αυτά που ο Aldus Huxley 
προέβλεπε ότι θα γίνουν το 2.500 μ.Χ. έγιναν μέσα σε λιγότερο  
από 100 χρόνια πραγματικότητα!

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΩΝ

Στις 23 Δεκεμβρίου του 1954 έλαβε χώρα στη Βοστώνη η πρώτη μεταμόσχευση 
νεφρού. Ο νεφρός ενός 24-χρονου άνδρα μεταμοσχεύτηκε με επιτυχία στον δίδυμο 
αδελφό του, που έζησε ακόμα 8 χρόνια. Το Ιπποκρατικό «μη βλάπτειν» παρακάμφθηκε 
με τη συναίνεση του δότη, που όχι μόνο δεν ωφελήθηκε από την εγχείρηση που του 
έκαμαν για να του πάρουν τον νεφρό αλλά έθεσε σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, προ-
κειμένου να σωθεί ο αδελφός του. Ηθικό δίλημμα δεν υπήρξε για τον δότη. Η αγάπη του 
για τον δίδυμο αδελφό του υπερνίκησε τον φόβο για τους κινδύνους της εγχείρησης. 
Ο αλτρουισμός του αντιστάθμισε το «μη βλάπτειν». Το βάρος, όμως, για τον χειρουργό 
ήταν τεράστιο. Ευτυχώς δεν υπήρξαν επιπλοκές.

Το πρόβλημα του «μη βλάπτειν» λύθηκε 8 χρόνια αργότερα όταν, με την ανακάλυ-
ψη των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων μπορούσαν να γίνουν πλέον μεταμοσχεύσεις 
από μη συμβατούς δότες και να παρθούν μοσχεύματα από νεκρούς δότες. Εκεί όμως 
ανέκυψε ένα νέο πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που δεν έχει ακόμα 
λυθεί. Η έλλειψη μοσχευμάτων δημιούργησε ένα τεράστιο δίλημμα. Σε ποιόν να δοθεί 
το μόσχευμα ενός νεκρού δότη: σε ένα παιδί 15 ετών ή σε μία μητέρα 45 ετών με δύο 
ανήλικα παιδιά; Αν τα παιδιά ήταν ενήλικα θα έπαιρνε τον νεφρό ο νέος, αν τα παιδιά 
είναι ανήλικα η μητέρα. Καταλαβαίνει κανείς τα διλήμματα που γεννιούνται από την 
έλλειψη μοσχευμάτων. Μέχρις ότου μεταμοσχεύθηκε ο πρόεδρος της Αυστρίας δεν 
μεταμοσχεύονταν άτομα άνω των 70 ετών. για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε η 
πρώτη εξαίρεση. Ήταν σωστό να είναι ο πρώτος; 

Ακόμα πιο έντονα έγιναν βέβαια τα διλήμματα όταν πρωτάρχισε η χρόνια αιμοκάθαρση.

ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Αιμοκάθαρση για οξέα περιστατικά είχε ήδη καθιερωθεί από το 1941, αλλά η τεχνική 
για χρόνιες αιμοκαθάρσεις εξελίχθηκε στη 10ετία του 50. Οι πρώτες Αιμοκαθάρσεις 
άρχισαν το 1958 στο Εδιμβούργο. Όταν λοιπόν άνοιξε το 1960 στο Seattleη πρώτη 
Μονάδα Χρόνιων Αιμοκαθάρσεων δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα επιλογής 
ασθενών. Η Μονάδα είχε 9 κλίνες/μηχανήματα που επαρκούσαν μόνο για 50-60 ασθενείς. 
Σε αντίθεση, ο αριθμός αυτών που είχαν ανάγκη αιμοκάθαρσης ξεπερνούσε τις 20.000! 
Ποιόν να επιλέξεις; Ο θεράπων ιατρός έπρεπε να ανακοινώσει στις χιλιάδες ασθενείς 
ότι Εσύ δεν πληρείς τα κριτήρια! Ο ασθενής έψαχνε απεγνωσμένα να βρει τρόπους να 
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παρακάμψει την απόφαση και να μπει στο πρόγραμμα. Αλλά το χειρότερο δεν ήταν αυτό. 
Εδώ κλονίστηκε για πρώτη φορά η απόλυτη εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλανε 
μέχρι τότε οι ασθενείς! Είχαμε προτιμήσει έναν τρίτο!

για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε άμεσα μια επιτροπή επιλογής από μη γιατρούς. 
Η ιδέα ξεσήκωσε τους γιατρούς όλου του κόσμου. Πώς μπορεί μια επιτροπή χωρίς ια-
τρούς  να επιλέξει ποιόν ασθενή θα βάλλει στην αιμοκάθαρση και ποιόν να τον αφήσει 
να πεθάνει. Η ισότητα των ασθενών κατακρεουργήθηκε. Το Αμερικανικό Σύνταγμα δεν 
μπορούσε να το επιτρέψει. Ευτυχώς, η ιδιωτική πρωτοβουλία έσωσε την κατάσταση. 
Κατασκεύασε ταχύτατα χιλιάδες μηχανήματα αιμοκάθαρσης. Έτσι, σήμερα μπορεί κάθε 
αιμοκαθαρώμενος νεφροπαθής να πάει σχεδόν σε όλα τα μέρη της γης και να κάνει στις 
διακοπές του τις αιμοκαθάρσεις που χρειάζεται. Τα κριτήρια επιλογής εξαφανίστηκαν!΄

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ 

Το Μάιο του 1960 εισήχθησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τα πρώτα αντισυλληπτικά. 
Οι περισσότερες θρησκευτικές κοινότητες αντέδρασαν άμεσα. Το θεώρησαν ότι εί-
ναι αντίθετο στη βούληση του Θεού, ή της φύσις. Αλλά και ο πληθυσμός αντέδρασε 
έντονα. Οι νέες γυναίκες ήταν υπέρ, άλλοι έντονα κατά. Η Καθολική εκκλησία μάλιστα 
απαγόρευσε στους πιστούς της τη χρήση τους. Παρά τις τεράστιες αντιδράσεις, μέσα 
σε τρία χρόνια πάνω από δύο εκατομμύρια Αμερικανίδες έκαναν χρήση των νέων αντι-
συλληπτικών (Jonsen, 2000). Η πρακτικότητα της χρήσης τους, παρά τους κινδύνους 
που εγκυμονούσε, εκτόνωσε όλες τις αντιδράσεις. Η απαγόρευση ξεχάστηκε.

ΕγΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ

Στις 3 Δεκεμβρίου του 1967 έγινε στο Κέιπ Τάουν, της Νοτίου Αφρικής, η πρώτη 
μεταμόσχευση καρδιάς. Όλη η υφήλιος παρακολουθούσε την πορεία του ασθενή που 
έζησε μόνο 18 ημέρες. Κανείς δεν συζητούσε για τον δότη. Ο εγκέφαλος του δότη είχε 
καταστραφεί πλήρως και ο δότης είχε θεωρηθεί κλινικά νεκρός. Κανείς δεν το αμφισβή-
τησε και έτσι έγινε, αμέσως μετά, η δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς, με τον ασθενή να 
επιβιώσει επί 594 ημέρες. Ο νέος δρόμος είχε ανοίξει και ο ασθενής που μεταμοσχεύτηκε 
στη Μασσαλία το επιβεβαίωσε ζώντας καλά για 18 χρόνια!

Κανένα όμως κράτος μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε καν σκεφτεί να περιλάβει τον 
κλινικό θάνατο στη νομοθεσία του. Όλες οι 150 περίπου μεταμοσχεύσεις που έγιναν 
ανά τον κόσμο το 1968/69, έγιναν, καλή τῇ πίστῃ. Το Harvard όμως αντέδρασε άμεσα 
και έτσι στις 5 Αυγούστου του 1968 εξέδωσε τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου. Οι 
ΗΠΑ ήταν οι πρώτες που τα ενσωμάτωσαν στη νομοθεσία τους. Παρόλα αυτά διάφοροι 
χειρουργοί ανά τον κόσμο κατηγορήθηκαν ως φονείς. για τον δάσκαλό μου Åke Senning 
το είδαμε στο κεφάλαιο γένεση της Βιοηθικής.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εξέδωσε στις 22 
Ιανουαρίου 1973 την απόφασή του για τη Roev Wade. Η ενάγουσα είχε κατηγορήσει την 
Πολιτεία του Texas ότι η αυστηρή νομοθεσία της, δεν της επέτρεψε να διακόψει τη μη 
επιθυμητή της κύηση. Η ετυμηγορία του Ανώτατου Δικαστηρίου τη δικαίωνε λέγοντας 
ότι: «Μία Πολιτεία δεν έχει το δικαίωμα να περιορίσει την αυτονομία του ατόμου να λάβει 
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την απόφαση να κάνει άμβλωση κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης». Σκεφτείτε 
το παιδί αυτό που πήγαινε σχολείο όταν βγήκε η απόφαση!!!

για να συμμορφωθούν με την απόφαση αυτή, του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ 
(Α.Δ. ΗΠΑ), σχεδόν όλες οι Πολιτείες των ΗΠΑ έπρεπε να αλλάξουν τους περιοριστικούς 
νόμους για τις αμβλώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η άμβλωση έγινε ένα μείζον πολιτικό 
θέμα σε όλες τις ΗΠΑ.

Παρά τη μεγάλη διαμάχη,20 χρόνια μετά την πρώτη απόφαση, το Α.Δ. των ΗΠΑ 
προχώρησε,το 1992,ακόμα πάρα πέρα, και αποφάσισε στη περίπτωση Casey: ότι «Μια 
γυναίκα έχει το δικαίωμα να κάνει έκτρωση, μέχρις ότου το έμβρυο μπορεί να ζήσει 
ανεξάρτητα από τη μητέρα του». «Το Αμερικανικό Σύνταγμα προστατεύει το έμβρυο 
ως άτομο, μόνο από τη στιγμή που μπορεί να ζήσει ανεξάρτητο, μόνο του εκτός της 
μητέρας του!» Αυτό βέβαια είναι σήμερα δυνατό μόνο μετά από την 23η/24η εβδομάδα. 
Άρα στην Αμερική μια έκτρωση μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του 6ου μήνα της κυήσεως.

ΦυΤΙκΉ καΤαςΤαςΉ

Στις 4 Απριλίου 1975, η Karen Ann Quinlan, 21 ετών, προσπάθησε να αυτοκτονήσει 
παίρνοντας βαρβιτουρικά, valium, και οινοπνευματώδη. Μεταφέρθηκε σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας, διασωληνώθηκε και υποστηρίχθηκε μηχανικά σε αναπνευστήρα. 
Στους επόμενους μήνες δεν ξύπνησε αλλά έμεινε σε μια σταθερή φυτική κατάσταση. 
Μετά από αρκετούς μήνες οι γονείς ζήτησαν να αποσυνδεθεί από τον αναπνευστήρα. Οι 
δικηγόροι του νοσοκομείου και οι γιατροί αρνήθηκαν. Η υπόθεση πήγε στο δικαστήριο. 
Το δικαστήριο δικαίωσε τους γονείς, και η ασθενής απογαλακτίστηκε σιγά σιγά από 
τον αναπνευστήρα. Το αποτέλεσμα ήταν να μπορεί να αναπνέει μόνη της χωρίς όμως 
να επικοινωνεί. Πέθανε σε ένα άσυλο 10 χρόνια αργότερα, χωρίς να ανακτήσει ποτέ 
τις αισθήσεις της!

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ;

Ένα ανάλογο περιστατικό έφθασε να γίνει εξώφυλλο στα μεγαλύτερα περιοδικά του 
κόσμου.  Στις 25 Φεβρουαρίου 1990, σε ηλικία 26 ετών, η Terry Schiavo υπέστη καρδιακή 
ανακοπή στο σπίτι της στη Φλώριδα. Αναζωογονήθηκε με επιτυχία, αλλά παράμεινε με 
βαρύτατη εγκεφαλική βλάβη. Παρέμεινε οριστικά σε κώμα. 8 χρόνια μετά, ο σύζυγος της  
ζήτησε από το Δικαστήριο της Φλώριδας να επιτρέψει να αφαιρέσουν το σωλήνα σίτισης. 
Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι η ίδια η Schiavo ήδη πριν από την ανακοπή, είχε δηλώσει 
ότι δεν επιθυμούσε σε περίπτωση ανακοπής την παράταση της ζωής της και επέτρεψε 
την αφαίρεση του σωλήνα διατροφής. Στις 24 Απριλίου 2001, ο σωλήνας σίτισης αφαιρέ-
θηκε για πρώτη φορά, μόνο για να επανατοποθετηθεί λίγες ημέρες αργότερα. Οι γονείς 
της αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς του συζύγου της αλλά και την ιατρική διάγνωση. 
Υποστήριζαν ότι  η τεχνητή διατροφή και ενυδάτωση έπρεπε να συνεχιστεί, καθώς εκείνοι 
πίστευαν ότι η ασθενής αντιλαμβανόταν ορισμένα πράγματα. Η παρατεταμένη σειρά νομι-
κών παρεμβάσεων που επέβαλαν οι γονείς της, και η οποία τελικά περιλάμβανε ακόμα και 
ομοσπονδιακούς πολιτικούς μέχρι το επίπεδο του Προέδρου Τζωρτζ Μπους, προκάλεσαν 
μια τεράστια καθυστέρηση. Ο σωλήνας σίτισής της αφαιρέθηκε οριστικά στις 18 Μαρτίου 
2005. Πέθανε δύο εβδομάδες μετά (Wikipedia).

Δεκάδες ανάλογα περιστατικά εμφανίζονται ετησίως στον κόσμο και η απόφαση 
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επαφίεται στη συμφωνία γιατρών και συγγενών. Κανένα κράτος δεν τόλμησε μέχρι 
τώρα να λύσει το όλο θέμα της φυτικής κατάστασης νομικά. Θα συνεχίσουμε να έχουμε 
τη δαμόκλειο σπάθη πάνω από τις κεφαλές μας, καθώς σπάνια όλα τα μέλη μιας οικο-
γένειας είναι σύμφωνα σε τέτοιες καταστάσεις. Η προσωπική μου γνώμη είναι ότι σε 
τέτοιες καταστάσεις, ο γιατρός πρέπει να παίρνει τα ινία στα χέρια του. Πρέπει πρώτα 
να ξεκαθαρίσει μέσα του τι θα έκανε σε ανάλογη περίπτωση εκείνος. Εάν δηλαδή στη 
θέση αυτή ήταν η μητέρα του, ο πατέρας του ή το παιδί του. Όταν είναι σίγουρος το τι 
θα έκανε τότε να συμβουλεύσει, να κατευθύνει τους συγγενείς και να πράξει αναλόγως. 
Η συνείδηση του θεράποντα είναι ο πιο αυστηρός τιμωρός, αρκεί να έχει συνείδηση!

ΝΕΚΡΗ ΩΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ

Μετά από ένα βαρύ ατύχημα μία 18χρονη έγκυο γυναίκα μεταφέρεται σε Τμήμα 
Επειγόντων στο erlangen της γερμανίας. Είναι εγκεφαλικά νεκρή με κατεστραμμένο 
όλο το πρόσωπο. Το έμβρυο είναι 12 εβδομάδων και ζει. Ο πατέρας δεν εμφανίζεται και 
παραμένει άγνωστος. Οι γονείς της άτυχης νεκρής ζητούν από τους ιατρούς να σταμα-
τήσουν τον αναπνευστήρα. Το νοσοκομείο αρνείται. Το περιστατικό γίνεται γνωστό στα 
ΜΜΕ. Ο γιατρός Julius Hackenthal γνωστός για τις θέσεις του ως προς την Ευθανασία 
μηνύει τους ιατρούς του Νοσοκομείου, ότι δεν αφήνουν τη φύση να πάρει τον δρόμο 
της και χρησιμοποιούν τη νεκρή ως θερμοκοιτίδα. Το δικαστήριο του Hersbruck συνέρ-
χεται άμεσα και αποφασίζει ότι το δικαίωμα της ζωής του εμβρύου είναι ισχυρότερο 
από το δικαίωμα της μητέρας για έναν αξιοπρεπή θάνατο. Τελικά η φύση βρίσκει τους 
τρόπους της. Το παιδί πεθαίνει στις 24 εβδομάδες μέσα στη μήτρα και γεννιέται νεκρό.

Πέραν των κατανοητών ηθικών διλημμάτων η περίπτωση αυτή έχει και δυο άλλες 
διαστάσεις! Το κόστος της νοσηλείας,και την ανατροφή του παιδιού. Το κόστος έφθασε 
με τις αναγκαίες εγχειρήσεις του προσώπου τις 300.000 €. Αν είχε γεννηθεί κανονικά 
θα είχε φθάσει τις 500.000 €. Η ασφάλεια της μητέρας λήγει με τον θάνατό της! Η 
Ασφαλιστική Εταιρεία δεν έχει λόγο να πληρώσει. Το παιδί πάλι δεν έχει ασφάλεια, 
οι γονείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν το κόστος. Ευτυχώς το 
κράτος επενέβηκε και κάλυψε τα έξοδα. Θα το έκαναν και άλλα κράτη αυτό: Αν πάλι 
το παιδί γεννιόταν ζωντανό;  ποιος θα το ανάτρεφε; Θα πήγαινε σε ορφανοτροφείο αν 
δεν το έπαιρναν οι παππούδες να το αναθρέψουν;

ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ γΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 25 Ιουλίου 1978 γεννήθηκε το πρώτο παιδί στον κόσμο μετά από εξωσωματική 
γονιμοποίηση. Η μητέρα του παιδιού είχε αποφραγμένες σάλπιγγες και δεν μπορούσε 
να αποκτήσει παιδί (Jonsen, 2000). για το ζευγάρι αυτό η εξωσωματική γονιμοποίηση 
και στη συνέχεια μία κανονική κυοφορία στη μήτρα της μητέρας ήταν δώρο Θεού. Ο 
κόσμος το είδε σαν κάτι το απίστευτο, σαν ένα νέο θαύμα.

για την Καθολική εκκλησία όμως, η εξωσωματική γονιμοποίηση ήταν μια επέμβαση 
ενάντια στη θεία θέληση και απαγορεύτηκε ρητά. Παρόλα αυτά, τα προτερήματα της 
μεθόδου και η δυνατότητα σε ζευγάρια που δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν ήταν 
τόσο μεγάλη που άνοιξε μια νέα τεράστια αγορά. Η πολιτεία αντέδρασε άμεσα. Δημι-
ουργήθηκαν κανονισμοί και νέοι νόμοι για το πότε επιτρέπεται και πότε όχι και βρέθηκαν 
πολύ γρήγορα οι νομικές λύσεις. Παρόλα αυτά, οι νόμοι, ως συνήθως, καλύπτουν μόνο 
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προβλήματα που έχουν ήδη τεθεί στο παρελθόν ή προέκυψαν σε άλλες χώρες. Προβλή-
ματα που αναφύονται μετά την έκδοση του νόμου παραμένουν ακάλυπτα.

ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ MΗΤΡΟΤΗΤΑ

Όταν πρωτοσυζητήθηκε το θέμα της παρένθετης μητέρας δεν έγινε εύκολα απο-
δεκτό, αλλά και πάλι, όταν έγινε αποδεκτό, δημιουργήθηκαν νέα προβλήματα. Παρά 
τις εξαιρετικά λεπτομερείς νομικές διατάξεις περί εξωσωματικής γονιμοποίησης στην 
Ελλάδα, η ακόλουθη περίπτωση δεν μπορούσε να είχε προβλεφθεί και να συμπεριληφθεί 
στον τότε νόμο. Χρειάστηκε δικανική απόφαση. 

Στις 12 Αυγούστου 2018 το Πρωτοδικείο Αθηνών έδωσε την άδεια σε μια Πολωνή 
γυναίκα 31 έτους, η οποία διέμενε στη Αθήνα, να κυοφορήσει το εξωσωματικά γονιμοποι-
ημένο έμβρυο ενός ζευγαριού Άγγλων υπηκόων που ζούσαν στην Αγγλία! Κάτι που δεν 
επιτρέπονταν  να γίνει στη Μεγάλη Βρετανία! Το παιδί γεννήθηκε κανονικά και παρελή-
φθη από τους γενετικά φυσικούς γονείς του. Τέλος καλά όλα καλά. Αναρωτιέται, όμως, 
κανείς θα ήταν δυνατόν να γίνει κάτι ανάλογο μετά το Brexit; Οι Άγγλοι γονείς θα ήταν 
ισότιμοι με Έλληνες υπηκόους; Ο διασυνοριακός ιατρικός τουρισμός θα το επέτρεπε;

ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Τον Δεκέμβριο του 1974 ο καθηγητής Urs Haemmerli, Διευθυντής της Παθολογικής 
Κλινικής του Δημοτικού Νοσοκομείου της Ζυρίχης ξενάγησε στους χώρους της Υγείας 
την Υπουργό Υγείας του Καντονιού της Ζυρίχης, νομικό το επάγγελμα. Δύο ώρες μετά 
ο καθηγητής Haemmerli είχε καθαιρεθεί, συλληφθεί και οδηγηθεί με χειροπέδες στον 
Εισαγγελέα. Η κατηγορία ήταν ότι σε άτομα με βαριά και μακροχρόνια γεροντική άνοια, 
είχε δώσει εντολή να αντικατασταθεί η τροφή μέσω γαστρικού σωλήνα με φυσιολο-
γικό ορό. Η περίπτωση αυτή ήταν λίγο μετά την καταδίκη του γιατρού Πόστμα στην 
Ολλανδία,  ο οποίος είχε βοηθήσει τη μητέρα του μετά από επανειλημμένες και ρητές 
αιτήσεις της να πεθάνει. 

Το περιστατικό του ιατρού Haemmerli πήρε τεράστιες διαστάσεις, οι οποίες οδήγησαν 
τελικά σε δημοψήφισμα, το οποίο διεξάχθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1977. Το αποτέλεσμα 
του δημοψηφίσματος ήταν αποστομωτικό, υπέρ του να επιτραπεί σε ασθενείς τελικού 
σταδίου η ευθανασία 203.000 ψήφοι, κατά του να επιτραπεί 145.000 ψήφοι. Ο νόμος 
που ακολούθησε ήταν ο πρώτος στην Ευρώπη που επέτρεπε την υποβοηθούμενη αυ-
τοκτονία. Στην Ολλανδία που ακολούθησε, το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχθηκε ήδη το 
1984 την ιατρικά υποστηριζόμενη εθελουσία έξοδο (ευθανασία) υπό αυστηρές συνθήκες. 
Χρειάστηκαν όμως πολλά χρόνια ακόμα και αρκετές χιλιάδες περιστατικά ευθανασίας 
(π. 1300 ετησίως) μέχρις ότου περάσει από το κοινοβούλιο ο νόμος περί ευθανασίας 
που ενεργοποιήθηκε την 1.4.2002!

Παρόλο, που από τα πρώτα ανάλογα περιστατικά έχουν περάσει ήδη πάνω από 40 
χρόνια, οι διαφορές  της νομοθεσίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών παραμένουν στο 
θέμα της Ευθανασίας, ανυπέρβλητες. Στις κάτω χώρες και την Ελβετία η υποβοηθού-
μενη αυτοκτονία είναι σήμερα νομικά κατοχυρωμένη. Υπερισχύει εκεί η αυτονομία του 
ανθρώπου. Μάλιστα στον νέο Όρκο των γιατρών του 2004, στην Ολλανδία, ο ιατρός 
υπόσχεται ότι θα σεβαστεί τη θέληση του ατόμου (I put the interest of the patient first 
and respect his convictions). Σε αντίθεση στην Πολωνία κάθε μορφή ευθανασίας είναι 
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πλήρως απαγορευμένη. Στην Ιταλία και την Ουγγαρία το νομικό καθεστώς είναι ασα-
φές. Ο νομοθέτης δεν έχει λάβει θέση, ενώ στις άλλες χώρες στις υπόλοιπες χώρες τις 
Ευρώπης, η -λανθασμένα- επονομαζόμενη «παθητική ευθανασία» επιτρέπεται. 

Στην Ελλάδα ο Ποινικός Κώδικας του 1951, άρθρο 300, απαγορεύει κάθε ανάλογη 
πράξη: «Όποιος αποφάσισε και εκτέλεσε ανθρωποκτονία ύστερα από σπουδαία και 
επίμονη απαίτηση του θύματος και από οίκτο γι’ αυτόν που έπασχε από ανίατη ασθένεια 
τιμωρείται με φυλάκιση 6-20 ετών». Παρόλα αυτά, στα μέχρι τούδε περιστατικά που 
έφθασαν στο ακροατήριο, οι δικαστές, ανταποκρινόμενοι στην κοινή γνώμη δέχθηκαν 
πάντοτε ελαφρυντικά με αποτέλεσμα οι ιατροί να μην φυλακιστούν. Η παρηγορητική 
θεραπεία σε άτομα τελικού σταδίου έχει γίνει γενικά αποδεκτή.

ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα πάρα πάνω ηθικά προβλήματα που εμφανίστηκαν στο πέρασμα του χρόνου είναι 
μόνο η κορυφή του παγόβουνου. 

Τεχνητή καρδιά, νέες τεχνολογίες, HIv, ιός ebola, ακριβά αντικαρκινικά φάρμακα, 
έλλειψη φαρμάκων, αποθήκευση ωαρίων και σπέρματος, ανθρώπινες σχέσεις κοινωνικά 
μη αποδεκτές μέχρι πριν από λίγο, ποιότητα και αποτελεσματικότητα της νοσηλευτικής 
φροντίδας, λίστες αναμονής και περιορισμένη πρόσβαση σε θεραπείες και περίθαλψη, 
κατ’ οίκο νοσηλεία, ιατρικά σφάλματα, ερευνητικά πρωτόκολλα, επιχειρηματικές δια-
δικασίες, παράταση ζωής, προστασία προσωπικών δεδομένων, σύγκρουση συμφερό-
ντων, είναι μόνο μερικά από τα ηθικο-δεοντολογικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν 
και απασχόλησαν τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας των Νοσοκομείων μας, και 
σίγουρα θα τις απασχολήσουν και πάλι από καιρού εις καιρόν. Η λίστα δυσεπίλυτων 
ηθικο-δεοντολογικών προβλημάτων μόνον θα αυξάνεται στο μέλλον. 

ΕπΟψΙς

Η ραγδαία αύξηση και εξάπλωση της γνώσης στο Διαδίκτυο, που επιτρέπει,σε όσους 
το επιθυμούν, να μοιράζονται άπειρα δεδομένα, μπορεί να συγκριθεί μόνο με την πριν 
από 5.000 χρόνια ανακάλυψη της γραφής και την εξάπλωση της γνώσης, που προήλθε 
από την ανακάλυψη της τυπογραφίας το 1439 από τον Johannes Gutenberg. Από την 
ανακάλυψη της γραφής μέχρι την ανακάλυψη της τυπογραφίας χρειάστηκε να περάσουν 
περίπου 3.500 χρόνια, και από τον Gutenberg μέχρι τη διάδοση των γνώσεων μέσω του 
διαδικτύου άλλα 500. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική είναι ήδη στον δρόμο και 
κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί. 

Πέραν αυτού, όμως, εκείνο που δεν έχουμε αντιληφθεί είναι, ο μέσω αυτών των 
τεχνητών μέσων πολλαπλασιασμός των γνώσεων. Π.χ. το 1950 οι γνώσεις στην Ιατρική 
διπλασιάζονταν κάθε 50 χρόνια, το 1980 κάθε 10, το 2000 κάθε 5 και το 2010 κάθε 2 
χρόνια. Σήμερα, διπλασιάζονται κάθε 5 μήνες και το 2020 θα είναι κάθε 2 μήνες. Όσο 
περνάει ο καιρός η τεχνολογική πρόοδος θα είναι ακόμα πιο γρήγορη και τα ηθικο-
δεοντολογικά προβλήματα που θα ανακύπτουν θα είναι όλο και περισσότερα. Με την 
ανάμειξη δε της κοινωνικής δικτύωσης και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ακόμα πιο 
δυσεπίλυτα.

Σήμερα, ηθικο-δεοντολογικά προβλήματα εμφανίζονται ήδη καθημερινά στα μεγά-
λα νοσοκομεία και λύνονται ακόμη, είτε από τους ίδιους τους γιατρούς, είτε από τις 
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Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας του Νοσοκομείου. Οι αποφάσεις δεν είναι πάντοτε 
εύκολες και μπορεί συχνά να είναι και αντιφατικές. Θεραπευτικά πρωτόκολλα που έχουν 
ήδη εγκριθεί από Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογία ή βασίζονται σε αποδεδειγμένα 
αποτελέσματα (evidence based protocols) αλλά και οι αλγόριθμοι θεραπειών, προφυ-
λάσσουν μεν τον ιατρό από δικανικούς ακροβολισμούς, δεν επιλύουν όμως όλα τα προ-
βλήματα. Δεοντολογικά προβλήματα προκύπτουν παρ’ όλα αυτά, καθώς δεν μπορούν 
να προβλεφθούν όλα εκ των προτέρων. Κανένας γιατρός δεν μπορεί να προβλέψει ποιο 
ηθικο-δεοντολογικό πρόβλημα θα έχει να αντιμετωπίσει αύριο. Ο κάθε γιατρός θα είναι 
αρχικά απόλυτα μόνος του για να το λύσει. 

Σε αντίθεση δε αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι, ότι εμείς σήμερα δεν μπορούμε να 
βοηθήσουμε τους μαθητές και διαδόχους μας στη λύση αυτών των προβλημάτων του 
αύριο. Όχι επειδή δεν θα είμαστε πια μαζί τους, αλλά επειδή τα προβλήματα αυτά δεν 
θα έχουν αντιμετωπιστεί ξανά. 

Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να τους δώσουμε μια χείρα βοηθείας, που 
ίσως τους βοηθήσει, είναι να καταγράψουμε τις λύσεις που δώσαμε εμείς σε προβλήματα 
που έχουν ανακύψει στην εποχή μας, έτσι ώστε εάν και όταν βρεθούν εκείνοι ενώπιον 
παρόμοιων καταστάσεων, να μπορέσουν να αναπροσαρμόσουν στην εποχή τους τις λύ-
σεις που δώσαμε εμείς. Πέραν αυτού μπορούμε να τους μεταλαμπαδεύσουμε τις αιώνιες 
ηθικές αξίες που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας και προσαρμόσει στην 
εποχή μας. Οι αξίες αυτές που είναι μέχρι σήμερα αδιαπραγμάτευτες, περιλαμβάνουν: 

«Την ασφάλεια του ασθενούς, την αυτονομία του, την αποφυγή πρόκλησης βλάβης 
αλλά και τη βελτίωση της κατάστασής του, την ισότητα όλων των ασθενών ανεξάρτητα 
από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις του, την αποφυγή κάθε επώδυνης 
διαδικασίας, τη λεπτομερή πληροφόρηση για την κατάστασή του και την «εν επιγνώσει 
συναίνεσή του» για οτιδήποτε κάνουμε, τη δικαιοσύνη, το σεβασμό του ιατρικού απόρ-
ρητου, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και των 
δικαιωμάτων των ζώων και της φύσης». 

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις αξίες που πρέπει να έχουν εκείνοι πάντα κατά νου. 
Ίσως  αυτές οι αξίες μπορέσουν να βοηθήσουν τους γιατρούς του αύριο, αλλά και τους 
βιολόγους, τους φυσικούς, τους χημικούς, τους τεχνοκράτες, τους θεολόγους, τους 
δικηγόρους, τους κοινωνιολόγους, τους ψυχολόγους, το νοσηλευτικό και διοικητικό 
προσωπικό καθώς και τις Επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας να βρουν τον κοινό εκείνο 
παρονομαστή που χρειάζεται για να αποφύγουν τις συγκρούσεις με τους ασθενείς, τις 
οικογένειές τους και κυρίως την κοινωνία, η οποία χαλιναγωγείται συχνά από δημαγω-
γούς, δημοκόπους και λαοπλάνους. 

Ωστόσο, 

Το πιο σημαντικό ζήτημα στην αντιμετώπιση του ασθενή και  
το οποίο θα παραμένει εσαεί το πιο μεγάλο πρόβλημα, είναι  
το θέμα της πληροφόρησης του ασθενή. Ο ιατρός πρέπει  
να λέγει πάντα την αλήθεια στον ασθενή και την οικογένειά του.  
Δεν χρειάζεται να του πει πάντα τη σκληρή πραγματικότητα,  
αλλά πρέπει πάντοτε να του λέει την αλήθεια. 
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Αυτό δε που γίνεται σήμερα, όλο και πιο επιτακτικό, είναι να προσπαθεί ο γιατρός να 
έχει την πιο καλή δυνατή επικοινωνία με τον ασθενή αλλά και με την οικογένειά του. Δεν 
φτάνει σήμερα να κάνει την εγχείρηση σωστά. Πρέπει να μπορεί να τους καθοδηγεί έτσι 
ώστε να μπορούν να πάρουν μαζί στη δύσκολη στιγμή τη σωστή απόφαση. Πέραν αυτού 

Πρέπει και να μπορεί ο γιατρός να αποδεχτεί χωρίς κριτική και 
τις θέσεις και επιθυμίες του ασθενή. Είναι ο μόνος τρόπος για 
να αποφύγει τις  μεγάλες συγκρούσεις. Αυτές είναι που θα του 
δημιουργήσουν προβλήματα. Όχι τα λάθη που πιθανόν να κάνει! 
Αυτά εάν έχει προετοιμαστεί σωστά ο ασθενής, και του έχει 
εξηγήσει εκ των προτέρων, ότι μπορούν να συμβούν τα δέχεται 
ο ασθενής, ενώ εκ των υστέρων σχεδόν ποτέ. Γι’ αυτό η απόλυτη 
προθεραπευτική ενημέρωση, έχει γίνει απαραίτητη.

Εξυπακούεται ότι ο αυτο-έλεγχος του γιατρού, η καθημερινή κριτική θεώρηση των 
αποφάσεών του και ο συνεχής έλεγχος της προσφερόμενης θεραπευτικής και νοση-
λευτικής φροντίδας θα παραμένει παντοτινά η υποχρέωσή του. 
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Ἀπὸ τὴν Ἱπποκρατικὴ Ἠθικὴ  
στὴ Φιλοσοφία τῆς Ἰατρικῆς

Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπύρος

1. Iητρoς γaρ ΦιλoςοΦος Iςoθεος

Σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς ἀμφισβητούμενες πραγματεῖες τοῦ ἱπποκρατικοῦ corpus Περὶ Εὐσχημοσύνης 
(5) διαβάζουμε τὴ φράση ἐκείνη ποὺ ἀποτέλεσε τὴν ἐπιστημολογικὴ ἀφορμὴ γιὰ τὴ δημι-
ουργία τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἀντικειμένου ποὺ λέγεται Φιλοσοφία τῆς Ἰατρικῆς: 

Διὸ δεῖ ἀναλαμβάνοντα τουτέων τῶν προειρημένων ἕκαστα, 
μετάγειν τὴν σοφίην ἐς τὴν ἰητρικὴν καὶ τὴν ἰητρικὴν ἐς τὴν σοφίην. 
ἰητρὸς γὰρ φιλόσοφος ἰσόθεος· οὐ πολλὴ γὰρ διαφορὴ ἐπὶ τὰ 
ἕτερα· καὶ γὰρ ἔνι τὰ πρὸς σοφίην ἐν ἰητρικῇ πάντα, ἀφιλαργυρίη, 
ἐντροπή, ἐρυθρίησις, καταστολή, δόξα, κρίσις, ἡσυχίη, ἀπάντησις, 
καθαριότης, γνωμολογίη, εἴδησις τῶν πρὸς βίου χρηστῶν καὶ 
ἀναγκαίων, καθάρσιος ἀπεμπόλησις, ἀδεισιδαιμονίη, ὑπεροχὴ θείη

Ἑπομένως, ἀφοῦ ἀποδεχθοῦμε ὅλα αὐτὰ τὰ προλεχθέντα, πρέπει νὰ μετακενώσουμε 
τὴν σοφία στὴν ἰατρικὴ καὶ ἀντιστρόφως. Ὁ γιατρὸς ποὺ φιλοσοφεῖ, εἶναι ἰσόθεος· μεταξὺ 
σοφίας καὶ ἰατρικῆς, τὰ ὅρια εἶναι δυσδιάκριτα· καὶ μάλιστα ἡ ἰατρικὴ τέχνη συμπεριλαμ-
βάνει ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ ἰδιώματα τῆς (φιλο)σοφίας: ἀφιλαργυρία, αὐτοσεβασμό, 
σεμνότητα, συστολή, εὐφημία, κριτικὴ σκέψη, γαλήνη, ἐτυμηγορία, σωματικὴ ὑγιεινὴ, 
ἔγκυρη γνωμολόγηση, ἐγκυκλοπαιδικὴ γνώση ὅλων τῶν χρησίμων καὶ ἀπαραίτητων γιὰ 
τὴ ζωή, ἀπομάκρυνση τῶν κατ’ ἄμφω ρυπαροτήτων, ἀποξένωση ἀπὸ τὶς προλήψεις, θεϊκὴ 
ὑπεροχή!). Στὸ παρατεθὲν ἀπόσπασμα τὸ ἐπίθετο «ἰσόθεος» εἶναι τὸ κατηγορούμενο στὸ 
σύνταγμα «ἰητρὸς φιλόσοφος», ὅπου ὁ δεύτερος χαρακτηρισμὸς εἶναι ἡ προϋπόθεση γιὰ 
τὴν ἀπόδοση τοῦ κατηγορουμένου στὸ ὑποκείμενο «ἰητρός». Ἡ συντακτικὴ παρατήρηση 
θὰ κυλοῦσε ἐνδεχομένως ἀπαρατήρητη καὶ αὐτονόητη, ἂν δὲν συνέτρεχαν λόγοι διασα-
φητικῆς ἔμφασης καὶ ἀναλυτικότερης παρουσίασης μὲ τὰ τρία μόρια «γὰρ» στὴ συνέχεια 
τῆς πλοκῆς στὸ συγκείμενο.

Σπεύδω νὰ διευκρινίσω μὲ τὴ σειρά μου πὼς τὸ θέμα μου ἀφορᾶ στὸν προσανατολισμὸ 
καὶ ὄχι στὴν ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἀντικειμένου ποὺ δυστυχῶς 
δὲν θεραπεύεται στὸν δικό μας πανεπιστημιακὸ χῶρο, ἀλλ’ εὐτυχῶς συνιστᾶ προσδόκιμο 
σημαντικῶν δημοσιεύσεων στὴν παγκόσμια ἰατρικὴ καὶ συναφὴ φιλοσοφικὴ βιβλιογραφία. 
Τὸ μάθημα ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς καταδυναστεύεται ἀκόμη ἀπὸ τὴν 
ἀντίληψη ὅτι ἡ ἀναφορὰ σὲ πρόσωπα καὶ ἐπιτεύγματα τοῦ παρελθόντος ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν 
κατάδειξη τῶν ἐπιστημονικῶν προτεραιοτήτων στὴ σημερινὴ ἰατρικὴ πραγματικότητα. 
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Απο την ΙπποκρΑτΙκη ηθΙκη στη ΦΙλοσοΦΙΑ τησ ΙΑτρΙκησ

Συνήθως, ἡ παραπομπὴ σὲ ἀρχαῖα κείμενα ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀνάγκη ἐθνικῆς ἢ ἐγκυκλοπαιδικῆς 
εὐρυμάθειας, ἐπειδὴ ἡ σημερινὴ ἰατρικὴ ἐπιστήμη ἔχει προχωρήσει στὴ μετατεχνολογικὴ 
ἐποχὴ μιᾶς ἐπαγγελματικῆς ἐξειδίκευσης, ὅπου ὁ Ἱπποκράτης λ.χ. δὲν συνεισφέρει παρὰ 
ὡς δεξαμενὴ λόγων γιὰ τὴν προϊστορία τῶν ἀρχῶν τῆς ἰατρικῆς σκέψης. Ὡστόσο, ἡ πα-
ραγνώριση καὶ ὁ ἀσυνείδητος παραγκωνισμὸς τῶν ἀρχῶν ποὺ διατυπώθηκαν «ἀρχῆθεν», 
δηλαδὴ στὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ ἑλληνικὸς ὀρθολογισμὸς ἀπαίτησε τὴν ἐνασχόληση μὲ τοὺς 
ὑλικοὺς παράγοντες τῆς ἀσθένειας, εὐνουχίζει τὴν ὀξύτητα τὴς ἱστορικῆς θέασης καὶ τὴν 
καθιστᾶ δευτερεῦον ἀντικείμενο ἐνασχόλησης γιὰ τοὺς θεράποντες τῆς δημόσιας ὑγείας 
καὶ τοὺς πρωτοπόρους τῆς διαφορικῆς διάγνωσης. Δεδομένου ὅτι ἡ ἀρχαία ἱπποκρατικὴ 
σκέψη καλλιέργησε ἕνα ὀρθολογισμὸ ποὺ δὲν ἀποκήρυξε τὶς θρησκευτικὲς παραδόσεις 
καὶ τὸ ἀνθρωπολογικὸ καὶ πολιτικοκοινωνικὸ ὑπόβαθρο τῆς ἐποχῆς του –θεραπευτικὴ 
ἐγκοίμηση στὰ Ἀσκληπιεῖα καὶ ἱπποκρατικὲς σχολὲς τοῦ 5ου αἰ. δίπλα δίπλα (Roth 2011: 
3-4)–, ἡ μελέτη της ἀποτελεῖ μονόδρομο γιὰ τὴν πολιτισμικὴ ἱστορία τοῦ ἐπιστημονικοῦ 
γίγνεσθαι. Ἡ ἐπιστημονικὴ ἀντίληψη τῶν ἀσθενειῶν ἀντικαθιστοῦσε σιγὰ σιγὰ τὴν ἀρχικὴ 
θρησκευτικὴ ἰατρικὴ ὡς ἰατρικὴ βάση (Lloyd 2003: 40). Ἡ ἱπποκρατικὴ ἰατρικὴ ὅμως δὲν 
παρέκαμψε τὶς παραδοσιακὲς θρησκευτικὲς ἀντιλήψεις καὶ συμβάδιζε μὲ τὸν ἐνδεικνύμενο 
πρὸς αὐτὲς σεβασμό, ὅπως λ.χ. προκύπτει ἀπὸ τὶς ἐπικλήσεις στὸν Ὅρκο (Lascaris 2002: 
31, Roth 2011: 4). Δίχως τὴν παρακολούθηση τῆς φιλοσοφικῆς διάνοιας ποὺ ἐμπότιζε καὶ 
συνεχίζει νὰ ἐμποτίζει κορυφαῖες στιγμὲς τῆς ἰατρικῆς διανόησης, ἡ ἱστορικὴ μελέτη καὶ 
ἔρευνα τῶν τεκμηρίων ἀπευθύνεται σὲ εἰδικὰ ἀκροατήρια ἐξωκλινικῆς ἀπασχόλησης καὶ 
νωχελικῆς ἀκαδημαϊκῆς πορείας.

Ὅπως σημειώνει καὶ ὁ Thomas Kuhn (2012), οἱ ἐπιστήμονες ποὺ προβαίνουν σὲ κάποια 
σημαίνουσα ἀνακάλυψη, συχνὰ καταφεύγουν στὴ φιλοσοφία, γιὰ νὰ στηριχθοῦν ἀποτε-
λεσματικότερα στὰ κραταιὰ θεμέλια τῆς ἐπιστήμης τους (Marcum 2010: 275). Ἄλλωστε, 
οἱ ἐξελίξεις στὴν ἀρχαία ἰατρικὴ σκέψη δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ αὐτονομηθοῦν ἀπὸ τὴν 
περιρρέουσα πολιτισμικὴ ἀτμόσφαιρά τους (López Cerezo & Luján 2013) καί, εἰδικότερα, 
τὸν φιλοσοφικὸ περίγυρό τους. Γιατὶ δὲν θὰ καταστεῖ ἐφικτὴ ἡ πληρέστερη κατανόησή 
τους στὸν βαθμὸ ἐκεῖνο, ποὺ οἱ ἀρχαῖοι ἰατρικοὶ συγγραφεῖς δὲν ἐπέδειξαν ἁπλῶς ἰδιαί-
τερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν φιλοσοφικὸ προβληματισμὸ ἀλλ’, ἐπιπλέον, τὸν διαμόρφωσαν 
καλλιεργώντας ἔννοιες καὶ μεθοδολογίες γιὰ τὴν κατάκτηση εἰδικῶν γνώσεων καὶ τὴν 
εὐρύτερη ἀντίληψη τοῦ φυσικοῦ κόσμου ποὺ μᾶς περιβάλλει καὶ τοῦ ὁποίου μέρος θεω-
ρεῖται ἡ ἀνθρώπινη ψυχοσωματικὴ ὀντότητα (Eijk 2005: 8). Ἔτσι, ὁ Ἱπποκράτης, ὁ Γαληνός, 
ὁ Σωρανὸς ἀπὸ τὴν Ἔφεσο καὶ ὁ Ἀρεταῖος ἀπὸ τὴν Καππαδοκία ἀνήκουν ἐπαξίως στὴν 
ἐρευνητικὴ δέλτο τῶν σπουδαστῶν τῆς ἀρχαίας πολιτιστικῆς δημιουργίας καὶ σκέψης. Οἱ 
ὀξυδερκεῖς κλινικὲς ἀναλύσεις τοῦ συγγραφέα τῶν Ἐπιδημιῶν, ἡ ὀρθολογιστικὴ ἀποτίμηση 
τῆς ἐπιληψίας στὸ ἔργο του Περὶ ἱερῆς νοῦσου, ἡ ἀναζήτηση ἐμπειρικῶν αἰτίων στὸ Περὶ 
ἀρχαίης ἰητρικῆς καὶ ἡ ἀπερίτρεπτη ἕως ἀνθρωπιστικὰ ἀσύσταλτη ἠθικὴ πλαισίωση στὸν 
ἱπποκρατικὸ Ὅρκο (Καλοσπύρος 2019) συνέτειναν στὴν ἐπιστημονικὴ ἰατρικὴ κατοχύρωση 
τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ παρεῖχαν στοὺς μελετητές του πολλὰ παραδείγματα 
ἐπιχειρηματολογίας γιὰ τὴν ἀνάγκη διδασκαλίας του καὶ τὴ χρηστικὴ σχέση του μὲ τὸν 
σημερινὸ κόσμο, πέρα ἀπὸ τὶς θεματικὲς ἐξελίξεις στὴν ἰατρικὴ τεχνογνωσία τοῦ 19ου 
καὶ τοῦ 20οῦ αἰώνα.
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ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

2. ΟρΙςμΟΙ, απΟπΕΙρΕς ΟρΙςμΟυ, ςυγκΕραςμΟυ καΙ ΉθΕλΉμΕνΕς 
παρανΟΉςΕΙς αΟρΙςΤΙας

Μὲ τὶς παραπάνω εἰσαγωγικὲς παρατηρήσεις προσπάθησα νὰ διευρύνω τὸ πεδίο 
ὁρισμοῦ μιᾶς ἐπιστημονικῆς συνάρτησης φιλοσοφικῶν διαβαθμίσεων καὶ πρακτικῶν 
ἐφαρμογῶν, ἐπειδὴ ἡ συνάντηση τῶν διαφόρων μαθημάτων μὲ τὴ φιλοσοφία θεωρεῖται 
ἀνεξάντλητη καὶ οὐτοπικὰ ἐφαρμόσιμη σὲ ἐπιστημονικὰ περιβάλλοντα μὲ ἀπαιτήσεις.

Ἤδη ἐδῶ καὶ χρόνια διατυπώθηκε ἡ γνώμη πὼς ἡ φιλοσοφία στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη 
σχετίζεται ἀναπόφευκτα μὲ τὶς ἀποφάσεις καὶ τὶς ἀποφθεγματικὲς ρήσεις τῶν φιλοσόφων 
ποὺ καταγίνονται ἀποκλειστικὰ μὲ τὶς ἰατρικὲς ἐφαρμογές. Τὸ βασικὸ ἐπιχείρημα τοῦ St-
empsey (2008) γιὰ τὸ ζήτημα ἀπαρτίζεται ἀπὸ δύο σκέλη: ὅτι τόσο ἡ φιλοσοφία ὅσο καὶ ἡ 
ἰατρικὴ εἶναι δυσεξακρίβωτα ὁριστέες καὶ ὅτι οἱ πιθανοὶ φιλόσοφοι τῆς ἰατρικῆς προέρχονται 
ἀπὸ διάφορους ἐπιστημονικοὺς χώρους, ὥστε νὰ μὴν ἐπιτυγχάνεται σύγκλιση μεθόδων 
καὶ ὁρισμῶν, ἀκόμη καὶ στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων ὅπου ἐξετάζονται θέματα 
ἠθικῆς κυρίως φιλοσοφίας, ἀλλὰ καὶ μεταφυσικῆς, λογικῆς καὶ αἰσθητικῆς. Ὁ Stempsey 
πίστευε ὅτι ἡ ταύτιση τῆς οἱασδήποτε μορφῆς φιλοσοφίας τῆς ἰατρικῆς ἢ ἰατρικῆς φιλο-
σοφίας, καθὼς δὲν διευκρίνιζε τοὺς δύο ἐπιστημολογικοὺς ὅρους καὶ τομεῖς, μὲ τὴν ἠθικὴ 
φιλοσοφία, ἔχρηζε περαιτέρω διεύρυνσης μὲ τὴ μέγιστη δυνατὴ φιλοσοφικὴ ἀπόχρωση 
σὲ ἰατρικὰ ἐνδιαφέροντα. Τῆς γνώμης τοῦ Stempsey εἶχε προηγηθεῖ κατὰ δεκαέξι χρόνια 
ἡ ἀκόμη ἀπολυτότερη ἄποψη τοῦ Caplan (1992), κατὰ τὸν ὁποῖον φιλοσοφία τῆς ἰατρικῆς 
δὲν ὑφίσταται! –μολονότι ὁ ἴδιος ἀποδοκίμαζε τὴν ἐπιστημονικὴ ἀπουσία αὐτή. Ὁ Caplan 
ἀρνήθηκε τὴν ὕπαρξη ἑνὸς τέτοιου ἐπιστημονικοῦ ἀντικειμένου, ἐπειδὴ ἀφ’ ἑνὸς τὸ δια-
φοροποιοῦσε –ἔγραφε πὼς «ἡ φιλοσοφία τῆς ἰατρικῆς εἶναι ἡ μελέτη ἐπιστημολογικῶν, 
μεταφυσικῶν καὶ μεθοδολογικῶν διαστάσεων τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης· θεραπευτικῶν 
καὶ πειραματικῶν· διαγνωστικῶν, θεραπευτικῶν καὶ παρηγορητικῶν» (Caplan 1992: 69)– 
ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ ἠθική, τὴ βιοηθική, τὴν πολιτικὴ ὑγείας καὶ τὴν ἰατρικὴ αἰσθητική, τὰ 
ὁποῖα θεωροῦσε παραδείγματα φιλοσοφίας συσχετιστέας μὲ τὴν ἰατρική, καὶ ἀφ’ ἑτέρου 
καταδίκαζε τὴν πρόταξη ἔρευνας βιοηθικῶν ζητημάτων ποὺ ἀπορροφοῦσαν τὴ δῆθεν 
«ἰατροφιλοσοφικὴ» βιβλιογραφία. Κατὰ τὸν Caplan (1992: 72-73) ἕνα τέτοιο ἀντικείμενο 
ἔπρεπε νὰ ἐνσωματωθεῖ σὲ συγγενὴ τομέα ἔρευνας, νὰ διαθέτει τὸν δικό του «κανόνα» 
καὶ νὰ ἀφορμᾶται ἀπὸ συγκεκριμένους προβληματισμοὺς ποὺ καθορίζουν τὰ ἐπιστημο-
νικὰ σύνορά του.

Θεωρῶ πὼς ἡ πιὸ σοβαρὴ πρώτη σύγχρονη προσπάθεια ὁριοθέτησης τῆς Φιλοσοφίας 
τῆς ἰατρικῆς ξεκίνησε τὸ 1981 μὲ τὸ φιλοσοφικοῦ ἀλλ’ ὄχι βιοηθικοῦ περιεχομένου δημοσί-
ευμα τῶν Edmund Pellegrino καὶ David Thomasma, ὅπου οἱ συγγραφεῖς κατέγραψαν ἀρχικὰ 
τὸν προβληματισμό τους ὡς πρὸς τί ἀποτελεῖ τὴν ἰατρικὴ ὡς ἐπάγγελμα καὶ ἀκολούθως 
καταπιάστηκαν μὲ τὸ θεωρητικὸ ζήτημα τῆς ἠθικῆς φύσης τῆς ἰατρικῆς (Pellegrino & 
Thomasma 1981). Ὅμως οἱ περισσότερες ἀπὸ τὶς παλαιότερες ἀπόψεις ὁρισμοῦ τοῦ 
ἐπιστημονικοῦ χώρου «Φιλοσοφία τῆς Ἰατρικῆς» (Bridgman 1949, Hucklenbroich 1998, 
Nordin 1999, Pellegrino 1998, Pellegrino & Thomasma 1981, Quinton 1995, Schaffner & 
Engelhardt 1998, Stempsey 2004 καὶ 2007, Velanovich 1994, Wulff 1992) λίγο ἢ πολὺ τὸν 
ἀντιμετώπιζαν ὡς τεχνητὴ σύγκλιση φιλοσοφικῶν προβληματισμῶν μὲ συνειρμικὴ φύση 
καὶ ἰατρικογενῶν περιπτώσεων μὲ σύνθετες πολιτισμικὲς προεκτάσεις. 

Ὁ φιλόσοφος τῆς ἰατρικῆς Stuart F. Spicker (βλ. Spicker, Bondeson & Engelhardt 1987) 
συνέβαλε στὸν καθορισμὸ τοῦ ἀντικειμένου διευθύνοντας τὴ σειρὰ δημοσιευμάτων 
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Philosophy and Medicine (Engelhardt 2002), σὲ περίοδο κατὰ τὴν ὁποία ὁ ὅρος «βιοηθικὴ» 
μόλις εἶχε ἀποθησαυριστεῖ. Τὸν πρωτοχρησιμοποίησε ὁ Van Rensselaer (Potter 1970 καὶ 
1971), ἂν καὶ τὸν προόριζε γιὰ τὴ σηματοδότηση μιᾶς παγκόσμιας ἠθικῆς συμπεριφορᾶς 
μὲ περιβαλλοντικὸ πρόσημο καὶ σαφῶς μὴ ἰατρικό, μέχρι ποὺ ὁ André Hellegers τοῦ 
προσέδωσε τὴν τρέχουσα σημασία του (Reich 1994). Ὀφείλουμε νὰ διευκρινίσουμε ὅτι ἡ 
Φιλοσοφία τῆς Ἰατρικῆς διαφέρει ἀπὸ τὴ Βιοηθική, κατὰ τὸ ὅτι ὑπερβαίνει τὴν ἀναλυτικὴ 
μελέτη βιοηθικῶν ζητημάτων-διλημμάτων ὅπως ἡ ἔκτρωση καὶ ὁ θάνατος, καὶ κατὰ τὸ 
ὅτι ἀποβαίνει  κάτι περισσότερο ἀπὸ μιὰ σύζευξη ἠπειρωτικῆς καὶ ἀναλυτικῆς φιλοσοφίας 
στὴν κατεύθυνση βιοϊατρικῶν ἐρευνῶν. Ὡς εὐρύτερα ἀνθρωπογνωστικὴ ἡ Φιλοσοφία 
τῆς Ἰατρικῆς ἀποδεικνύεται μορφὴ κριτικῆς πραγμάτευσης καὶ ζωηροῦ διαλόγου μεταξὺ 
τῆς ἀπορίας καὶ τῆς ἀνησυχίας ὡς πρὸς τὴν κατανόηση καὶ ἀντιμετώπιση ζητημάτων 
ὅπως ἡ ἀνθρώπινη ἀσθένεια καὶ παθολογικὴ νόσος, ἡ ὑστέρηση καὶ ἡ διαταραχή. Κατὰ 
πολλοὺς ὅμως ἡ Βιοηθικὴ καὶ ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἐπιστήμης δανείζονται ὑλικὸ ἀπὸ τὴν ἴδια 
δεξαμενὴ ἰδεῶν, ὄντας ταγμένες στὴν ὑπηρεσία τῶν ἴδιων σκοπῶν.

Πάντως, ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ ὅσοι δοκίμαζαν νὰ ὁριοθετήσουν τὸ ἐπιστημονικὸ πεδίο, 
συνειδητοποιοῦσαν ὅτι ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἱστορίας ἔπρεπε νὰ προσεγγιστεῖ ὡς ὑποσύνολο 
τῆς Φιλοσοφίας τῶν Ἐπιστημῶν, πέρα ἀπὸ τὸν παλαιὸ χαρακτηρισμὸ τῆς ἰατρικῆς εἴτε ὡς 
τέχνης εἴτε ὡς ἐπιστήμης, καὶ παρὰ τὴν ἀπουσία τῆς ἐξηγητικῆς διαύγειας ποὺ ἀναμένεται 
συνήθως ἀπὸ τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες. 

Ἡ ἰατρικὴ θεωρεῖται τέχνη κατὰ τὸ ὅτι προχωρεῖ πέρα ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ὀρθο-
λογικῶν μεθόδων ποὺ προβάλλει ἡ ἐπιστήμη. Ξεπερνᾶ ἀκόμη καὶ θέματα σχετικὰ μὲ τὴν 
τακτικὴ ὀρθῆς συμπεριφορᾶς στὴ σχέση ἀσθενοῦς-ἰατροῦ, φτάνοντας ὣς καὶ τὸ σημεῖο 
νὰ ἀποτιμήσει ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς διάγνωσης (Stempsey 2002: 288). Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ 
ἀνάγκη νὰ ἑδραιωθεῖ συστηματικὰ σὲ κανόνες ἐρευνητικῆς προσπέλασης, μὲ διακριτὴ τὴν 
ἰατρικὴ ἐπιστήμη ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ πράξη, ἐπέβαλλε στὴν ἰατρικὴ ἔρευνα τὴν κατάστρωση 
τεκμηριωτικῆς μεθοδολογίας, ἐπαληθεύσιμης καὶ πειραματικῆς, καθότι ἡ κλινικὴ ἔρευνα 
ἀποσκοποῦσε ἀποφασιστικὰ στὴ βελτίωση τῶν συνθηκῶν τῆς ἀνθρώπιηνς ζωῆς ἀλλὰ 
μὲ τὰ ὅρια τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Ἡ ἀνθρώπινη ὀντότητα ὡς πεπερασμένη βιολογικὴ 
ὕπαρξη ἀλλὰ καὶ προσωπικὴ πνευματικὴ ὑπόσταση δὲν ἐντάσσεται ἀντικειμενικὰ σὲ 
ἕνα ξεκάθαρο ἐπιστημονικὸ ἀντικείμενο, ἐπειδὴ ἀκριβῶς τὰ θεωρητικὰ ἐρωτήματα ποὺ 
ἀνακύπτουν ἀπὸ τὴ συνειδητοποίηση τῆς ψυχοσωματικῆς παρουσίας ἐνοφθαλμίζονται 
στὴ γραμμὴ τῆς γέννησης καὶ τοῦ θανάτου, τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ πέρατός της. 

Πλέον, ὡς ἀνθρωπιστικὰ προσανατολισμένη, ἡ φιλοσοφία τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης 
ἄρχισε νὰ γίνεται ἀντιληπτὴ ὡς προσδιορισμὸς μιᾶς ὑποενότητας τῆς φιλοσοφίας τῆς 
ἐπιστήμης ποὺ ἀπέκλινε ἀπὸ τὸν ἀναλυτικὸ προσανατολισμὸ τῆς ἀγγλοαμερικανικῆς 
σχολῆς τῆς ἐπιστήμης, ὥστε νὰ μελετήσει φαινομενολογικὰ ζητήματα (Cassell 2004, Toombs 
2001) ἐντὸς ἐπιστημολογικῶν καὶ ὀντολογικῶν συζητήσεων γιὰ τὶς κατευθύνσεις τῆς 
ἰατρικῆς ἐπιστήμης: ἀπὸ τὴν πειραματικὴ καὶ τὴν ὑπολογιστικὴ ἰατρικὴ τῶν νέων τεχνο-
λογιῶν ὣς τὴν πατερναλιστικὴ καὶ τὴν ἀνθρωποκεντρικὴ ἰατρική. Ὅταν ἀναφερόμαστε 
στὴν ἀνθρωπιστικὴ ἢ ἀνθρωποκεντρικὴ ἰατρική, ἐννοοῦμε τὴν κατὰ τὸν Little (2002: 319) 
προσανατολισμένη καὶ ἐπιβεβαιωμένη σὲ ἐπίπεδο πεποιθήσεων ἐπιστήμη ποὺ ἀποσκοπεῖ 
στὴν εἰλικρινὴ μέριμνα γιὰ τοὺς συναθρώπους μας, τὰ συναισθήματα καὶ τὸν πόνο τους 
καὶ τὴ γαλήνη τους· ὅπου δηλαδὴ τὸ βιοϊατρικὸ πρότυπο παρακολουθεῖ τυπικὰ καὶ ἐντὸς 
εἰσαγωγικῶν τὰ συναισθήματα ἀσθενῶν καὶ ἰατροῦ –κι ἐδῶ ἔγκειται ἡ πολυσυζητημένη 
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κρίση στὴν ποιότητα παροχῶν ὑγείας–, τὸ ἀνθρωπιστικὸ μοντέλο τὰ ἐγκολπώνεται ὡς 
σημαντικὰ συστατικὰ τῆς ἠθικῆς δομῆς ποὺ διέπει τὴν ἰατρικὴ πράξη (Marcum 2010: 276).

Ἀπὸ τὴ διεθνὴ βιβλιογραφία ξεχωρίζουμε τὶς ἀξιόλογες μελέτες τῶν Culver & Gert (1982) 
γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ διερεύνηση θεμάτων ποὺ ἅπτονται τῆς ἰατρικῆς καὶ τῆς ψυχιατρικῆς, 
λ.χ. τὴν ἀντίληψη τοῦ θανάτου καὶ τὴ σύλληψη τῆς ἔννοιας τῶν ψυχικῶν διαταραχῶν 
–καθὼς ἡ ψυχικὴ ὑγεία δὲν παρακολουθεῖται μὲ κανονιστικὰ μοντέλα ἁπλῆς φυσιολογικῆς 
τυπολογίας (Fenton 2018)–, τῶν Steen & Thung (1988) γιὰ τὴ φιλοσοφικὴ διερεύνηση τῆς 
κλινικῆς πράξης, τῶν Wulff et al. (1990) γιὰ τὴν ἔνθεση ἑρμηνευτικῆς προοπτικῆς στὴν 
προσέγγιση τῆς ἀσθένειας, ἐνῶ  ὁ Tauber (1999), ἀξιοποιώντας τὴ διάκριση τοῦ Levinas 
μεταξὺ Ἑαυτοῦ καὶ Ἄλλου σὲ ἐπίπεδο ἠθικῆς εὐθύνης τοῦ θεράποντος ἰατροῦ, στὸ ἐν 
μέρει αὐτοβιογραφικὸ πόνημά του συνεξετάζει φιλοσοφικὰ ζητήματα μὲ μεταφυσικὲς 
καὶ ἐπιστημολογικὲς προεκτάσεις. Τὴν Fagot-Largeault (2010), μὲ ἀντίστοιχες παρα-
πομπὲς στὴ μελέτη τοῦ Georges Canguilhem Le Normal et le Pathologique (δημοσ. 1943· 
βλ. Canguilhem 2013), ἀπασχόλησαν ζητήματα μεταφυσικῆς λειτουργίας τῆς σύγχρονης 
ἰατρικῆς, ὅπως ἡ αἰτιολογία τῆς ἀσθένειας, ἡ διάκριση φυσιολογικοῦ καὶ παθολογικοῦ, 
καὶ τὰ ἠθικὰ διλήμματα ποὺ μετασχηματίζονται σὲ προκλήσεις ἰατρικῆς ἐπέμβασης, ἐνῶ 
ἡ Lee (2012) καὶ οἱ Johansson & Lynøe (2008) ἀσχολήθηκαν μὲ ὅρους τῆς φιλοσοφίας τῆς 
ἐπιστήμης, κινούμενοι στὴν κατεύθυνση τοῦ ἐπιστημονικοῦ γεγονότος, ἐπιχειρήματος 
καὶ γνώσης, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ μιὰ φιλοσοφία τῆς ἰατρικῆς. Ἄλλοι, ὅπως οἱ Thomson 
& Upshur (2018), ἐπέμειναν σὲ παραδείγματα ἀπὸ τὴν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς ἐπιστήμης 
καὶ τὴν κλινικὴ καθημερινότητα τῶν ἰατρῶν, παρουσιάζοντας μὲ τρόπο κατανοητὸ πῶς 
συγκροτοῦνται τὰ θεωρητικὰ ὑποδείγματα ποὺ προσανατολίζουν τὴν ἰατρικὴ πράξη, 
λ.χ. μὲ τὸ σημαντικὸ ἔργο ποὺ ἐπιτελεῖ ἡ θεωρία τῶν πιθανοτήτων καὶ ἡ στατιστικὴ στὴ 
λήψη τῶν ἰατρικῶν ἀποφάσεων, ἀποκαλύπτοντας παράλληλα ὅτι οἱ μαθηματικὲς θεωρίες, 
ὅπως ἐφαρμόζονται, ἐνέχουν οὐσιωδῶς μείζονες ἑρμηνευτικὲς παραδοχές. Ὄχι μόνο στὴν 
ἀγγλοαμερικανικὴ βιβλιογραφία, ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρωπαϊκὴ σκέψη (λ.χ. τὴ γερμανική, βλ. 
Eckart 2013, Wiesing 2004), ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἰατρικῆς ἀποκτοῦσε πλουραλιστικὴ καὶ ἱστο-
ρικοθεωρητικὴ ἐμβέλεια (Marcum 2010, Gifford 2011). Ὁ βυζαντινὸς κόσμος ἀξίζει, ἐπίσης 
νὰ διερευνηθεῖ περαιτέρω ὡς πρὸς τὸ θέμα αὐτό (βλ. Εὐτυχιάδης 2001 γιὰ τὴν ἐξέλιξη 
ἀρχῶν / principia ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα ὣς σήμερα χαρακτηρίζουν προσωπικότητες 
στὴν Ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς, καὶ Κακαβελάκη 2018).

Ἡ προσεκτικὴ μελέτη τῶν κειμενικῶν δεδομένων ἀποκαλύπτει πολλὰ γιὰ τὴν ἐπιστη-
μολογία τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ὅπως λ.χ. τὰ Εὐαγγέλια. Στὸ Κατὰ Μᾶρκον 9, 14-29 καὶ 
στὰ λεγόμενα «Συνοπτικὰ» διαβάζουμε γιὰ τὴν ἴαση ἑνὸς ἐπιληπτικοῦ ἀγοριοῦ ἀπὸ τὸν 
Χριστό, ἀλλ’ ἐπιπροσθέτως γιὰ τὴν ἐπέλαση τοῦ κακοῦ στὸν ἄνθρωπο μὲ τὴ χρήση ἑνὸς 
καθιερωμένου ὅρου ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἰατρική· στὸ Κατὰ Ματθαῖον 17, 15 ἡ ἀσθένεια τοῦ 
νέου περιγράφεται μὲ τὸ ρῆμα «σεληνιάζομαι». Εἶναι ἀξιοπρόσεκτο πὼς εἰδικὰ ὁ Λουκᾶς 
9, 37-43 ἑρμηνεύει γλωσσικὰ τὴν ἐπιληψία στὰ συμφραζόμενα τῆς ἀρχαίας ἰατρικῆς 
(Weissenrieder 2016), ἐπισημαίνοντας τὸν δαιμονισμό. Στὰ κείμενα αὐτὰ διακρίνεται ὁ 
ἄρρωστος ἀπὸ τὴν «ἀσθένεια» ποὺ εἰσβάλλει στὴν ψυχή του ἔξωθεν. Ἡ δαιμονολογικὴ 
ἐξήγηση δὲν ἀποκλείει τὴν ἰατρικὴ ὁρολογία, ὅπως φαίνεται καὶ ἀπὸ τὰ γραπτὰ τοῦ 
ἀρχαίου ἰατρικοῦ συγγραφέα τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ. Ἀρεταίου ἀπὸ τὴν Καππαδοκία: μολονότι 
ἀναφέρεται στὴν ἐπιληψία ὡς ἀποτέλεσμα τῆς δαιμονικῆς κατοχῆς ἢ ὡς τιμωρία τῆς θεᾶς 
τῆς σελήνης, τὸ συγκείμενο τῆς ἐξήγησης αὐτῆς προδίδει ἰατρικὴ αἰτιολόγηση, δηλαδὴ 
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τὸν ἐγκέφαλο ὡς πηγὴ τῶν ἐπιληπτικῶν κρίσεων (Aretaei Cappadocis, Opera Omnia, ἔκδ. 
C. G. Kühn, Lipsiae: Teubner, 1828, SC 1.4· πβ. Temkin 1994: 40). Ὑπογραμμίζεται καὶ πάλι 
ἡ ἔννοια τῆς ἀντίληψης ὡς συνέχειας μεταξὺ ζωῆς καὶ πνεύματος (Thompson 2010: 128), 
ἀφοῦ ἡ πνευματικὴ ζωὴ διαρπάζεται μὲ τὴν ἀσθένεια τῆς ἐπιληψίας διὰ τῆς φυσιολογίας 
τῆς διάσπασης τῆς ἀνθρώπινης συνείδησης. Σὲ ὅλα τὰ ἀρχαῖα κείμενα-πηγές, συμπερι-
λαμβανομένης τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἀναφέρεται ἡ ἀπώλεια τῶν αἰσθητηριακῶν διόδων: 
τύφλωση, κώφωση, ἀπώλεια αἴσθησης τοῦ πόνου. Ὁ Cassius Felix χρησιμοποιεῖ τὸ ρῆμα 
«dimittere» ἢ «remittere» καὶ τὸ οὐσιαστικὸ «apprehesio» ἢ ἀναφέρεται στὴν ἀπώλεια τῶν 
αἰσθήσεων (André 1963: 60-62, 65 μὲ ἀναφορὰ στὸν Cass. 38, 1), ἐνῶ ἐπίσης μνημονεύει 
τὴ γέννηση μιᾶς ἀσθένειας «nativitas», ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὴν ἀρχικὴ φάση τῆς ἀσθένειας. 
Ἔτσι, οἱ ὅροι «eicere», «dimittere» καὶ «remittere» ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν παλαιὰ 
λατινικὴ μετάφραση (Vetus Latina) δὲν ὐποδεικνύουν κάποιον ἐξορκισμό, ἀλλὰ μᾶλλον 
τὴν ἰατρικὴ περιγραφὴ μιᾶς ἀσθένειας ποὺ οἱ ἀρχαῖοι μάγοι-θεραπευτὲς καταλάβαιναν 
σὰν ἐπιθετικὴ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους (Vietmeier 1937: 53-54). Ἡ φιλοσοφικὴ ἀπόχρωση 
τῶν ἰατρικῶν ἀντιλήψεων πρέπει νὰ καταγράφεται σὲ κάθε ἀναλυτικὸ ὑπόμνημα σχο-
λιασμοῦ τῶν μαρτυριῶν.

Κατόπιν τὸ νεότευκτο ἐπιστημονικὸ ἀντικείμενο ἔπαιρνε τὴ μορφὴ συγκριτικῶν παρα-
τηρήσεων διεπιστημονικῆς σημασίας καὶ ἰατρικοπρακτικῆς χροιᾶς, ἀπὸ τὴν κριτικὴ τοῦ 
Karl Jaspers στὴν ψυχανάλυση καὶ ἀπὸ τὴν κανονικότητα κάθε ἐπιστημονικῆς διαδικασίας 
κατὰ Max Weber (Bormuth 2006) ὣς τὴ νεώτερη θεωρία τῶν ἐπιστημῶν ποὺ προϋπέθετε 
τὴ συνανάγνωση Γαληνοῦ καὶ Ἀριστοτέλη, γιὰ νὰ ἀποκτηθοῦν οἱ πρακτικὲς ἀνατομικὲς 
καὶ θεραπευτικὲς ἐμπειρίες ποὺ θὰ ὁδηγοῦσαν στὴ φροντίδα τοῦ ἀνθρώπινου σώματος 
(Distelzweig et al. 2016: 3), λ.χ. στὸ ἐγχειρίδιο τοῦ ἀριστοτελιστῆ χυμικοῦ Daniel Sennert 
τοῦ Wittenberg ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1620, κατὰ τὸν ὀποῖο ἡ ἰατρικὴ διέθετε πέντε ὑπο-
διαιρέσεις: φυσιολογία, παθολογία, σημειολογία, ὑγιεινή, θεραπευτική. Ὁ Sennert (1620) 
ἀκολουθοῦσε τὴν ἀλεξανδρινὴ παράδοση, γιὰ νὰ συνδυάζει τὴν ἀρχαία θεωρία τῶν 
χυμῶν τοῦ ἀνθρώπινου σώματος μὲ ἐξελιγμένα πειράματα ἀπομόνωσης τῶν χυμικῶν 
σωματιδίων (Wolfe & Gal 2010), κάτι ποὺ ἀποδεικνύει τὸν δυναμισμὸ καὶ τὴν πολυμορφία 
τῆς περιόδου ἐκείνης. 

Ἑπομένως, ἡ προσεκτικὴ ἀναδίφηση τῶν κειμενικῶν δεδομένων καταδεικνύει πὼς ἀπὸ 
τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἱπποκράτη ἕως σήμερα, ἡ λεγόμενη ἰατρικὴ τοῦ Δυτικοῦ κόσμου (Western 
medicine) –γιὰ τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη ἂς ἔχουμε ὑπ’ ὄψιν μας τὸν ἀκόλουθο καθολικὸ 
ὁρισμό, Ἰατρικὴ εἶναι: «ἡ τέχνη καὶ ἐπιστήμη τῆς διάγνωσης, θεραπείας καὶ πρόληψης τῶν 
ἀσθενειῶν, καθὼς καὶ διατήρησης τῆς ὑγιοῦς κατάστασης», ὅπου, ὡς τέχνη, ἀφορᾶ σὲ 
δεξιοκινητικὲς καὶ αἰσθητηριακὲς δεξιότητες, μὲ τὴ συστηματικὴ ἐφαρμογὴ τῶν ὁποίων 
καὶ μὲ τὴ γνώση στὴ γλώσσα, τὸν λόγο, τὴν ἐπιχειρηματολογία καὶ τὴν κίνηση, ἀποσκοπεῖ 
στὰ ἐπιθυμητὰ ἀποτελέσματα (Janicek & Hitchcock 2004)– ἀναπτύχθηκε ὡς ἐπιστημονικὸς 
κλάδος βάσει τῆς φιλοσοφικῆς προαγωγῆς· στὴ νεώτερη Εὐρώπη βάσει τῶν φιλοσοφικῶν 
βημάτων τοῦ Francis Bacon καὶ τοῦ René Descartes (Mbih 2014). Ὡς γνωστόν, ἡ ἰατρικὴ 
ἐπιστήμη τοῦ Δυτικοῦ κόσμου ἀναπτύχθηκε πάνω σὲ δύο ἀρχές: στὴ φιλοδοξία της γιὰ 
ἐπιστημονικότητα καταβλήθηκε ἀπόπειρα νὰ ἐκπληρώσει τὶς ἀρχὲς τῆς ἀντικειμενικό-
τητας καὶ τῆς καθολικότητας (Leyens 2011), ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἀναφέρεται στὴν 
παγκόσμια δομὴ ἀνεξάρτητα ἀπὸ ὑποκειμενικὰ φαινόμενα, καὶ μὲ τὴ συνειδητοποίηση ἐκ 
μέρους τῶν ὑπηρετῶν της ὅτι ἀφορᾶ σὲ ξεχωριστὰ ἀνθρώπινα ὄντα (Clifton-Soderstrom 
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2003). Πάντως, ἡ ἔμφαση στὸν ἡμιορισμὸ τῆς ἰατρικῆς ὡς τέχνης σκανδαλίζει ὅσους δὲν 
ἀναρωτήθηκαν γιὰ τὴν παρουσία, κατὰ τὴ διάγνωση καὶ τὴ θεραπεία, στοιχείων πέρα 
ἀπὸ τὴ γνώση, ὅπως ἡ μνήμη, ἡ ὑπομονετικὴ ἀκρόαση τοῦ ἀσθενοῦς, ἡ συμβουλευτική, 
ἡ ἐνσυναίσθηση, ἡ παρατήρηση, ἡ δυνατότητα συλληπτικῆς ἀπόδοσης, καὶ ὁπωσδήποτε 
ἡ φαντασία καὶ ἡ ἐνοραματικὴ περιγραφή· στοιχείων δηλαδὴ ποὺ εἴτε διδάσκονται εἴτε 
βελτιώνονται μέσῳ τῆς ἐμπειρίας (Montgomery 2006). Στὴν ἀντίθετη περίπτωση, ἡ κρίση 
ἀποδυναμώνεται ἢ νεκρώνεται, ἡ ὑγεία αὐτοματοποιεῖται ὡς κατάσταση καὶ ἡ θεραπευτικὴ 
παρέμβαση καθίσταται ἀνεπαρκής (γιὰ τὴν κλινικὴ κρίση βλ. Feinstein 1967, Montgomery 
2006· πβ. τὸ βιοψυχοκοινωνικὸ πρότυπο τοῦ Engel 1977). 

Στὴ σύγχρονη ἰατρικὴ ἀγνοήθηκε ἡ ἀνθρωπιστικὴ διάσταση τῆς ἀντιμετώπισης ἑνὸς 
ὁλόκληρου ἀνθρώπινου ὄντος, κι ὄχι μόνον τοῦ σώματός του, στὸν βωμὸ τῶν ἀντικει-
μενικῶν καὶ ἐπιστημονικῶν στόχων της. Ἐνῶ οἱ πάσχοντες περιμένουν ἀπὸ τὸν ἰατρὸ τὴ 
θεραπεία ὄχι μόνο τοῦ νοσοῦντος σώματος ἀλλὰ καὶ τὴν ἴαση τοῦ ἀσθενοῦντος ἀνθρώπου, 
ἀπογοητεύονται ἀπὸ τὴ μηχανικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθένειας ἀποκλειστικῶς, ἀντὶ τῆς 
ἰατρικῆς παρουσίας ποὺ θὰ τοὺς βοηθήσει νὰ ἐντοπίσουν καὶ ἀντιμετωπίσουν τὰ αἴτια 
ποὺ ὁδήγησαν στὴν ἀσθένεια, καθὼς καὶ θὰ τοὺς δώσει τὴ δυνατότητα νὰ ἐπανέλθουν 
στὴν καλύτερη δυνατὴ ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τους (Cassell 2004: 111). Γιὰ τὸν ἴδιο 
λόγο ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους σύγχρονους φιλοσόφους τῆς ἰατρικῆς, ὁ Edmund D. 
Pellegrino, ὑποστήριξε σὲ ἀντιμεταθετικὸ βαθμὸ τὴν ἄποψη πὼς «ἡ Ἰατρικὴ εἶναι ἡ πλέον 
ἀνθρωπιστικὴ τῶν ἐπιστημῶν καὶ ἡ πλέον ἐπιστημονικὴ τῶν ἀνθρωπιστικῶν γραμμά-
των» (Giordano 2009), σὲ σημεῖο ὥστε «οἱ φιλόσοφοι νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν ἰατρικὴ ὄχι 
γιὰ νὰ παραγάγουν φιλοσοφικὸ ἔργο, ἀλλὰ γιὰ νὰ κατανοήσουν τὴ φύση τῆς ἰατρικῆς 
καθεαυτῆς» (Marcum 2010).

Ἐπειδὴ θεωρῶ πληρέστερο τῶν ἄλλων εἰδικῶν ἐγχειριδίων Φιλοσοφίας τῆς Ἰατρικῆς 
τὸ δίτομο ἔργο μὲ τὴν ἐπιμέλεια τῶν Schramme & Edwards 2017, παραθέτω ἐνδεικτικὰ 
τὸν πίνακα περιεχομένων, γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ ὁ ἀναγνώστης τὸ ἐπιστημονικὸ εὖρος τῶν 
προβληματισμῶν ποὺ ἀντιμετωπίζονται στὸ πλαίσιο τοῦ ἀντικειμένου:
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Ἐπιτυχέστερη ἴσως πρόβλεψη ὁρισμοῦ τοῦ νέου ἐπιστημονικοῦ πεδίου βρίσκεται στὴν 

παρατήρηση ὅτι στὴ Φιλοσοφία τῆς Ἰατρικῆς ἐμπίπτουν οἱ μεταφυσικές, ὀντολογικές, ἐπι-
στημολογικές, ἀξιολογικὲς καὶ ἠθικὲς ἀναλύσεις τῶν διαφόρων τύπων ἰατρικῆς γνώσης 
καὶ πρακτικῆς (Marcum 2010· πβ. Schaffner & Engelhardt 2000). Εἰδικότερα γιὰ τὴν ἰατρικὴ 
ἐπιστημολογία πρέπει νὰ διευκρινιστεῖ ὅτι σχετίζεται μὲ τοὺς τρόπους βάσει τῶν ὁποίων 
οἱ θεράποντες τῆς ἰατρικῆς ταξινομοῦν, κατηγοριοποιοῦν καὶ ἱεραρχοῦν τὶς βιολογικὲς 
καὶ ψυχοκοινωνικὲς πληροφορίες τῶν ἀσθενῶν, ὥστε ἡ ἐπικείμενη συγκομιδὴ γνώσεων 
νὰ ἀποβαίνει ὠφέλιμη, δημιουργώντας «a priori ὑποθέσεις γιὰ τὴ γνώση ποὺ καθορίζει 
ποιοί τύποι κλινικῶν δεδομένων εἶναι σχετικοὶ καὶ ποιοί ὄχι» (Evans et al. 2012). Ἡ ἰα-
τρικὴ ὀντολογία (Simon 2011), ἀντίθετα μὲ ὅ,τι ὑποθέτουν πολλοί, δὲν ἀποτελεῖ θέσφατο 
ἢ γνώμονα ἐφαρμοσμένης γνώσης, καθὼς ἐπιδέχεται πολλὲς συζητήσεις φιλοσοφικῆς 
ἀπόχρωσης, ὅπως λ.χ. ὅταν ὁ Reznek (1987) γνωματεύει, πάνω σὲ μὴ-ρεαλιστικὴ βάση, 
ὅτι ὁριακὲς ἀσθένειες ὅπως ἡ ὑπέρταση δὲν συνιστοῦν φυσικὰ εἴδη ἀσθένειας. Κατὰ τὸν 
ἴδιο, τὸ ἐρώτημα ποιά ἀρτηριακὴ πίεση ἀποτελεῖ ὑπέρταση ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικὰ ἀπὸ 
ὑποκειμενικὲς ἐκδοχὲς τοῦ τί σημαίνει νὰ ζεῖς μιὰ ζωὴ ποὺ ἀξίζει· ὁπότε, ἂν ἦταν στὸ χέρι 
μας νὰ ἀποφασίσουμε ὅτι κανένα εἶδος ἀρτηριακῆς πίεσης δὲν σχετίζεται μὲ τὴν ἱκανότητά 
μας νὰ διάγουμε μιὰ καλὴ ζωή, τὸ εἶδος ἀσθένειας ποὺ καλεῖται ὑπέρταση θὰ ἐξαφανιζόταν!

3.  Ή ΙαΤρΙκΉ αΒΕΒαΙΟΤΉΤα ώς θΕώρΙα αλλα καΙ ΦΤώχΟς ςυγγΕνΉς  
ΤΉς πραξΉς

Ἐδῶ ἀκριβῶς ἀναφύεται καὶ ἡ ἔννοια τῆς ἰατρικῆς ἀβεβαιότητας ὡς ἐπιστημολογικὸς 
κόμβος ὅπου διηθεῖται ὅλη ἡ συσσωρευμένη γνώση θεραπευτικῆς παρέμβασης. Ἡ ἰατρικὴ 
γνώση εἶναι πάντοτε ἀβέβαιη, ἀτελὴς καὶ ἀνολοκλήρωτη, ὡς ὑποκείμενη σὲ διαστρέβλωση, 
ἐπειδὴ ἡ ἀνολοκλήρωτη κατοχὴ τῆς ὑπάρχουσας γνώσης μὲ τοὺς περιορισμούς της, σὲ 
συνδυασμὸ μὲ τὴ δυσκολία διάκρισης ἀνάμεσα στὴν προσωπικὴ ἄγνοια ἢ ἀκαταλληλότητα 
καὶ στοὺς περιορισμοὺς τῆς διαθέσιμης ἰατρικῆς γνώσης (Fox 1959), δὲν ἐπιτρέπουν τὴν 
ἀποτελεσματικὴ ἐφαρμογὴ τῆς ἰατρικῆς μέριμνας κατὰ τὴν περιπτωσιολογία τῶν νέων 
ἀσθενῶν ποὺ ὑποβάλλονται ἢ πρόκειται νὰ ὑποβληθοῦν σὲ παρακολούθηση θεραπείας 
σὲ σχέση μὲ τοὺς λανθάνοντες καὶ περίπλοκους ψυχοκοινωνικοὺς παράγοντες ποὺ διε-
γείρουν τὴν παθογένειά τους (Dowrick 1999). 
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Ἡ τυχαιοποίηση στὶς κλινικὲς δοκιμὲς συνιστᾶ μιὰ σημαντικὴ πρόκληση ἰατρικῆς ἀντι-
λογίας (Papineau 1994, Vandenbrouke 2004, Worrall 2007 ἀλλὰ Feinstein & Horwitz 1997, 
Goldenberg 2006, Tonelli 1998· γιὰ τὴν προσεγγιστικὴ Μπαγεσιανὴ μέθοδο στὴν ἰατρικὴ 
βλ. Ashby 2006, Berry 1993, Whitehead 1993). Γιὰ τὶς τυχαιοποιημένες ἐλεγχόμενες κλινικὲς 
δοκιμὲς (ΤΕΚΔ) γνωρίζουμε πὼς τὰ ἑκάστοτε ἀποτελέσματά τους εἶναι ἐφαρμόσιμα μόνο 
σὲ ὅσους μετέχουν στὶς δοκιμὲς ἢ σὲ ὅσα μέλη τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ παρουσιάζουν 
ταύτιση ὡς πρὸς ὅλες τὶς καθοριστικὲς ἰδιότητες μὲ τοὺς μετέχοντες στὴ συγκεκριμένη 
δοκιμή. Ὅταν, λοιπόν, συσταθεῖ τὸ δεῖγμα, δημιουργοῦνται ἐξ αὐτοῦ δύο ὁμάδες, καὶ ἔτσι 
καθορίζονται οἱ μετέχοντες, καθὼς τὰ ἄτομα ἐντάσσονται στὶς ὁμάδες τυχαῖα, γιὰ νὰ ἀπο-
φευχθεῖ ἡ μεροληψία μὲ τὴν ἐξάλειψη τῆς ἐπίδρασης τῶν τυχαιοποιητικῶν παραγόντων. 
Ἀλλὰ τὸ ὅτι ἡ ἀρχικὴ δειγματοληψία ἀπεῖχε πολὺ ἀπὸ τὴν ἰδεώδη ὑποσκάπτει τὴν κρίση 
σχετικὰ μὲ τὴν πιθανότητα νὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τυχαῖο συμβάν, ἀφοῦ καὶ στατιστικὰ 
σὲ ὁποιοδήποτε πείραμα τὸ ἀποτέλεσμα θὰ μποροῦσε νὰ ὀφείλεται στὴν τύχη (Thom-
son & Upshur 2018: 189-256). Ἐπίσης, ὁ Bluhm (2007) ἀνακρίνει τὰ «ἀξιόπιστα» ἐπίπεδα 
ἔρευνας τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς, δηλαδὴ τὶς ΤΕΔΚ, καθὼς κάθε φάρμακο ποὺ ἐγκρίνει ὁ 
ἀντίστοιχος Ε.Ο.Φ. τῶν ΗΠΑ (US FDA), πρέπει νὰ ἀποδεικνύεται ἀποτελεσματικὸ σὲ δύο 
Phase III κλινικὲς δοκιμές, ὅπου ἡ ἀγωγὴ συγκρίνεται μὲ ἀποτελέσματα μιᾶς ὁμάδας ἐλέγχου 
ποὺ λαμβάνει εἴτε ἕνα placebo εἴτε συμμετέχει σὲ μιὰ ἀνταγωνιστικὴ ἀγωγή. Παρατηρεῖ 
ὁ Bluhm ὅτι, ἐν προκειμένῳ, οἱ ΤΕΔΚ μᾶς παρέχουν πολὺ λιγότερα δεδομένα ἀπὸ ὅσα 
συνήθως διαφημίζονται. Γενικὰ οἱ ἐπιστημολογικὲς ἀρετὲς τῆς ἐπιμέρους μεθοδολογίας 
τῶν  κλινικῶν δοκιμῶν, ὅπως ἡ τυχαιοποίηση (Papineau 1994, Worrall 2002, Worrall 2007), 
ἡ ἔννοια τοῦ τυφλοῦ πειράματος καὶ ἡ χρήση τοῦ placebo-ἐλέγχου ἐξετάζονται ἀπὸ τὴν 
ἀφαιρετικὴ ἰατρικὴ γνώμη καὶ ἀντιμετωπίζουν τὸν βελτιωτικὸ σκεπτικισμὸ τῆς ἰατρικῆς 
φιλοσοφίας.

Ἡ ἰατρικὴ ἀβεβαιότητα κυοφορεῖται σὲ περιβάλλοντα μὲ ἀτελῆ δεδομένα καὶ ἑτερό-
κλητες πηγές, ὅπου ὁ ἰατρὸς μπορεῖ γιὰ καθεμιὰ ἀπὸ τὶς πηγὲς αὐτὲς νὰ θεωρήσει πὼς 
ὑπάρχουν ἐπιστημολογικὲς δυσχέρειες πρὸς τὴν κατεύθυνση ἑνὸς σταθερότερου συμπε-
ράσματος ὡς πρὸς τὴν ἑκάστοτε προκείμενη περίπτωση (Djulbegovic et al. 2011). Εἶναι 
ὅμως ὑποχρεωμένος νὰ ἐνεργήσει, εἴτε ἡ ἀβεβαιότητα αὐτὴ ἐκδηλωθεῖ ἀρνητικά, λ.χ. μὲ 
φόβο, ἄγχος, πανικὸ κ.τ.τ., εἴτε θετικά, λ.χ. μὲ καλλιέργεια ἐλπίδας καὶ αἰσιοδοξίας (Politi 
et al. 2007). Ἴσως μάλιστα νὰ χρειαστεῖ νὰ μοιραστεῖ αὐτὴν τὴν ἀβεβαιότητα μὲ τοὺς 
ἀσθενεῖς ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ εὐρύτερο κοινὸ (Henry 2006). Ἀναγνωρίζοντας τὴν πρωταρχικὴ 
σημασία τῆς ἔρευνας στὴ μείωση τῆς ἀβεβαιότητας αὐτῆς (Djulbegovic et al. 2006), τὸ 
Βρεταννικὸ Γενικὸ Ἰατρικὸ Συμβούλιο διακήρυξε τὴν ἐπαγγελματικὴ ὑποχρέωση τῶν 
ἰατρῶν νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς ἀβεβαιότητες σχετικὰ μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῶν παροχῶν 
ὑγείας ἐκ μέρους τους (Chalmers 2007). 

4. παραδΕΙγμα πρώΤΟ ΤΉς ΦΙλΟςΟΦΙκΉς μυώπΙας: ΟΙ ψυχΙαΤρΙκΕς αΙΤΙαςΕΙς

Προέκταση τῆς ἰατρικῆς ἀβεβαιότητας μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἡ ἀμφισβήτηση τῶν πνευμα-
τικῶν διαταραχῶν ὡς αὐθεντικῶν ἰατρικῶν συνθηκῶν, ἡ ἀνάγκη δηλαδὴ νὰ ἀπαντήσουμε 
στὸ ἐρώτημα ἐὰν λ.χ. ἡ ψυχιατρικὴ εἶναι μέρος τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης (Wakefield 2017). 
Οἱ στατιστικὲς δηλώσεις καὶ ἐκτιμήσεις ὑποτιμοῦν ἢ ὑπερεκτιμοῦν καταστάσεις, ὅπως ἡ 
διαταραχὴ ἀγοραφοβικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἄγχους ποὺ κάποτε εἶχε θεωρηθεῖ σπάνια γιὰ 
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τὸν πληθυσμὸ τῆς Β. Ἀμερικῆς (Horwitz 2007).
Τὸ ἐρώτημα ἐγείρεται ἐπειδὴ οἱ εὐρύτερες κοινωνικὲς συνέπειες καὶ ἡ κοινωνικὰ εὐαί-

σθητη θέση τῆς ψυχιατρικῆς ἐπιστήμης τὴν καθιστοῦν παραϊατρικὸ κλάδο, ὅπως μερικοὶ 
ἰσχυρίζονται, βάσει τῆς βαθμιαίας ἐξέλιξής της ἀπὸ ἀσυλοκεντρικὴ καὶ ἐνδοκλινικὴ ἀντιμε-
τώπιση βαρέως νοσούντων σὲ ἐξωκλινικὴ παρατήρηση ἠπιοτέρων συνθηκῶν· συνθηκῶν 
ὅπου ἡ διαφορὰ μεταξὺ φυσιολογικῆς ποικιλίας καὶ ἀποκλίσεων εἶναι δυσδιάκριτη, καὶ 
ὡς ἐκ τούτου προκαλεῖ δυσαπάντητα καὶ πολύπλοκα βιοηθικὰ ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὸ 
δέον γενέσθαι σὲ περιπτώσεις ὁρισμοῦ τῆς «διαταραχῆς» καὶ τῆς δυνατότητας πιθανῆς 
ἀπόκλισης στὴν κλίμακα τῆς ἀνθρώπινης ἐμπειρίας τοῦ σημερινοῦ ἀγχωτικοῦ κόμου, μὲ 
τὴ μελαγχολία τοῦ καταναλωτισμοῦ, τοὺς περισπασμοὺς στὴν ἀναγνωσιακὴ συγκέντρωση 
προσοχῆς, τὴ σχολικὴ ἀδιαφορία γνώσης καὶ τὴν ἀνυπέρβλητη μοναξιά, ἐπὶ παραδείγ-
ματι στὴν περίπτωση τοῦ συνδρόμου διάσπασης προσοχῆς ἢ τοῦ ὑπερκινητικοῦ παιδιοῦ 
(Wakefield 2017: 67). Ἰδίως ὅταν ὁ ψυχίατρος καλεῖται νὰ ρυθμίσει καὶ νὰ χειραγωγήσει 
σκέψεις, συναισθήματα καὶ συμπεριφορὲς ποὺ ἐντὸς τῶν σημερινῶν ἀνοικτῶν δημοκρα-
τιῶν θεωροῦνται ἐπικίνδυνα σημεῖα πολιτικῶς ἀνορθόδοξου ἐλέγχου. 

Ἂς μὴν λησμονοῦμε πὼς κάποτε ἡ ψυχιατρικὴ ἐνοχοποιήθηκε γιὰ τὴν κατασκευὴ 
πολιτικῶν προπλασμάτων ὑπὸ τὸν χαρακτηρισμὸ τῆς διαταραγμένης προσωπικότητας 
γιὰ τοὺς ἔγχρωμους δραπέτες ἀπὸ τὶς φυτεῖες τοῦ προπολεμικοῦ ἀμερικανικοῦ Νότου, 
γιὰ τὶς γυναῖκες τῆς Βικτωριανῆς ἐποχῆς ποὺ βίωναν ὀργασμὸ –ἐδῶ μὲ τὸ πρόσημο τῆς 
σεξουαλικῆς διαταραχῆς– καὶ γιὰ τοὺς ἀντιφρονοῦντες στὸ σοβιετικὸ καθεστώς –ἐδῶ μὲ 
τὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ ψυχωσικοῦ. 

Ἢ ὅταν τὸ 1973, κατόπιν πιέσεων ἀπὸ τὰ ὁμοφυλοφιλικὰ κινήματα, ἡ Ἀμερικανικὴ 
Ψυχιατρικὴ Ἕνωση (APA) διέγραψε τὴν ὁμοφυλοφιλία ἀπὸ τὶς διανοητικὲς διαταραχὲς 
ἐρωτικῆς διαστροφῆς, παρὰ τὶς θυελλώδεις ἀντιδράσεις πολλῶν μελῶν τῆς Ἕνωσης (Bayer 
1981), καὶ ἡ πολιτικὴ «ὀρθότητα» προετοίμασε καὶ τὴν «παράλληλη» ἐρωτικὴ οὐδετερό-
τητα. Ἀξίζει μάλιστα νὰ παραπέμψουμε στὴν Ἐπιτροπὴ Ὁρολογίας καὶ Στατιστικῆς τῆς 
APA, ἡ ὁποία ἀνέθεσε στὸν Robert L. Spitzer νὰ μελετήσει τὴ διατύπωση τῆς διανοητικῆς 
διαταραχῆς (Spitzer & Williams 1982: 16-7). Ὅταν τελικὰ ὁ Spitzer καὶ ὁ συνάδελφός του 
Jean Endicott πρότειναν ἕνα γενικότερο ὁρισμὸ τῆς ἰατρικῆς διαταραχῆς –ποὺ στὴν πιὸ 
συνεπτυγμένη μορφή του ἔχει ὡς ἑξῆς: «Μιὰ ἰατρικὴ διαταραχὴ εἶναι μιὰ σχετικῶς δια-
κριτὴ κατάσταση ποὺ προκύπτει ἀπὸ μιὰ ὀργανικὴ δυσλειτουργία, ἡ ὁποία στὴν πλήρως 
ἀνεπτυγμένη ἢ ἀκραία μορφή της συνδέεται ἄμεσα καὶ ἐγγενῶς με δυσφορία, ἀναπηρία/
ἀνικανότητα ἢ μὲ ὁρισμένους ἄλλους τύπους μειονεκτημάτων. Τὸ μειονέκτημα μπορεῖ 
νὰ εἶναι φυσικῆς, ἀντιληπτικῆς, σεξουαλικῆς ἢ διαπροσωπικῆς φύσεως. Τυπικὰ ὑφίσταται 
ἔναυσμα γιὰ δράση ἀπὸ τὸ πρόσωπο ποὺ τελεῖ στὴν ἐν λόγῳ κατάσταση, τὰ ἰατρικὰ ἠ 
συναφῆ ἐπαγγέλματα καὶ τὴν κοινωνία. Μιὰ διανοητικὴ διαταραχὴ εἶναι ἰατρικὴ διαταραχὴ 
τῆς ὁποίας οἱ ἐκδηλώσεις εἶναι, κυρίως, σημάδια ἢ συμπτώματα ψυχολογικῆς (συμπερι-
φοριστικῆς) φύσεως ἤ, ἂν εἶναι φυσικά, μποροῦν νὰ γίνουν κατανοητὰ μόνο μὲ τὴ χρήση 
ψυχολογικῶν ἐννοιῶν (Spitzer & Klein 1978: 18)–, ὥστε νὰ ἀμβλύνονται οἱ ἀντιδράσεις 
τῶν ὁμοερωτικῶν σωματείων. Oἱ ἀρχικὲς ἀντιδράσεις ἐμπόδισαν τὴ συμπερίληψη τῆς 
ἀνάλυσης τῶν Spitzer καὶ Endicott στὰ κριτήρια DSM (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, τελευταία ἔκδοση ἡ DSM-5 κυκλοφ. 2013, μὲ ἐνημερωμένο συμπλήρωμα 
τοῦ Ὀκτ. 2017). 

Ἀλλά, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν DSM-III, τὴν ὁποία ἐπιμελήθηκε ὁ ἴδιος ὁ Spitzer, κάθε 
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νεώτερη ἔκδοση υἱοθετοῦσε κάποια παραπλήσια ἐκδοχὴ ἀνάλυσης· λ.χ. στὴν DSM-IV, κάθε 
μία ἀπὸ τὶς διανοητικὲς/ψυχικὲς διαταραχὲς θεωρεῖται ὡς ἕνα κλινικὰ σημαῖνον συμπερι-
φορικὸ ἢ ψυχολογικὸ σύνδρομο ἢ πρότυπο ποὺ ἐμφανίζεται στὸ ἄτομο καὶ ποὺ σχετίζεται 
μὲ τὴν τρέχουσα δυσφορία (π.χ. κάποιο ἐπώδυνο σύμπτωμα) ἢ τὴν ἀναπηρία (δηλαδή, 
βλάβη σὲ ἕνα ἢ περισσότερους σημαντικοὺς τομεῖς λειτουργίας) ἢ μὲ σημαντικὰ αὐξημένο 
κίνδυνο θανάτου, πόνου, ἀναπηρίας ἢ σημαντικῆς ἀπώλειας ἐλευθερίας. Ἐπιπλέον, αὐτὸ 
τὸ σύνδρομο ἢ πρότυπο δὲν πρέπει νὰ ἀποτελεῖ ἁπλῶς μιὰ ἀναμενόμενη καὶ πολιτισμικὰ 
καθιερωμένη ἀπάντηση σὲ ἕνα συγκεκριμένο γεγονός, γιὰ παράδειγμα, τὸν θάνατο ἑνὸς 
ἀγαπημένου προσώπου. Ὅποια καὶ ἂν εἶναι ἡ ἀρχικὴ αἰτία, πρέπει νὰ θεωρηθεῖ τρέχουσα 
ἐκδήλωση συμπεριφορικῆς, ψυχολογικῆς ἢ βιολογικῆς δυσλειτουργίας στὸ ἄτομο. Οὔτε ἡ 
ἀποκλίνουσα συμπεριφορὰ (π.χ. πολιτική, θρησκευτικὴ ἢ σεξουαλικὴ) οὔτε οἱ συγκρούσεις 
ποὺ ἀναπτύσσονται κατὰ κύριο λόγο μεταξὺ τοῦ ἀτόμου καὶ τῆς κοινωνίας ἀποτελοῦν 
διανοητικὲς / ψυχικὲς διαταραχές, ἐκτὸς ἂν ἡ ἀπόκλιση ἢ ἡ σύγκρουση εἶναι σύμπτωμα 
δυσλειτουργίας τοῦ ἀτόμου, ὅπως περιγράφεται παραπάνω (APA 1994: xxi-xxii). Εἶναι 
γνωστὸ ὅτι ὅλες οἱ διαταραχὲς ψυχιατρικοῦ ἐνδιαφέροντος ἔχουν νευροβιολογικὴ βάση, 
κάτι ποὺ ὁδήγησε ἀφ’ ἑνὸς στὴν καλύτερη κατανόηση τέτοιων διαταραχῶν καὶ ἀφ’ ἑτέρου 
στὴν ὑποχώρηση τοῦ κοινωνικοῦ στιγματισμοῦ ποὺ συνειρμικὰ προκαλοῦσαν. Ἀλλὰ καὶ 
ὁ ἀποστιγματισμὸς ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ ἀποκλειστικὴ προσέγγιση τέτοιων διαταραχῶν 
μέσῳ ἀποκλειστικῶς νευροβιολογικῶν ὅρων, ἐνδέχεται νὰ καταλήξει στὴν ἀποπροσωπο-
ποίηση, δηλαδὴ στὴν ἀποδόμηση τῆς ὁλότητας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Γιὰ ἰατρικοὺς 
λόγους ἡ ἀληθινὴ ἴαση προϋποθέτει μιὰ ἀντίληψη τοῦ νοῦ μοιρασμένη ἀνάμεσα στὸν 
ἐγκέφαλο, τὸ σῶμα καὶ τὸ περιβάλλον, ὑποστήριξε ὁ Glannon (2008).

Βεβαίως, τέτοια προβλήματα ξεπερνοῦν τὴ θεωρητικὴ πρόσληψη καὶ ἀνάγονται σὲ 
πολιτικοινωνικὰ μορφώματα. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ προσέγγιση τῶν πνευματικῶν 
διαταραχῶν, δηλαδὴ τῆς ἀνίχνευσης ἐπιβλαβῶν καταστάσεων στὴ σχεδιασμένη βιολογικὰ 
λειτουργία τῶν ἀνθρώπινων ψυχολογικῶν μηχανισμῶν, μὲ περιστασιακὴ παρατήρηση 
βάσει ψυχολογικῆς ἐντύπωσης καὶ κατηγοριοποίησης, χωρὶς τὴ συσχέτιση μὲ προϋπάρ-
χουσα ἐγκεφαλικὴ βλάβη, μπορεῖ νὰ καταλήξει στὴν ἐπιπόλαιη κατάταξη μέρους τοῦ 
πληθυσμοῦ στὴν κατηγορία τῶν διαταραχῶν προσωπικότητας μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ 
τὰ θεσπισμένα κριτήρια ἀποκλείουν ἢ ἐμπερικλείουν τὴν ἰδιάζουσα δυσφορία-ἄγχος 
(Wakefield 2017: 80). Τὴν ἴδια, ἑπομένως, στιγμὴ ἡ ψυχιατρικὴ ἐπιστήμη πληροῖ τὸ κριτήριο 
νομιμοποίησής της ὡς κλάδου τῆς ἰατρικῆς, δηλαδὴ τὴ μελέτη διαγνωσμένων ἰατρικῶν 
βλαβῶν-διαταραχῶν, ἀλλὰ καὶ τὸ κριτήριο περιορισμοῦ τῆς νομιμοποιημένης δράσης της 
ὡς μηχανισμοῦ ἀδρανοποίησης καὶ ἐξουδετέρωσης μέσῳ τῆς ψυχιατρικῆς σήμανσης γιὰ 
τὴν ἐπίτευξη κοινωνικοῦ ἐλέγχου.

Ἐπειδή, σὲ τελευταία ἀνάλυση, δὲν δημιουργεῖ ἡ νομοθεσία τὶς ἠθικὲς διαστάσεις μιᾶς 
κοινωνίας, ἀλλὰ τὸ ἐπίπεδο τῆς ἠθικῆς σκέψης εἶναι ποὺ προκρίνει τὴ νομοθεσία, ἡ βιο-
ηθικὴ σκέψη παρακολουθεῖ τὴ φαινομενολογία τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Ἂν 
ἡ ἰατρικὴ στοχεύει στὴ θεραπεία τοῦ νοσηροῦ καὶ στὴν ἀποκατάσταση τοῦ ὑγιοῦς, ἐνῶ ἡ 
φαινομενολογία τοῦ βίου στὴν ἐξακρίβωση τῶν σταδίων τῆς ἀνθρώπινης προόδου, τῆς 
ἐξέλιξής της καὶ τῆς ἀπερίφραστης σημασίας της, ἀμφότερες συγκλίνουν στὴν ἀπόπειρα νὰ 
κατανοήσουν τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ τὴν τροπικότητα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ὁπότε, 
μποροῦμε νὰ συναγάγουμε, καὶ ὅταν στὸ ἐρευνητικὸ ἐπίκεντρο βρίσκεται ἡ ἀσθένεια, τὰ 
συμπτώματα, ἡ πρόγνωση καὶ ἡ θεραπεία, τότε ἡ ἀγωνία γιὰ τὶς ἀνθρώπινες συνθῆκες 
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ἐπαναφέρει τὴν ἐπιστήμη στὴ φιλοσοφικὴ φαινομενολογικὴ θεωρία καὶ ἡ φιλοσοφία, μὲ 
τὴ σειρά της, πρέπει νὰ υἱοθετήσει τὴν ἐξέλιξη τῶν δημιουργικῶν ἰδιοτήτων τῆς ἐπιστη-
μονικῆς γνώσης μέχρι τὶς ἀνώτερες ἀποκρυσταλλώσεις τους στὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς 
σφαῖρες ποὺ συναποτελοῦν καὶ συνθέτουν τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη (Kemp 2001).

Τὰ προλεχθέντα κατοπτρίζουν μιὰ πραγματικότητα ποὺ ὑπαγόρευσε –ἂν δὲν ἐπέβαλε 
κιόλας!– συγκεκριμένη ἰατρικὴ νοσολογία, καθὼς σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, ἐποχὲς καὶ 
πολιτιστικὲς συνιστῶσες, ἡ σύλληψη τοῦ νοσολογικοῦ στοιχείου μοιάζει δόκιμη ἀλλὰ 
ἀποδεικνύεται ἥκιστα χρηστική, ὅπως στὸν χαρακτηρισμὸ παθογενῶν συνθηκῶν ποὺ ἡ 
κατανόηση ἢ ἡ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπισή τους εἶναι περιορισμένη. 

Ἐνῶ σὲ προγενέστερες περιόδους τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας εἶχε νόημα νὰ χαρακτη-
ρίζουμε κάτι σὰν ἀσθένεια, χωρὶς νὰ εἶναι κατ’ οὐσίαν ἀληθινὴ ἀσθένεια, μὲ τὴ λογικὴ 
ὅτι ἡ ἰατρικὴ παρέμβαση ὑποσχόταν τὴν ἀνάσχεσή του –λ.χ. τὶς ἡμικρανίες ποὺ θὰ ἀπο-
καλούσαμε περισσότερο χρόνιο νόσημα παρὰ ἀτυχὴ καὶ δύσκολη κατάσταση, τὸ ὁποῖο 
ἐπιτρέπει στοὺς πάσχοντες τὴν πρόσβαση σὲ θεραπευτικὰ μέσα μὲ ὅρους μερικῆς ἀναπη-
ρίας/ἀνικανότητας–, πλέον ἡ ἰατρικοποίηση (medicalization· γιὰ τὸν ὅρο βλ. Maturo 2012) 
ἐπιζητεῖ πληρέστερα τεκμήρια, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι συχνὰ ἡ θεραπευτικὴ παράμετρος 
ἐπιτυγχάνεται χωρὶς τὴν ἐγκυρότητα ὁρισμοῦ ἑνὸς «νοσήματος» ἢ φαινομένου (Sisti & 
Caplan 2017: 12)· π.χ. στὴν περίπτωση τῆς περίπλοκης-σύνθετης θλίψης /πένθους ὡς δι-
ανοητικῆς διαταραχῆς κατὰ τὴν αὐξητικὴ περιγραφή του στὴν 5η ἔκδοση τοῦ ἐγχειριδίου 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) τῆς Ἀμερικανικῆς Ψυχιατρικῆς 
Ἕνωσης (American Psychiatric Association, 2013), ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι θὰ εἶχε διαγνωστεῖ 
πέραν τῶν δύο μηνῶν μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπισήμανση μιᾶς πολὺ σημαντικῆς ἀπώλειας! Ἀλλὰ 
τὸ πένθος εἶμαι μιὰ καθ’ ὅλα λογικὴ ἕως ἀνθρώπινη άντίδραση στὴν ἀπώλεια (Horwitz 
& Wakefield 2007), μέγεθος ἀπροσμέτρητο καὶ ρωγμὴ ὑπαρξιακῆς ἀσφάλειας, καὶ συγ-
χρόνως βαρύνουσα πολιτιστικὴ ὑπόθεση στοὺς μεσογειακοὺς λ.χ. πολιτισμούς. Ὡστόσο, 
μερικοὶ πρότειναν τὴν ἄμεση ὑπαγωγὴ στὴ θεραπεία μετὰ ἀπὸ μιὰ ἀπώλεια, ἀσχέτως 
παρέλευσης ἱκανοῦ χρονικοῦ διαστήματος, παρὰ τὸ ὅτι ἕνα βαρὺ πένθος ἐνδημεῖ μὲ τὴ 
μορφὴ κατάθλιψης καὶ σὲ μὴ καταθλιπτικούς. Ἔτσι, τὰ διάφορα προταθέντα ὑβριδικὰ 
πρότυπα καὶ πρωτόκολλα θεραπευτικῆς ὀνομασίας καὶ ἀγωγῆς γιὰ διανοητικὲς παθήσεις 
ἀναγνωρίζουν τὴ βιολογικὴ δυσλειτουργία ὡς γνωστὴ καὶ ἀποδεκτὴ πραγματικότητα, ἀλλὰ 
συγχρόνως δὲν συμβαδίζουν μὲ τὴν ἀξιολογικὴ ἀπόχρωση τέτοιων δυσλειτουργιῶν καὶ μὲ 
τὴ διαφοροποίησή τους ἀπὸ πρόσωπο σὲ πρόσωπο καὶ ἀπὸ χαρακτήρα σὲ χαρακτήρα. 
Πῶς, λοιπόν, θὰ ἀποφανθοῦμε μὲ λογικὴ ἀσφάλεια καὶ συνέπεια τὴν πιθανότητα ὁ νοῦς-
ἐγκέφαλος νὰ ἀποδίδει κατ’ ἄτομο τὶς διαπροσωπικὲς καὶ ἐνδοπροσωπικὲς δυνατότητες 
ἀντίδρασης μὲ ἰδιώνυμη ποικιλία, ἀπὸ τὴν ἐλευθερία σκέψης ὣς τὴν ἀνεξάρτητη δράση 
καὶ τὶς προτιμήσεις ποὺ θὰ χαρακτηρίζαμε περισσότερο «συνετές» (Sisti et al. 2013);

Στὸ σημεῖο αὐτὸ πιστεύω πὼς μιὰ καλόπιστη κριτικὴ τῆς ψυχιατρικῆς ἐπιστήμης σήμερα 
θὰ ἑστίαζε στὶς χαμένες εὐκαιρίες: νὰ κινητοποιήσει γιὰ τὴν ἀνάγκη κοινωνικῆς συνοχῆς 
μέσα ἀπὸ τὸ κύτταρο τῆς ζωῆς, τὴν οἰκογένεια καὶ τὶς βασικὲς ἀξίες ἠθικῆς ποὺ ὀφείλει 
νὰ κληροδοτεῖ· νὰ προειδοποιήσει γιὰ τὴ ρήξη τῶν δεσμῶν μας μὲ τὶς παραδόσεις καὶ τὶς 
μεταφυσικὲς ἀνατάσεις· νὰ ἐξηγήσει τὰ συμπτώματα τῆς θανατολαγνείας ποὺ κρύβει ὁ 
ὑλόφρων κόσμος· νὰ καταδικάσει τὴν προοδοπληξία ποὺ ἐπιτάσσει ἡ παγκοσμιοποίηση· 
νὰ ἀποκαλύψει τὴν προσδοκία τῆς ψυχικῆς ὑγείας μέσα ἀπὸ τὴ φιλαναγνωσία καὶ ὄχι 
τὴν ἀσυδοσία μοντερνιστικῶν πειραμάτων· γενικότερα, νὰ συνηγορήσει στὴν κοινωνικὴ 
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ὑγεία τοῦ ἐκτεθειμένου στὴν τηλεοπτικὴ κουλτούρα τῆς παραφροσύνης καὶ τῆς βίας, ἀντὶ 
νὰ ὑπερασπίζεται τοὺς θύτες μιᾶς στατιστικῆς χαρακτηρολογίας. Ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχιατρικὴ 
χρειάζεται τὸν … γιατρό της! Νοῦς ἀφιλοσόφητος, ἀπαρηγόρητος ἔστω.

5.  παραδΕΙγμα δΕυΤΕρΟ ΤΉς ΦΙλΟςΟΦΙκΉς μυώπΙας:  
ΙαΤρΙκΟγΕνΉς ΟρΟλΟγΙα καΙ πΟλΙΤΙκΉ ΒαρυΤΉΤα

Μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἐπηρεάζονται καὶ οἱ ἐσωτερικῆς χρήσης ὁρισμοί 
της, λ.χ. γιὰ τὸ φυσιολογικὸ καὶ τὸ παθολογικό, μεταβαλλόμενοι ἀπὸ τὸ στατικότερο στὸ 
δυναμικότερο. Ἡ σύλληψη τῆς ὑγείας ὡς κατάστασης μπορεῖ νὰ εἶναι ἐξίσου περιγραφικὴ 
(Boorse 1977) ἢ κανονιστικὴ (Canguilhem 2013), πέρα ἀπὸ τοὺς αἰτιολογικοὺς παράγοντες 
ποὺ ἐμπλέκονται (Fisher 1958, Hill 1965, McKay et al. 2011). Ὁ Boorse (2011) λ.χ. προτείνει 
τὴ δική του «βιοστατιστικὴ» θεωρία, σύμφωνα πρὸς τὴν ὁποία ἡ ὑγεία θεωρεῖται κανο-
νικὴ λειτουργία, ζήτημα καθαρὰ τῶν βιολογικῶν ὀργάνων ποὺ κάποιος διαθέτει. Ὅταν 
ὁ Ἰατρὸς δὲν περιορίζεται στὴν καταγραφὴ συγκεκριμένων μόνο φαινομένων καὶ τῶν 
σχέσεων ποὺ παρουσιάζουν, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ ἐξηγήσει τὴ δομὴ καὶ τὴν κανονικό-
τητά τους, τότε ἐνδεχομένως ἐνεργοποιεῖ τὴν ἀξιολογική του ἀντίληψη γιὰ τὴν ἰατρικὴ 
ἐπιστήμη στὴν πράξη καὶ ὑπὸ τοὺς πρακτικοὺς περιορισμοὺς τῆς ἰατρικῆς γνώσης (Ravez 
& Tilman-Cabiaux 2011).

Στὴν πράξη, μιὰ τέτοια ἐπιστημολογικὴ διασάφηση ἰσοδυναμεῖ μὲ τὴν πρόταση ὁ ἰατρὸς 
νὰ συμμερίζεται ἐντελῶς σοβαρὰ τὴν ἀπέναντι ἄποψη, τοῦ ἴδιου δηλαδὴ τοῦ ἀσθενοῦς, 
ὡς πρὸς τὴ συναισθηματική του προδιάθεση, τὶς πολιτισμικὲς ρίζες του, τὸ προσωπικὸ 
ἱστρικό του, τὸ περιβάλλον καὶ τὴν οἰκονομικὴ κατάστασή του, καθὼς καὶ τὴν ἀτομικὴ 
ἀντίληψη γιὰ τὴν ἀσθένειά του. Κάτι τέτοιο εἶναι ἡ ἀνθρωπιστικὴ διάσταση τῆς ἰατρικῆς 
(Riordan 1976), ὅπου ὁ ἰατρὸς θυσιάζει τὶς δικές του προτεραιότητες χάριν ἐκείνων τοῦ 
ἀσθενούς του (Shapiro 2008). Δυσεπίτευκτο ἢ οὐτοπικὸ γιὰ τὸν σημερινὸ ἰατρό, αὐτὴ ἡ 
συνείδηση τοῦ ἔργου του εἶναι ποὺ καταξιώνει τὸν καλῶς νοούμενο ἐπαγγελματισμό 
του, σὰν τῶν ψυχιάτρων λ.χ. ποὺ ἡ ἐξειδίκευσή τους στὶς μεταβλητὲς τῆς συμπεριφορᾶς 
καὶ στὴ δυναμικὴ τῆς ὁμαδοθεραπείας θὰ τοὺς ἐπέτρεπε θεωρητικὰ νὰ διαμορφώσουν 
τὸ εὐρύτερο σύστημα παροχῆς ἰατρικῆς μέριμνας (Raney 2013). Κάθε ἰατρὸς ὀφείλει νὰ 
συμμερίζεται αὐτὴ τὴ χροιὰ τῆς ψυχιατρικῆς κατανόησης τοῦ «ἄλλου», τοῦ ἐμπερίστατου, 
τοῦ εὑρισκομένου σὲ ἀσταθὲς περιβάλλον, τοῦ κινδυνεύοντος. Ἕνα παράδειγμα αὐτῆς 
τῆς συναντίληψης θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ παρουσίαση τῆς ἀλήθειας στὸν ἀσθενή, ἀκαλ-
λώπιστης ἢ διασκευασμένης γιὰ λόγους αἰσιόδοξης πρόβλεψης, ἤ, μᾶλλον, γιὰ λόγους 
ἀνθρωπογνωσίας (Weir 1980).

Ἡ συμμετοχὴ τοῦ ἰατροῦ στὴν αἴσθηση κινδύνου τοῦ ἀσθενοῦς μεταβάλλει τὸ ἐρευνητικὸ 
περιβάλλον σε χῶρο συναντίληψης, ἀλλάζοντας ἀκόμη καὶ τὶς κεραῖες εὐαισθησίας του. Ὁ 
Rescher (1983: 132) παρατηρεῖ ὅτι ἴσως ἡ σχετική διάκριση κινδύνων στὸν ἐπαγγελματικό 
μας χῶρο δὲν σχετίζεται μὲ τὴ διαφορὰ μεταξὺ ἀντικειμενικῶν καὶ ὑποκειμενικῶν κιν-
δύνων, ἀλλὰ μεταξὺ ρεαλιστικῶν καὶ μὴ ρεαλιστικῶν ἐκτιμήσεων τοῦ κινδύνου, δηλαδὴ 
μεταξὺ ἐκείνων τῶν ἐκτιμήσεων πού, ἂν καὶ προσωπικὲς καὶ ὑποκειμενικές, ἐμπίπτουν 
σὲ λογικὸ εὖρος διακύμανσης, καὶ ἐκείνων ποὺ ὑπερβαίνουν τὸ σημεῖο αὐτὸ καὶ γίνονται 
μὴ ρεαλιστικὲς ἢ ἀκόμη καὶ παθολογικές (Simonsen 2012). 

Λέγεται πὼς σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς καθημερινὲς ἱστορίες, οἱ ἰατρικὲς διαφέρουν κατὰ τὸ 
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ὅτι ἔχουν τουλάχιστον δύο χαρακτῆρες: ἕνα πρόσωπο καὶ τὸ σῶμα τοῦ προσώπου αὐτοῦ 
(Groopman 2007). Βεβαίως, δὲν ὑπάρχουν ἀσώματα πρόσωπα, δὲν ἀποκλείεται ὅμως νὰ 
ὑπάρχουν σώματα χωρὶς πρόσωπα, ὅπως στὴν περίπτωση τῶν ὑποστηριζομένων τεχνητῶς 
καὶ τῶν κλινικῶς νεκρῶν (Casell 2004). Ἐκεῖ ἡ ἔννοια τῆς μέριμνας καθίσταται ὑπαρξιακὴ 
καὶ ἀκροτελεύτια γιὰ τὴν ἰατρικὴ ἐπιστημολογία σὲ βαθμὸ μεταφυσικῆς ἐπίρρωσης, ὥστε 
νὰ ἐπιδράσει στὴν αἴσθηση τῆς ἀνακάλυψης καὶ τῆς ἐξήγησης νοσογόνων φαινομένων 
καὶ περιστατικῶν (Schaffner 1993, Thagard 2000). Ἔτσι ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἰατρικῆς προ-
σεγγίζεται ἀπὸ τὴν προοπτικὴ τῆς Φιλοσοφίας τῶν Ἐπιστημῶν, μὲ σημαντικὲς ἐξαιρέσεις 
(Schaffner 1993, Thagard 2000).

Ἡ χρήση τῆς γλώσσας εἶναι φιλσοοφικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ ζήτημα. Τὴν ἰατρικὴ πρακτικὴ 
χαρακτηρίζουν λεκτικὲς κατασκευές, ὅπως στὸ παράδειγμα τῶν γλωσσικῶν παιχνιδιῶν 
ποὺ τοποθετεῖται ἐνάντια στὴν τυπικὴ λογική, ἡ ὁποία ὡς ἀφαίρεση δὲν ἔχει ἄμεση σχέ-
ση μὲ τὴ ζωή μας ἢ τὴν ἰατρικὴ σκέψη. Ἡ ἀνάμνηση θεωρεῖται παρουσίαση τοῦ ἑαυτοῦ 
ποὺ συνήθως εἶναι μιὰ λεκτικὴ εἰκόνα ποὺ δημιουργοῦμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας, μιὰ αὐτο-
βιογραφία μας, ὄχι ὅμως κάτι σύμφυτο μὲ μᾶς. Στὸ μέτρο καὶ στὸν βαθμὸ ποὺ ὁ ἰατρὸς 
χρησιμοποιεῖ τὴ γλώσσα, οἱ διάφοροι γλωσσικοὶ ἑαυτοὶ τοῦ ἀσθενοῦς ἀντιμετωπίζονται 
ἀνάλογα μὲ τὴν ἔκταση τῆς χρησιμοποιούμενης γλώσσας (Maier & Shibles 2011: 427-451). 
Ἐδῶ ἡ ἀνάμνηση μπορεῖ νὰ εἶναι μιὰ κλινικὴ ἐμπειρία ἢ μαρτυρία μὲ διδακτικὸ περιεχό-
μενο, βάσει τῆς ὁποίας δοκιμάστηκε ἡ ἐτοιμότητα τοῦ ἰατροῦ. Ἔτσι, ἀπὸ τὴ σκοπιὰ τῆς 
Φιλοσοφίας τῆς Ἰατρικῆς εἰσάγεται ἡ μεταφορικὴ μέθοδος γιὰ τὴν ἀνάλυση τῶν ἐννοιῶν 
καὶ τῶν ρυθμίσεων: π.χ. ἡ «διάγνωση», ὅρος ἑλληνικῆς ἐτυμολογίας, σημαίνει «νὰ βλέ-
πεις διαμέσου», περίπου ἰσοδύναμο μὲ τὸ «νὰ βλέπεις ὡς» στὴν Ἱστορία τῶν Ἐπιστημῶν. 
Μολονότι εἰρηνιστικῆς φύσης ἡ ἰατρικὴ καὶ ἀντιμιλιταριστική, κατὰ τὸ ὅτι σώζει ζωές, ἡ 
ἰατρικὴ ὀργάνωση στὸ νοσοκομεῖο θυμίζει στρατιωτικὴ ἱεραρχία καὶ ἡ κατάσταση τῶν 
ἀτέλειωτων ἐφημεριῶν προσεγγίζει τὴ στρατιωτικὴ ἐκπαίδευση περισσότερο ἀπὸ κάθε 
ἄλλη ἐπαγγελματικὴ ἐκπαίδευση στὴν κοινωνία μας, ὅπως ἔκρινε ὁ Childress (2004: 1835). 
Ἡ συνειδητοποίηση αὐτῆς τῆς μεταφορᾶς βελτιώνει τὸ ἐπαγγελματικὸ αὐτοείδωλο τοῦ 
ἰατροῦ καὶ κατοχυρώνει τὶς γλωσσικὲς συνάψεις στὸν χῶρο δράσης του.

Ἡ μεταφορὰ στὴν ἰατρικὴ γλώσσα εἶναι ἕνα ἄλλο ζήτημα ποὺ χρήζει ἑρμηνείας (Maier 
& Shibles 2011: 1-14). Στὸν ἐπιστημονικὸ χῶρο ἡ δημιουργία μιᾶς μεταφορᾶς ἰσοδυνα-
μεῖ μὲ κατηγορικὸ λάθος ἢ διασταύρωση τύπων, ὅπου τὸ ἀντίθετο συσχετίζεται μὲ τὸ 
ἀντίθετό του. Ἐὰν μάλιστα ἡ μεταφορικὴ πρόταση εἶναι λογική, πρέπει νὰ ἑστιάζουμε στὴ 
διαφορετικότητα τῆς ἑνότητας. Ἐὰν διαγνώσουμε ὅτι κάποιος πάσχει ἀπὸ μιὰ ἀσθένεια, 
χρειαζόμαστε συγκεκριμένη κλινικὴ ἐμπειρία γιὰ νὰ προσδιορίσουμε τοὺς ἐμπλεκόμενους 
παράγοντες, ὁπότε ἡ μεταφορὰ καταλήγει μιὰ ἀπόκλιση περιβάλλοντος. Ὁ ἰατρὸς θυμίζει 
δαιμόνιο ἀστυνομικὸ ἐπιθεωρητὴ ποὺ προσπαθεῖ νὰ λύσει ἕνα αἴνιγμα, ἢ πειραματικὸ 
ἐρευνητὴ ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀνακαλύψει ἐφαρμόσιμη μέθοδο θεραπείας μιᾶς νόσου. Ἂν 
καταστεῖ ἐφικτό, αὐτὸ ὑποδηλώνει ὅτι ἂν προφανῶς ἀντιφατικὲς μεταφορὲς κριθοῦν 
ἐπιλυτέες, τότε ἴσως καὶ νὰ ἐπιλυθοῦν οἱ ἐγκλωβισμένες ἀντιφάσεις τῆς ζωῆς μας, ὅπως 
παρατηρεςῖται στὸ λεγόμενο μαῦρο χιοῦμορ στὴν ἰατρικὴ (Shibles 2002). Ἡ μεταφορά, 
λοιπόν, καθίσταται ἐργαλεῖο ἀνακάλυψης καὶ ἐπιστημονικῆς μεθόδου, π.χ. ἡ προσωποποί-
ηση: ὅταν ἐξατομικεύουμε γιὰ τὰ ἔμβρυα, τοὺς νεκρούς, τοὺς σκοποὺς τῶν ἀνατομικῶν 
ὀργάνων, τῆς ἰατρικῆς κλπ. Τότε ἡ διάκριση μεταξὺ ἑαυτοῦ καὶ ἀντικειμένου ἀπαλείφεται, 
τὸ συναίσθημα γίνεται προσωποποιημένο καὶ ἀνθρωπομορφικὰ προσαρμοσμένο στὸ 
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ἀντικείμενο μὲ τὴν ἐνσυναίσθηση (γερμ. «Einfühlen»). Ἡ ἰατρικὴ μπορεῖ νὰ ἐξανθρωπι-
στεῖ ἢ νὰ ἐξαθλιωθεῖ καὶ ἐξευτελιστεῖ. Τὰ ποντίκια πειραματόζωα χρησιμοποιοῦνται γιὰ 
νὰ δοκιμάσουν τὶς θεραπεῖες ποὺ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθοῦν σὲ ἀνθρώπους, κάτι ποὺ 
ἀποτελεῖ μορφὴ προσωποποίησης. Ἀκριβῶς ἡ χρήση τῆς προσωποποίησης εἶναι δείκτης 
ἐξανθρωπισμοῦ ἐκ προθέσεως.

Ἀκόμη καὶ ἡ ἰατρικὴ αὐτογνωσία ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν ἔλλειψη γλωσσικῆς συνείδη-
σης σὲ ζητήματα ὁρολογίας καὶ ὁροθεσίας. Στὴν ἰατρικὴ πράξη χρησιμοποιοῦνται ὅροι 
μεταφρασμένοι, δόκιμοι ἢ ἀδόκιμοι, προκλητικοὶ ἢ μή, πεζολογικοὶ ἢ λόγιοι, ἑλληνικοὶ ἢ 
λατινικοὶ καὶ ξενικοί, ἀλλὰ πάντοτε σὲ παλίσιο κατανόησης καὶ ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν 
μελῶν τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας ἀλλὰ καὶ σὲ βάση ἀμοιβαίας κατανόησης ἀσθενῶν 
καὶ θεραπόντων ἰατρῶν. Σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, ἡ ἀμφισημία μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ 
σημασιολογικὰ καὶ πραγματολογικὰ «κακοήθης» (Sadegh-Zadeh 2012:34-35), ἐπειδὴ μιὰ 
λέξη-ὅρος, λ.χ. ἡ «σχιζοφρένεια» ἐπιδέχεται διαφορετικὸ περιεχόμενο σὲ τριπλὸ διάζω-
μα χρήστη: α) ἡ δική μου ἀντίληψη περὶ σχιζοφρένειας, β) ἡ δική σου ἀντίληψη περὶ 
σχιζοφρένειας, γ) ἡ σύλληψη τρίτου ἀτόμου περὶ σχιζοφρένειας. Τὸ τριπλὸ διάζωμα δὲν 
ἀκυρώνει τὴν ἐπαγγελματικὴ νευρολογικὴ-ψυχιατρικὴ σήμανση τοῦ ὅρου, ἀκόμη καὶ στὴ 
διαφορικὴ διάγνωση, ἀλλ’ ἐπιτείνει τὴν ἀμφισημία στην καθημερινὴ περιπτωσιολογία 
χρηστικῆς ἐφαρμογῆς ἢ …προσβλητικῆς ἀπόφανσης!

Σὲ αὐτὴ τὴ διαδεδομένη «νόσο» τῆς ἰατρικῆς πρακτικῆς ἐνέχεται κυρίως ἡ ἀπόκλιση 
ὁρισμοῦ ποὺ παρατηρεῖται στοὺς περισσότερους ἰατρικοὺς ὅρους, μὲ ἀποτέλεσμα στὴν 
κλινικὴ πράξη νὰ ἐντοπίζονται κακὲς διαγνώσεις καὶ νὰ παρεμποδίζεται ἡ ἀνάπτυξη ἀξι-
όπιστης ἐπιστημονικῆς γνώσης. Μιὰ λύση θὰ ἦταν νὰ διδάσκονται οἱ φοιτητὲς ἰατρικῆς 
τὸν τρόπο ὁρισμοῦ τῶν ἰατρικῶν ὅρων, ὥστε νὰ διευκολύνονται στὶς ἐπιστημονικὲς 
δημοσιεύσεις τους νὰ ὁρίζουν μὲ διαύγεια κάθε νέο ὅρο ποὺ ὑπεισέρχεται.

Μιὰ προέκταση τοῦ φαινομένου αὐτοῦ γίνεται ἀρκετὰ κατανοητὴ μὲ τὰ ἱστορικὰ δε-
δομένα της: ἡ μελαγχολία καὶ ἡ χρυσὴ ἐποχή της, ἡ Φλωρεντινὴ Ἀναγέννηση (Starobinski 
1962), ὅπως τὴν ἀντιλαμβανόταν σὰν ἀσθένεια, ἀποδιδόμενη στὴν περίσσεια μαύρης 
χολῆς, ἡ ἰατρικὴ τοῦ 16ου αἰώνα (Schmidt 2007: 38). Ἐννοεῖται πὼς ἀκόμη καὶ τότε οἱ 
ἰατροὶ τῆς ἐποχῆς δὲν εἶχαν ἑστιάσει ἀρκούντως στὰ καθ’ Ἱπποκράτην φαινόμενα τῆς 
«ἀσθένειας», ἱκανοποιημένοι μὲ τὸν ὁρισμό της ὡς τύπου σκέψης, διάθεσης καὶ συμπερι-
φορᾶς, ποὺ σχετιζόταν μὲ τὴ σωματικὴ κατάσταση ἀλλὰ καὶ τὴν ψυχικὴ διάθεση, ὥσπου 
νὰ καταλήξουν στὴν ἐπιστημολογικὴ ἐμμονὴ τοῦ 17ου καὶ τοῦ πρώιμου 18ου αιώνα ποὺ 
ὁ Schmidt (2007: 2-3) χαρακτήρισε «ἐποχὴ τῆς ὑποχονδριακῆς μελαγχολίας».

Γνωστὸ δίλημμα βιοηθικῆς: οἱ ἐκτρώσεις ἢ ἀμβλώσεις ἢ τεχνητὲς διακοπὲς κύησης 
–ὅπως κι ἂν ἀποκληθοῦν ἀμβλυωπικά–, σὲ ἕνα κόσμο ποὺ δυσφορεῖ γιὰ τὴν ὑπογεννη-
τικότητα, τὴν ὑπογονιμότητα, τὴ μοναξιὰ ἀλλὰ καυχιέται γιὰ τὰ φεμινιστικὰ συνθήματα 
καὶ τὴ θεοποίηση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων. Ἔχει δηλώσει τὸ κράτος τὸ ἐνδιαφέρον 
του νὰ προωθήσει τὴν εὐημερία τῶν ἀγέννητων παιδιῶν μὲ τρόπο ποὺ νὰ συμβαδίζει 
μὲ τὴν προώθηση τῆς εὐημερίας τῶν γυναικῶν; ἀναρωτιέται ἡ Siegel (1992), ἀγνοώντας 
ὅμως τὴν περίπτωση ἀναγνώρισης ἢ σύμπραξης φόνου ἑνὸς ἀνυπεράσπιστου νηπίου· 
νηπίου, ὄχι homunculus ἢ γυρίνου. Ἄλλο ἡ φιλοσοφία στὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη καὶ ἄλλο ἡ 
ἀπροκάλυπτη πολιτικὴ στοὺς ἄξονες τῆς ζωῆς μας. Οἱ θεωρίες τῆς ἐξέλιξης δὲν ἐπηρεάζουν 
τὴ φιλοσοφικὴ ἐνατένιση ποιοτήτων καὶ ἐπιλογῶν. Ἄλλωστε, εἶναι ἡ ἔκτρωση ἀπόδειξη 
ἐξελικτικῆς σκέψης στὰ ἀνώτερα θηλαστικά;
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Ἕνα περαιτέρω ἐρώτημα θὰ μποροῦσε νὰ σχετίζεται μὲ τὸν λόγο ὕπαρξης γενετικῶν 
καὶ λοιπῶν ἀσθενειῶν: ἐὰν ἡ ἐξέλιξη ἐξυπηρετεῖ τοὺς ἱκανοὺς νὰ ἀντέξουν τὴν ἀσθένεια, 
θὰ περιμέναμε τὶς διαδοχικὲς γενιὲς νὰ ὑπόκεινται ὅλο καὶ λιγότερο σὲ αὐτήν· ἀλλὰ δὲν 
διαθέτουμε τὴν παραμικρὴ ἀπόδειξη ὅτι αὐτὸ συνέβη ἢ συμβαίνει. Ὁ Perlman (2007), 
ἀναπτύσσοντας τὴ θεωρία τῆς ἐξελικτικῆς νοσολογίας, θεωρεῖ πὼς ἡ φυσικὴ ἐπιλογὴ δὲν 
εἶναι ἡ μόνη διαδικασία ποὺ ἀλλάζει τὴ συχνότητα τῶν γονιδίων στοὺς πληθυσμούς. Ἡ 
μετάλλαξη καὶ ἄλλες αἰτίες ἐνδέχεται νὰ αὐξάνουν τὴ συχνότητα τῶν γενετικῶν ἀσθενειῶν, 
καθὼς οἱ ἀλληλεπιδράσεις μεταξὺ τῶν γονιδίων περιπλέκουν τὴ σχέση μεταξὺ γονότυπου 
καὶ φαινοτύπου καὶ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν στὴ διατήρηση τέτοιων ἀσθενειῶν. Ἀπόπειρες 
σὰν τοῦ Perlman ἐντάσσονται στὸ πεδίο τῆς φιλοσοφικῆς ἐπιστημολογικῆς ἐξήγησης.

6.  παραδΕΙγμα ΤρΙΤΟ ΤΉς ΦΙλΟςΟΦΙκΉς μυώπΙας: Ο θαναΤΟς ώς γΕγΟνΟς 
΄Ή δΙαδΙκαςΙα

Ἂν καὶ ἐξακολουθῶ νὰ θεωρῶ πληρέστερο ὁρισμὸ τοῦ θανάτου –χωρὶς νὰ ὑποτιμῶ 
τοὺς νευροβιολογικοὺς ὁρισμούς, ἀλλὰ ἀναγνωρίζοντας τὴν πληρότητα καθεαυτὴ τοῦ 
ἀνθρωπίνου προσώπου στὰ μέτρα τοῦ θαύματος τῆς ζωῆς– τὸν θεολογικό: τὸν χωρισμὸ 
τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς, φρονῶ ὅτι οἱ ἀπόπειρες ἰατρικοῦ ὁρισμοῦ του ἀναδεικνύουν 
ἕνα ἄλλο παράγοντα φιλοσοφικῆς ὡριμότητας, ἢ μή, ποὺ συναντᾶται στὸν χῶρο τῆς 
ἰατρικῆς ἐπιστήμης.

Τὸ θέμα ἔχει ἰδιάζουσα σημασία γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις, τὴ δωρεὰ / λήψη ὀργάνων 
σώματος, ἀκόμη καὶ τὴν πειραματικὴ ἰατρικὴ ἢ τὴ χειρουργικὴ πράξη. Ἐνῶ ἀρχικὰ ἡ λήξη 
τῆς ζωῆς, τὸ τέλος τοῦ βίου –μὲ τὸ περιεχόμενο τοῦ προκείμενου ὁρισμοῦ νὰ νοηματο-
δοτεῖται ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν παρακειμένων ὅρων «ζωὴ» καὶ «βίος», ὅρων ποὺ ὅμως 
δὲν ἔχουν τὴν ἴδια σημασία γιὰ ὅλους–, ἡ μόνιμη παύση ὅλων τῶν ζωτικῶν σωματικῶν 
λειτουργιῶν –μὲ τὸ ἐδῶ περιεχόμενο τοῦ ὁρισμοῦ νὰ νοηματοδοτεῖται ἀπὸ τὸ περιεχόμενο 
τῆς φράσης «ζωτικὲς σωματικὲς λειτουργίες»–, ἡ νομικὴ πράξη τοῦ θανάτου ποὺ συνδέεται 
μὲ τὴν παύση ἀναπνευστικῆς καὶ καρδιακῆς καὶ ἐγκεφαλικῆς λειτουργίας, ἡ καθολικὴ καὶ 
ἑνιαία συμφωνία γιὰ τὴν ἐπέλευση τοῦ μὴ-ἀναστρέψιμου βιολογικοῦ θανάτου προϋπο-
θέτει βαθύτερα καὶ οὐσιαστικότερα κριτήρια μὲς ἀπὸ τὴν κλινικὴ πράξη (Gervais 1986). 

Δὲν προτίθεμαι νὰ συζητήσω στὴ συγκεκριμένη εἰσήγηση τὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ θρη-
σκευτική, φιλοσοφική, πολιτισμικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἄποψη κεφάλαιο τῶν μεταθανάτι-
ων ἐμπειριῶν ποὺ ἀπασχόλησαν τὴν ἰατρικὴ βιβλιογραφία (ἐνδεικτικὰ βλ. Hagan 2017, 
Schlieter 2018). Προτίθεμαι ὅμως νὰ ἐπιμείνω στὸ θέμα τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ θανάτου, ἐπειδὴ 
δὲν ἀφορᾶ γενικῶς στὴ ζωὴ ἀλλὰ στὴν ἀνθρώπινη ζωή, καὶ ἐπειδὴ «δὲν εἴμαστε μόνο 
ὀργανισμοί, ἀλλὰ πρόσωπα» (DeGrazia 1998· πβ. Esser 2015), μολονότι τὸ θέμα αὐτὸ ἀπα-
σχόλησε εὐάριθμους πανεπιστημιακοὺς δασκάλους ἀλλὰ μὲ πολυσέλιδες παραγματεῖες 
καὶ ἄρθρα (Youngner & Arnold 2001) μετὰ ἀπὸ τὴν ἁρμόδια Ἐπιτροπὴ ποὺ συγκροτήθηκε 
στὸ Harvard τὸ 1968, γιὰ νὰ ἐπανορίσει τὸν θάνατο (Harvard Ad Hoc Committee, 1968). 
Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ἡ συνολικὴ συζήτησή του, παρὰ τὴν ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος γιὰ τὴ 
δημόσια πολιτική, τὸν νόμο καὶ τὸ ἀστικὸ κοινό, θὰ ἐπαναφέρει τὴ φιλοσοφία τῆς ἰατρικῆς 
σκέψης στὸ κατ’ ἐξοχὴν θεματοσκόπιό της: στὴ ζωὴ καὶ στὸν ἄνθρωπο.

Ἀκούγεται μακάβρια ἡ στάση τῶν ζωντανῶν ἔναντι ἑνὸς πτώματος, ὅπως ἀποκαλεῖται 
ἰατροδικαστικὰ τὸ λείψανο ἑνὸς πεθαμένου ἀνθρώπου, ἀλλὰ συναιρεῖται ἡ γλωσσικὴ 
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ἐντύπωση μὲ τὴν «ἀνθρωπιστικὴ» ἀντίληψη τῆς μεταχρήσης τῶν ὀργάνων σώματος ὡς 
μοσχευμάτων. Ἤδη ἀπὸ τὴ συζήτηση γιὰ τὸν θάνατο μὲς ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ 
Science ἀνάμεσα στὸν Robert Morrison καὶ τὸν Leon Kass (Morrison 1971, Kass 1971) ὡς 
πρὸς τὸ γεγονὸς – διαδικασία ἄραγε ὁ θάνατος χωρὶς ἀντιληπτικὰ ἢ βιολογικὰ ὁρισμένο 
σημεῖο ἐν χρόνῳ– ἐπανῆλθε ἡ ἰδέα ὅτι πρόκειται γιὰ διαδικασία, κάτι σὰν ἐξελικτικὴ πο-
ρεία τῆς φθίνουσας ὑγείας (Botkin & Post 1992), ἀπὸ τὴ γνώμη ὅτι ἡ ἔννοια τοῦ θανάτου 
εἶναι ἀνυπόστατη ὡς ἀντίληψη (Emanuel 1995) ἕως τὴ λιγότερο ριζοσπαστικὴ ἄποψη 
ὅτι ὁ θάνατος ἁπλῶς ἐπεκτείνεται μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου (Halevy & Brody 1993). Νὰ 
θυμηθοῦμε ὅτι μέχρι τὴ δεκαετία τοῦ 1970 ἀρκοῦσε ὡς μοναδικὸ κριτήριο τοῦ θανάτου 
ἡ μὴ ἀναστρέψιμη παύση τῆς καρδιοαναπνευστικῆς λειτουργίας (Pernick 1999), ἐνῶ 
σήμερα στὴ συζήτηση ἐμπλέκεται καὶ ἡ λειτουργία τῆς συνείδησης ὡς «higher» brain vs. 
«whole» brain, τουλάχιστον ἀπὸ τὴ συστηματικὴ πρόταξη κριτηρίων ὑπὲρ τοῦ ὁλιστικοῦ 
ἐγκεφάλου ἀπὸ τὸν Bernat καὶ τοὺς συνεργάτες του στὸ Dartmouth (Bernat et al. 1981). 

Πῶς μποροῦμε, λοιπόν, νὰ ὁριοθετήσουμε τὴ ζωὴ ἐρήμην μερικῶν ἐγκεφαλικῶν 
λειτουργιῶν (Shewmon 2001), ποὺ καθιστοῦν τὰ κριτήρια ὁρισμοῦ τοῦ θανάτου μᾶλλον 
λειτουργικὰ παρὰ ἀποκλειστικὰ ἀνατομικά (Pellegrino 2010); Μὲ ἄλλα λόγια, πῶς μποροῦμε 
νὰ μὴν καταλαβαίνουμε ὅτι ὁ ἐγκεφαλικὸς θάνατος δὲν εἶναι ὁ θάνατος ὁλόκληρου τοῦ 
ὀργάνου ἀλλὰ μᾶλλον ἡ ἀπώλεια ὅλων τῶν λειτουργιῶν του, ἀκόμη καὶ ἂν διαπιστώνεται 
πὼς μερικὲς ἐγκεφαλικὲς λειτουργίες παραμένουν σὲ ἄτομα ποὺ θεωρήθηκαν νεκρὰ μὲ 
νευρολογικὰ κριτήρια (Halevy & Brody 1993, Truog & Fackler 1992); Ὁ Bernat (1999) ἀναθε-
ώρησε τὸν δικό του ὁρισμὸ ἰσχυριζόμενος πὼς αὐτὲς οἱ λειτουργίες δὲν εἶναι σημαντικές, 
ὅπως τὸ ἀνακλαστικὸ ἐμέτου (gag reflex). Ὁ εἰσηγητὴς τοῦ «brain-stem» θανάτου Pallis 
ἀναγνωρίζει τὴν ἱκανότητα συνείδησης καὶ αὐτόματης ἀναπνοῆς ὡς κρίσιμες λειτουργίες 
καὶ ἐπισημαίνει ὅτι ἡ παύση λειτουργίας τοῦ ἐγκεφαλικοῦ στελέχους τερματίζει ὁριστικὰ 
καὶ τὶς δύο (Pallis & Harley 1996: 52), συμφωνώντας καὶ αὐτὸς μὲ τὴν παρατήρηση πὼς 
τέτοιες λειτουργίες ποὺ ἀναγνωρίζονται σὲ ἀσθενεῖς ποὺ κρίθηκαν νεκροί, βάσει τῶν 
κοινῶν κλινικῶν ἐξετάσεων ποὺ τὶς ἀγνοοῦν, εἶναι ἄσχετες πρὸς τὸν δικό του (Pallis 1999) 
ὁρισμὸ τοῦ θανάτου. Ἀκόμη καὶ ἡ ἐπιμονὴ κάθε νομοθετικῆς πρόβλεψης γιὰ τὴν ἰδιότητα 
τοῦ «μὴ ἀναστρέψιμου» ἐν σχέσει πρὸς τὴν ἀπώλεια, μοιάζει ἕωλη, καθότι ἡ ἰδιότητα αὐτὴ 
δὲν ὁρίζεται –οὔτε ἀπὸ τὰ NHBD πρωτόκολλα– καὶ δὲν πιστοποιεῖται ἐπακριβῶς ἢ καὶ 
φιλοσοφικῶς. Ὁ Cole θεωρεῖ τὴν ἰδιότητα «irreversible» ἐντελῶς ἀμφίσημο καὶ ἀντιφατικὸ 
ὅρο, καθὼς θὰ μποροῦσε νὰ σημαίνει εἴτε τὴν ἀνυπαρξία λογικῆς πιθανότητας ἀποκα-
τάστασης μιᾶς λειτουργίας στὸ παρὸν ἢ μελλοντικῶς, εἴτε ὅτι μιὰ λειτουργία δὲν εἶναι 
ἀποκαταστάσιμη μὲ τὴ διαθέσιμη σήμερα τεχνολογία καὶ τὶς τεχνικὲς δεξιότητες, εἴτε ὅτι 
ἔχει ληφθεῖ μιὰ ἠθικὰ τεκμηριωμένη ἀπόφαση περὶ μὴ ἀποκαταστάσεως μιᾶς λειτουργίας 
ἀκόμη κι ἂν εἶναι τεχνικὰ ἐφικτό (Cole 1992 καὶ 1995). Δὲν ἀποκλείεται ὡστόσο παρόμοιοι 
προβληματισμοὶ νὰ ἐνισχύσουν τὴν ἐπιφυλακτικότητα ἀπέναντι στὴν εἰλικρίνεια καὶ στὶς 
πιθανότητες κατάχρησης δικαιωμάτων (Oberfield 1984) ἀπὸ τὶς λεγόμενες ἐπιστῆμες τῆς 
ὑγείας. Ὅσο κι ἂν μοιάζει λογικὴ ἡ περιγραφὴ τῶν ἀνθρώπινων ζωντανῶν ἢ νεκρῶν 
ὀργανισμῶν μὲ ὅρους βιολογικῶν διεργασιῶν (Birnbacher 2012, DeGrazia 1999, Lamb 
1985, Olson 1997, Stoecker 2010), στὴν πραγματικότητα ἐμποδίζει τὴν ὁριστικοποίηση 
ἑνὸς συνολικοῦ καὶ ἱκανοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἑνὸς/μιᾶς μορφῆς ζωῆς, 
«Lebensform» (Plessner 2003), ποὺ πρέπει νὰ ἀντιπροσωπευθεῖ θεωρητικῶς μὲ ὅρους 
πρακτικῆς φιλοσοφίας: ὁ θάνατος ἐπέρχεται ὡς προσωπικὸ γεγονός. Συνήθως τέτοιες 
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προσεγγίσεις χαρακτηρίζονται χριστιανικὲς καὶ θεμελιώδεις γιὰ τὴν κοινωνικὴ συνοχὴ 
τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κόσμου (Campbell 1999).

Ὅπως τὸ ἰατρικὸ σύστημα ὡς μέρος τοῦ κυρίαρχου πολιτισμοῦ στηρίζεται σὲ πολιτι-
σμικὲς προτεραιότητες καὶ ἠθικὲς ἀξίες, ὅμοια καὶ οἱ διαφορετικὲς ἀντιλήψεις τοῦ σώματος 
(Maier & Shibles 2011: 299-315). Ἡ «excentricity of man» (Plessner 1970: 47), ἤτοι ἡ διπλὴ 
ἄποψη τῆς ὕπαρξής μας ὡς σώματος καὶ «Leib», μὲ τὸ δεύτερο νὰ ἀποτελεῖ ἕνα σῶμα 
αἰσθητὸ μὲ ὅλες του τὶς διαστάσεις, ἐπικοινωνοῦν καὶ πλήρως ζωντανό, διαθέτει τὴ δική 
του γλώσσα ἔκφρασης, ἡ ὁποία εἶναι «leibhaftig», γλώσσα ἐνσώματη. Τὴν ἀφηγηματικὴ 
ἰατρικὴ τοῦ σώματος παρατηρεῖ ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἰατρικῆς, σὰν νὰ πρόκειται γιὰ τὸ σῶμα 
ἑνὸς φιλτάτου σὲ μᾶς προσώπου (Purdy 1990). Μερικοὶ ἰατροὶ ἀναγιγνώσκουν μὲ τὸν δικό 
τους τρόπο τὴ σωματοποιημένη ἐπιθυμία, ἀποκλείοντας τὶς ἀντικοινωνικὲς προτιμήσεις 
καὶ τὶς περιοριστικὲς ἐπιθυμίες (Duden 1994: 129), λ.χ. ὅταν μιὰ γυναίκα ἐπιθυμεῖ διακαῶς 
τὴν τεκνογονία μὲ κάθε τίμημα, ἕτοιμη νὰ ὑποβληθεῖ στὴν πιὸ ἀκραία θεραπεία γονιμότη-
τας ἀκόμη κι ἂν δὲν ἀνταποκρίνεται ἡ ἐπιθυμία της στὴν πραγματικότητα (Plessner 1970: 
47-49). Γιὰ νὰ ὁδηγήσεις αὐτοκίνητο ἀπαιτεῖται ἄδεια καὶ δίπλωμα ὁδήγησης, ὄχι ὅμως 
γιὰ νὰ γεννήσεις παιδί. Πῶς ὅμως θὰ στερήσεις ἀπὸ τὸ θηλυκὸ πρόσωπο τὴν πιθανότητα 
πρόσβασης στὴ μητρότητα, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν περνᾶ ἀπὸ τὸ νοῦ της ἡ περίπτωση τῆς 
υἱοθεσίας; Ὁ Griffin ἔκανε λόγο γιὰ προσέγγιση μιᾶς «πληροφορημένης ἐπιθυμίας» (Boss et 
al. 1977) ποὺ ὑπὸ πολιτικοκοινωνικὲς προϋποθέσεις μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ χρυσωρυχεῖο.

7. Ή ΙππΟκραΤΙκΉ ΉθΙκΉ πρΟλΟγΟς, ΟχΙ ΕπΙλΟγΟς

Ἂν καὶ τελειώνω μὲ ὅρο ποὺ προτάσσεται στὸν τίτλο τῆς εἰσήγησής μου, ἡ ἀντιστροφὴ 
εἶναι εὐνόητη. Γιὰ νὰ γίνει καὶ τὸ συμπέρασμα εὔδηλο στὸ ἐπιστημολογικὸ καὶ ὀντολογικὸ 
πλαίσιο τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἰατρικῆς ἀπαιτεῖ σταθερὲς ρίζες καὶ 
εὔφορο ὑπόστρωμα. Ἡ Ἱπποκρατικὴ Ἠθικὴ (Miles 2005) ἀποδεικνύεται καλὸς ὁδηγὸς 
ἠθικοῦ καὶ πρακτικοῦ προβληματισμοῦ, ἐπειδὴ μὲ κείμενα ὅπως ὁ Ὅρκος καὶ τὸ Περὶ 
εὐσχημοσύνης ἀνέδειξε τὴν ἀνθρωπιστικὴ κλίμακα τοῦ ἰατρικοῦ κόσμου ὡς ἀντίδοτο 
ἐπαγγελματικῆς ἀλλοτρίωσης. Στὴν ἀληθινὴ μικροϊστορία τῶν κοινωνιῶν ἐπιβίωσε ἡ 
μνήμη τῶν θεραπόντων ὑγείας καὶ ὄχι τῶν ἐμπόρων ἐλπίδας ἢ διαχειριστῶν τοῦ πόνου. 
Ἡ συνείδηση τῆς ἀσθένειας ὡς κοινῆς ἀπειλῆς, τοῦ βιολογικοῦ θανάτου ὡς κοινῆς μοίρας 
καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς ἀποστολῆς ὡς γνήσιου πεπρωμένου λαξεύει τὴν ἀνάγκη ἠθικῆς 
ἑδραίωσης τῶν χαρισμάτων καὶ τῶν ἀποφάσεων.

Προτείνω, λοιπόν, τὴ Φιλοσοφία τῆς Ἰατρικῆς ὡς μάθημα τῶν Σχολῶν ὑγείας, συνο-
δευτικὸ τῆς Ἱστορίας τῆς Ἰατρικῆς καὶ προδρομικὸ τῆς ἐπαγγελματικῆς ἀξιοσύνης καὶ 
κοινωνικῆς ὑγείας.
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Τέχνη και Ιατρική Επιστήμη.  
μία ςύντομη Ιστορική αναδρομή  
ενός απρόσμενα Ταυτισμένου διδύμου 

Γρηγόριος Τσουκαλάς

Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα που να μη μπορεί να εκφραστεί μέσα από την τέχνη. Ο 
γερμανός φιλόσοφος Φρειδερίκος Νίτσε (1844-1900) θεώρησε στα τέλη του 19ου αιώ-
να ότι η τέχνη είναι η μοναδική διέξοδος από το άγχος (αρχαίο Ελληνικό ρήμα ἄγχω, 
που σημαίνει σφίγγω, πνίγω) της αναζήτησης νέων επιστημονικών επιτευγμάτων στη 
σύγχρονη ζωή, σημειώνοντας ότι για να μην καταστραφούμε από τη γνώση, έχουμε την 
τέχνη. Η απάντηση στο ερώτημα τι είναι τέχνη; είναι ρευστή και εξαρτάται από το ποιος 
απαντά, από το ποια πτυχή της τονίζεται και από την εποχή στην οποία τίθεται η ερώτηση. 

Ο γάλλος φιλόσοφος Τσαρλς Μπατέ (1713-1780) είναι αυτός ο οποίος στο έργο του 
Les beaux arts réduits à un même principe το 1746, εισάγει την έννοια των καλών τεχνών, οι 
οποίες μιμούνται το ωραίο της φύσης προκειμένου να διεγείρουν την αισθητική απόλαυση. 

Ως όρος η τέχνη εννοείται ως η ψυχική δραστηριότητα,  
ή η πνευματική δημιουργία η οποία με την πρακτική εφαρμογή  
της γίνεται πόλος έλξης των ανθρωπίνων συναισθημάτων, 
διεγείροντας τον νου και τις αισθήσεις. 

Το περιεχόμενο και η έκφραση της, η τεχνοτροπία δηλαδή, θα πρέπει να αναζητείται 
στο περιεχόμενο των κοινωνικών συνθηκών και τάσεων ανά εποχή. Από την τέχνη των 
σπηλαίων κατά την προϊστορική περίοδο και την καλλιτεχνία του αρχαίου Ελληνικού πλα-
στικού ρεαλισμού, από την Κλασική Ευρωπαϊκή τέχνη στο ρομαντισμό της αναγέννησης 
και του 19ου αιώνα και από το κυβισμό όπου επιχειρείται η αποτύπωση της χωροχρονικής 
πραγματικότητας και το σουρεαλισμό όπου αποτυπώνεται η παντοδυναμία του ονειρικού 
στοιχείου, θα φτάσει η τέχνη στα σύγχρονα υλικά και μέσα έκφρασης της στο σήμερα. 

Η αρχαιότερη πρακτική επιστήμη, η οποία εμφανίστηκε στις απαρχές της εξέλιξης 
του ανθρώπινου είδους, ήταν φυσικά η Ιατρική. Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την 
εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία της νόσου. 
Η Ιατρική θα συνδεθεί με το θεϊκό και το πρακτικό, το υπερφυσικό αλλά και το φυσικό, 
με τη φιλοσοφία και τη φυσιολογία και τελικά και με την τέχνη. Η Ιατρική από την εποχή 
των Ιπποκρατικών γιατρών θεωρείται η ίδια ως η ύψιστη τέχνη. Η Ιατρική, ως μία θαυμα-
στή τέχνη διδάσκεται αρχικά στις φιλοσοφικές σχολές της Ελληνικής αρχαιότητας, ενώ 
αργότερα ο πυλώνας της Ιατρικής, η ανατομία, διδάσκεται στις σχολές καλών τεχνών 
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της Ευρώπης. Δημιουργείται, έτσι, ένα άρρηκτο δίδυμο, το οποίο όπως θα φανεί στην 
ιστορική διαδρομή που θα ακολουθήσει έχει ρίζες σε παλαιότερες εποχές, πολύ πριν 
την περίοδο της Κλασικής Ελλάδας. 

Δυστυχώς, τα τεχνουργήματα της προϊστορικής περιόδου έχουν απολεσθεί λόγω 
της φθοράς του χρόνου. Εξαίρεση αποτελούν πέτρινες κατασκευές, αλλά και οι πρώτες 
προσπάθειες ζωγραφικής εντός των σπηλαίων κυρίως στη γαλλία, την Ισπανία και τη 
Λατινική Αμερική. Έτσι, όσον αφορά στοιχεία τέχνης που θα μπορούσαν να συνδυαστούν 
με την Ιατρική, στο σπήλαιο Πινδάλ στην Ισπανία συναντούμε την πρώτη απεικόνιση 
του σχήματος της καρδιάς σε μαμούθ της εποχής. Μπορεί αυτή να μην ταυτίζεται με 
το όργανο ως καρδιά και να σημαίνει απλώς ότι είναι το σημείο όπου ο κυνηγός με ένα 
κτύπημα θα θανατώσει το θήραμα. Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρούμε την απεικόνιση 
με ώχρα εξαδακτυλίας άνω και κάτω άκρων. Έχει προταθεί ότι η αναπαράσταση άκρας 
χείρας αποτελούσε μία μορφή σήμανσης, εντούτοις η εξαδακτυλία δύναται να θεωρηθεί 
ως μία ένδειξη του παράδοξου που θα μπορούσε να είναι και ιερό στην προϊστορική 
κοινωνία, ή και σημάδι κάποιας παλαιάς ιεροτελεστίας.

Τοιχογραφίες σπηλαίων από Ισπανία και Λατινική Αμερική.

Οι πρώτοι οργανωμένοι σε μεγαλύτερες κοινωνίες πολιτισμοί έστρεψαν την προσοχή 
τους στα πετρώματα. Κατάφεραν, τελικά, να λαξεύσουν τα ορυκτά υλικά του φλοιού 
της γης σε εκπληκτικές μορφές αναπαράστασης του κόσμου ή του μύθου, επιδιώ-
κοντας τελικά την υπερβατική τελειότητα. Έτσι, στην Ελληνική χερσόνησο κατά την 
αρχαιότητα θεοί και θνητοί σμιλεύτηκαν σε μαρμάρινες μορφές που άγγιζαν τέλειες 
ανατομικές δομές. Σε άλλες περιπτώσεις, πήλινα αγαλματίδια αναπαριστούσαν μία νόσο 
και χρησιμοποιήθηκαν στις σχολές της αρχαιότητας ως μέσο επίδειξης σε μαθητές. Τα 
αναθήματα, πέτρινα, μαρμάρινα και κυρίως πήλινα, αποτέλεσαν ένα τρόπο επικοινω-
νίας και παράκλησης προς το θείο. Οι ανατομικές δομές του πάσχοντος μέλους του 
σώματος, σε μορφή ορυκτού τάματος, δημιουργούσαν την προσμονή της θεραπείας. 
Οι τεχνίτες κυρίως από την Κόρινθο δημιουργούσαν πλήθος πήλινων αναθημάτων ως 
αφιερώματα προς τον Απόλλωνα, τον Ασκληπιό ή άλλες θεότητες του Ελληνικού Πάνθεον. 
Εσωτερικά όργανα απεικονίζονταν σε περιοχές της Ιταλικής χερσονήσου, όπως πήλινες 
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αναπαραστάσεις των κοιλιακών οργάνων, αλλά και στη Μεσοποταμία με μεταλλικές 
αναπαραστάσεις του ήπατος. 

Καθώς, η φιλοτεχνία στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρωμαϊκή επικράτεια υπήρξε διά-
σπαρτη από την Κλασική έως την Ελληνιστική περίοδο, ταφικές στήλες, μαρμάρινες 
επιγραφές στα Ασκληπιεία, αγγεία, ναοί και ιερά, αλλά και προφορικά και γραπτά 
λογοτεχνικά κείμενα αποκαλύπτουν πλήθος πληροφοριών σχετικά με την Ιστορία της 
Ιατρικής. Έτσι, ο τεχνίτης που θα κατασκευάσει την ταφική στήλη θα μας αποκαλύψει το 
όνομα του θεραπευτή, το φύλο (π.χ. ιατρός ή ιατρίνη), την ειδικότητα (π.χ. χειρουργός-
εργαλεία και βεντούζες, μαία), το είδος εργασίας (π.χ. δημόσιος, περιοδεύον, ιδιώτης, 
στρατιωτικός), το επίτευγμά του (αντιμετώπιση λοιμού, σημαντική θεραπεία), αλλά 
και πληροφορίες σχετικά με το βιογραφικό του. Οι μαρμάρινες επιγραφές στα ιερά, 
κυρίως στα Ασκληπιεία, μαρτυρούν θεραπείες της εποχής, χειρουργικές μεθόδους και 
βοτανικές, ζωικές και ορυκτές δρόγες. Οι μακροσκελείς αυτές επιγραφικές στήλες 
αποτέλεσαν μέσο αντανάκλασης της δράσης των ιερών, αλλά και τις πρώτες πηγές τις 
οποίες συστηματοποίησαν οι Ιπποκρατικοί προκειμένου να συγκεντρώσουν την παρούσα 
αλλά και προγενέστερη ιατρική γνώση. Οι ναοί αφιερώθηκαν σε θεούς θεραπευτές ή 
σε αφηρωισμένους θνητούς, στολισμένοι με τα σύμβολα της θεουργικής ιατρικής όπως 
το φίδι ή το δράκο, και με μεταλλικούς τρίποδες όπου έκαιγαν βότανα προκειμένου να 
δημιουργήσουν μία εκστατική ατμόσφαιρα σε μία προσπάθεια εξημέρωσης της συ-
νείδησης και θεραπευτικής αυθυποβολής. Η προφορική λογοτεχνία μαρτυρά στοιχεία 
σχετικά με τη θεουργική ιατρική, την παρατήρηση σπάνιων ασθενειών και ονόματα 
σπουδαίων θεραπευτών και ριζοτόμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα έπη 
του Ομήρου, τα οποία για αιώνες διαδίδονταν, εμπλουτίζονταν και διαμορφώνονταν 
διαμέσου των ποιητών και λογοτεχνών της εποχής. Στο ποίημα Ιλιάς πληροφορούμαστε 
για τους στρατιωτικούς γιατρούς, τη φροντίδα των πολεμιστών, τους θεούς που θερά-
πευαν αλλά και προκαλούσαν τη νόσο ως θεϊκή τιμωρία, τις θεραπευτικές παρεμβάσεις 
και πλήθος στοιχείων ανατομίας και χειρουργικής. Στο ποίημα Οδύσσεια, πίσω από το 

Αναθήματα από το Ασκληπιείο της Επιδαύρου (αριστερά) και Ετρουσκική αναπαράσταση οργάνων 
κοιλιακής χώρας (δεξιά).
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μύθο, ανακαλύπτουμε την ενδελεχή παρατήρηση των φιλοσόφων. Σπάνιες γενετικές 
ασθένειες αποκαλύπτονται μέσω της τερατολογίας, όπως το σύνδρομο της γοργόνας, 
η κυκλωπία, ο γιγαντισμός και η ιχθύαση. Ο γραπτός λόγος κατέγραψε τη μυθολογική 
ιατρική, αλλά και διέσωσε μερικά από τα σπουδαιότερα παγκοσμίως φιλοσοφικά και 
ιατρικά πονήματα της αρχαιότητας, όπως το έργο των Λεύκιππου και Δημόκριτου (περ. 
460-370 π.Χ.), αλλά και του Αριστοτέλη και τις συλλογές των Ιπποκρατικών αλλά και του 
Γαληνού (περ. 129-210 μ.Χ.), τη χειρουργική του Άντυλλου (περ. 2ος μ.Χ.) και τόσα άλλα.

Η Ιπποκρατική Συλλογή η οποία είχε την αφετηρία της στις μέρες του πατέρα της 
ιατρικής, τον Ιπποκράτη (περ. 460-370 π.Χ.), και ολοκληρώθηκε από τους μαθητές και 
ακολούθους του, αποτέλεσε την πρώτη και μεγαλύτερη ιατρική εγκυκλοπαίδεια της 
αρχαιότητας. Οι Ιπποκρατικοί προσπάθησαν να αποστειρώσουν την Ιατρική από τη 
θεουργική ιατρική και τις πράξεις του ιερατείου, δίδοντας τα πρώτα στοιχεία συστημα-
τικής αλλά και προσωποποιημένης ιατρικής και φυσιολογίας. Η συλλογή του γαληνού 
πρόσθεσε στοιχεία ανατομίας και χειρουργικής, σε ένα έργο που αποτέλεσε ιατρικό 
αξίωμα μέχρι το 16οο αιώνα.

Ταφικές στήλες χειρουργών με το σύμβολο της βεντούζας και μαίας (στο κέντρο).

Η Βυζαντινή περίοδος σηματοδότησε την επανασύνδεση της επιστήμης με τη θρησκεία. 
Η θεουργική ιατρική και το θεραπευτικό θαύμα, ο Θεός που προστατεύει από την ασθέ-
νεια και οι Άγιοι θεραπευτές εισήλθαν εκ νέου δυναμικά στη συνείδηση των πιστών. Η 
Ιατρική θα συνδεθεί στενά με τη θρησκευτική εικονογραφία και η επιστημονική ιατρική 
θα περιοριστεί σε μερικές φωτεινές εξαιρέσεις. Ο κλήρος και τα μοναστήρια θα απο-
κτήσουν ένα ρόλο που ομοίαζε στα ιερά της αρχαιότητας. Θα χρειαστεί να περάσουν 
αιώνες μέχρι το διαφωτισμό και την Αναγέννηση. Εν τω μεταξύ, η αρχαία Ελληνική ια-
τρική θα διασωθεί μέσω των μεταφράσεων των Αράβων. Η Αραβική σχολή θα μας δώσει 
πλήθος φιλοσοφικών και ιατρικών πονημάτων, στηριγμένα στην αρχαιότητα αλλά και 
εμπλουτισμένων με την τοπική γνώση. Ο Άραβες τεχνίτες θα βελτιώσουν τα Ελληνικά 
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Εικονογραφία των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού (αριστερά) και αναπαραστάσεις μινιατούρες στο 
βιβλίο χειρουργικής του Σεραφεντίν Σαμπουκτσίογλου (δεξιά).

Πίνακας, ελαιογραφία σε καμβά, Το μάθημα Ανατομίας του δόκτορος Νίκολα Τούλπ, Ρέμπραντ, 1632.
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χειρουργικά εργαλεία και θα κατασκευάσουν πλήθος νέων. Η ιατρική εικονογραφία θα 
κάνει τα πρώτα δειλά βήματα της, με πρωταγωνιστή τον Τούρκο Σεραφεντίν Σαμπουκ-
τσίογλου (1385-1468), ο οποίος θα δημιουργήσει ένα από τα πρώτα εικονογραφημένα 
με μινιατούρες βιβλία χειρουργικής.

Με την πάροδο του χρόνου κατέστη απαραίτητη η ιατρική εικονογράφηση, κυρίως, 
σε πονήματα ανατομίας, ορθοπεδικής και χειρουργικής. Με την ανακάλυψη της τυπο-
γραφίας και την άνθιση της ιατρικής γκραβούρας, εξελίσσεται ραγδαία η απεικόνιση 
των δομών του σώματος με αποκορύφωμα το έργο του Φλαμανδού ανατόμου Ανδρέα 
Βεσάλιου (1514-1564). Το θείο, η Ιατρική και ειδικά η ανατομία μπλέκονται με τις καλές 
τέχνες. Ο καμβάς του ζωγράφου θα μας δώσει εικόνες μοντέλων με κάποια πάθηση, 
όπως στην περίπτωση του έργου Η Φουρνάρισσα του Ολλανδού ζωγράφου Ρέμπραντ 
Χάρμενσοον φαν Ράιν (1606-1669). Η ζωγραφική και η ανατομία μπερδεύονται περισσότερο 
στην περίπτωση του Μιχαήλ Άγγελου (1475-1564), ο οποίος εκτελούσε νεκροτομές στο 
πατάρι του εργαστηρίου του και έκρυβε ανατομικά στοιχεία μέσα στις αγιογραφίες που 
φιλοτεχνούσε. Παρομοίως, ο πολυμαθής Λεονάρντο ντα Βίντσι (1452-1519) θα ζωγρα-
φίσει ανατομικά έργα απίστευτης για την εποχή ακρίβειας. Παραδόξως η εξαδακτυλία 
επανέρχεται στην τέχνη ως η απεικόνιση της αγνότητας όπως στο έργο Αδάμ και Εύα 
του Ολλανδού ζωγράφου Για βαν Σκορέλ (1495-1562). Φυσικά η απεικόνιση σε καμβά 
αμιγώς ιατρικών θεμάτων αποτέλεσε δημοφιλές θέμα, με προεξέχων έργο τον πίνακα 
Το μάθημα Ανατομίας του δόκτορος Νίκολα Τούλπ από τον Ρέμπραντ το 1632. 

Η εξέλιξη της επιστήμης και οι νέες ιδέες καλλιτεχνικής έκφρασης θα συνδέσουν 
περαιτέρω την Ιατρική με τις νέες καλές τέχνες. Έτσι, εισάγεται η γελοιογραφία που 
άλλοτε θα αποδώσει έντονα χαρακτηριστικά σε ένα πρόσωπο μετατρέποντας το σε 
ήρωα ή καρικατούρα και άλλοτε θα διακωμωδήσει μία κατάσταση. Δομές του μικρο-
σκοπίου στην παθολογική ανατομική και επί-χρωματισμένες εικόνες του ηλεκτρονικού 
μικροσκοπίου στην εσωτερική παθολογία θα μετατραπούν σε έργα τέχνης. Οι ανατομικοί 

Σελίδα από τον Άτλαντα Ανατομίας του Νέττερ (αριστερά) και ιατρική γελοιογραφία εποχής (δεξιά).
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άτλαντες πέρα από την τεχνολογική τους επεξεργασία αποτελούνται σήμερα από την 
πλέον ακριβή εικονογράφηση όπως στην περίπτωση του Αμερικάνου ιατρικού εικονο-
γράφου Φρανκ Χένρι Νέττερ (1906-1991), ενώ η απεικόνιση αποτελεί βασικό πυλώνα 
στην ιατρική εκπαίδευση. 

Πολλοί θα πουν ότι εκεί που σταματά η επιστήμη αρχίζει η τέχνη... Εντούτοις αν 
και η Ιατρική είναι επιστήμη, η εφαρμογή της είναι σίγουρα τέχνη. Δεν είναι παράλογη, 
ούτε αφύσικη η ταύτιση Ιατρικής και Τέχνης. Χωρίς να λάβουμε υπόψη μας κάποια 
τέχνη για να την ταυτίσουμε με την Ιατρική, ας αναλογιστούμε την εικαστική ανατομία 
της διάπλασης μας. Η φύση είναι καλλιτέχνης, συνεπώς και τα δημιουργήματα αυτής 
θα πρέπει να έχουν καλλιτεχνική τάση, ενώ όλες οι εκφάνσεις τους θα μπορούν να συν-
δεθούν με κάποια μορφή τέχνης. Η Ιατρική γεννήθηκε ξαφνικά μαζί με τον άνθρωπο και 
εξελίχθηκε ακολουθώντας τα επιτεύγματα του. Η πέτρα, ο πυλός, ο χαλκός, το σίδερο, ο 
πάπυρος, το χαρτί, η ώχρα, το μελάνι, τα χρώματα, ο καμβάς, η γκραβούρα, το βιβλίο, 
οι μηχανές, η βιομηχανία δημιούργησαν μία σκληροτράχηλη διαδρομή για τον τεχνίτη 
και τον καλλιτέχνη, με την τέχνη πάντα δίπλα στην Ιατρική ωσάν την αδελφή της και 
τον ακούραστο ξεναγό της.
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Ή 4η Επιστημονική Επανάσταση: 
Ιατρική υψηλής Τεχνολογίας

Μαρία Καλιεντζίδου

ΕΙςαγώγΉ

Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης ζωής. Ο κόσμος μας 
έχει ήδη περάσει το κατώφλι της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και όλοι μας έχουμε 
αρχίσει, με τον ένα ή άλλο τρόπο να μαθαίνουμε, να ζούμε και να δουλεύουμε μέσα στο 
πλαίσιο αυτής της εξέλιξης. Αν η πρώτη και η δεύτερη επανάσταση, έσπασαν τα όρια που 
έθετε στην εργασία η μυϊκή δύναμη του ανθρώπου, η τρίτη και η τέταρτη απογείωσαν τις 
ισχυρότερες πτυχές της ανθρώπινης φύσης: αντιληπτικότητα, επινοητικότητα, δημιουρ-
γικότητα. Τροποποίησαν ριζικά την καθημερινότητα μας, ενώ παράλληλα έφεραν βαθιές 
τομές στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την πρόοδο, την ανάπτυξη, την αυτονομία και 
την ιδιωτικότητα. Σε μία τέτοια εποχή, όπου οι «καινοτομίες» εμφανίζονται ραγδαία και 
προοδεύουν σε αμέτρητο βαθμό, απαιτούνται αποφάσεις αυξημένης πολυπλοκότητας ως 
ανταπόκριση για τη διαχείριση της επίδρασης τους σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Η διάχυση της τεχνολογίας έλαβε μέρος σε ένα πλαίσιο τόσο επιστημονικών, κοινω-
νικών, πολιτικών και οικονομικών κανονισμών όσο και ελεύθερης επιχείρησης. Το καθένα 
από αυτά υπήρξε αντικείμενο χειρισμών τόσο από επιστήμονες όσο και από «διαχειρι-
στές», γεγονός που δημιούργησε αμέτρητα ηθικά διλήμματα και νομικές προκλήσεις 
έτσι ώστε η επανάσταση να εξελίσσεται και να προχωρά μέσα σε ένα ναρκοπέδιο ηθικών 
προβλημάτων. Ανάλυση των ηθικών διαφωνιών υποδεικνύει ότι οι ρίζες τους βρίσκονται 
στην άγνοια και την αβεβαιότητα σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη και πιθανά σε 
μία υπεραισιόδοξη συμπεριφορά απέναντι στην τεχνολογία και την πρόοδο. 

Ο συνδυασμός του μεγάλου πεδίου και μεγάλης ταχύτητας τεχνολογικής αλλαγής 
μας προετοιμάζει για έναν μελλοντικό κόσμο που δεν θα είναι απλά μία προέκταση του 
σήμερα. Σε πολλά πεδία θα είναι εντελώς διαφορετικός. Οι μεγαλύτερες απειλές που 
πιθανά θα αντιμετωπίσει, θα αποτελούν συνέπειες της σημαντικής απομάκρυνσης από 
τη λογική του παρελθόντος και του γεγονότος ότι το περισσότερο σχέδιο της ίδιας της 
φύσης έχει περιέλθει στα χέρια του ανθρώπου. Οι τεχνολογίες της 4ης Επιστημονικής/
Βιομηχανικής Επανάστασης μετασχηματίζουν την κοινωνία και το μέλλον μας του οποίου 
τα χαρακτηριστικά δεν μπορούμε να περιγράψουμε, ωστόσο μπορούμε να το εκτιμήσουμε 
αξιολογώντας τις τρέχουσες τάσεις. Οι καινούριες δυνατότητες που ολοένα αναδύονται, 
προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες, θέτουν όμως παράλληλα έναν σημαντικό αριθμό 
προκλήσεων και την ανάγκη ενός σαφέστερου προσδιορισμού ηθικών πλαισίων, που 
θα προωθήσουν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και μια δημοκρατική ανάπτυξη και 
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διανομή τους που θα υπερβαίνει γεωγραφικά και πολιτικά όρια.
Ένα από τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας, το οποίο έχει υποστεί δραματικές 

αλλαγές από την επίδραση της τεχνολογίας, είναι η Ιατρική. Οι γιατροί ίσως περισσότε-
ρο από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα είναι αυτοί που έρχονται σε στενή, καθημερινή, 
αδιάκοπη και εξειδικευμένη επαφή με την τεχνολογία. Στη σύγχρονη εποχή η σχέση 
τεχνολογίας και Ιατρικής έχει σχεδόν αλλάξει το «εννοιολογικό» περιεχόμενο της τελευ-
ταίας, την ιατρική γνώση και πρακτική, ώστε παράδοξα να θεωρείται ως ευλογία και ως 
κατάρα. Υπάρχει ομοφωνία ότι η ιατρική τεχνολογία είναι απαραίτητη για την υγεία των 
πολιτών και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Η ραγδαία αναπτυσσόμενη ιατρική τεχνολο-
γία, η διαθεσιμότητα υψηλής τεχνολογίας διαγνωστικού και θεραπευτικού εξοπλισμού 
σε συνδυασμό με την αλλαγή στην πρακτική των γιατρών έχει φέρει επανάσταση στον 
τρόπο με τον οποίο η υγεία παρέχεται σήμερα. Χωρίς αμφιβολία ο ιατρικός κόσμος 
βρίσκεται στην ακμή ενός νέου κύκλου ανακαλύψεων και καινοτομιών που είναι επανα-
στατικές λόγω της επίδρασης τους στην ίδια τη ζωή, τη φύση, την αρχιτεκτονική και τη 
δομή της ανθρώπινης κοινωνίας. Οι σύγχρονοι γιατροί βρίσκονται στο μέσο αυτού του 
κύκλου και εισέρχονται στον κόσμο της ιατρικής στα πιο συναρπαστικά χρόνια και από 
το παρελθόν και το παρόν της, με καινοτομίες που αφορούν το κύτταρο, την αποτροπή 
μετάδοσης κληρονομικών ασθενειών, τα εμπορικά «κλωνοποιημένα» όργανα το σχεδιασμό 
ολοκληρωμένων «ανθρώπινων» πλασμάτων. Παρόλο που η εμπνευσμένη αυτή ανάπτυξη 
της υψηλής τεχνολογίας, έγινε σύμμαχος με την Ιατρική, είναι υπεύθυνη και για ένα από 
τα μεγάλα ζητούμενα της: ο τρόπος κατανόησης αλλά και εφαρμογής της στην πράξη. 

Δεν υπάρχει κανένας λόγος υπόθεσης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του τεχνολογικού 
περιβάλλοντος στον ιατρικό χώρο θα ελαττωθεί αλλά ούτε και υιοθέτησης φοβικής 
στάσης απέναντι σε αυτό. Οι φωνές χωρίς αμφιβολία θα συνεχίσουν να υπάρχουν υπέρ 
αλλά και εναντίον της εφαρμογής της υψηλής τεχνολογίας στην Ιατρική με κυριότερο 
επιχείρημα ότι η Ιατρική απανθρωποποιείται. Η μελλοντική γενιά των γιατρών καλείται 
να είναι τεχνολογικά ικανή και προσαρμοσμένη απέναντι στην καινοτομία αλλά και να 
ισοσκελίσει την αισιοδοξία με τον ρεαλισμό και τις «επαναστάσεις» με τις προειδοποιήσεις 
για τα όρια κινδύνου. Καλείται να απαντήσει στις ηθικές προκλήσεις μέσω του δικού της 
«ενστίκτου» και ηθικού κώδικα, παρά να ακολουθήσει τυφλά μεθόδους προτεινόμενες 
από τους εκάστοτε «διαχειριστές» της τεχνολογίας βασιζόμενη στις διαχρονικές Ιππο-
κρατικές Αξίες της ωφέλειας και του σεβασμού της αυτονομίας, ισότητας, και δικαιοσύνης 
στην ανθρώπινη ζωή.

ΕπΙςΤΉμΟνΙκΉ ΕπαναςΤαςΉ1,2

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα άλλα 
είδη είναι η ικανότητα του για πρόοδο. Μια πρόοδο που πηγάζει από τη καθαρή περι-
έργεια και ικανοποίηση από τη γνώση του κόσμου που μας περιβάλλει, από την ανάγκη 
για βελτίωση των συνθηκών ζωής, την ευχαρίστηση της ανακάλυψης κάτι νέου και την 
επιθυμία ελέγχου πάνω στον πλανήτη και το περιβάλλον.

Η επιστήμη δημιουργεί πρόοδο όταν αποδεικνύει προηγούμενα άγνωστα φαινόμενα ή 
συσχετίσεις μεταξύ των φαινομένων ή όταν ανακαλύπτει ότι ευρέως αποδεκτά φαινόμενα 
είναι ατελή ή λανθασμένα. Επιπρόσθετα, η επιστήμη είναι ικανή να προοδεύει διότι έχει 
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σίγουρα χαρακτηριστικά «αυτοεπιδιόρθωσης»: τον πειραματισμό, την απόδειξη και τη 
διάψευση. Οι προοδευτικές κουλτούρες έχουν πρωταρχικό στόχο την αθροιστική αύξηση 
σώματος γνώσης και τεχνουργημάτων σταδιακά, όπου χρήσιμα στοιχεία διατηρούνται 
και μη χρήσιμα στοιχεία εγκαταλείπονται, βασιζόμενες στην απόρριψη ή αποδοχή 
ελεγμένης γνώσης και την απόρριψη ή αποδοχή των τεχνουργημάτων. Επαναστάσεις 
συμβαίνουν όταν ανομοιογένειες ή ανωμαλίες εγείρονται μεταξύ θεωρητικών (υποθε-
τικών) προσδοκιών (εικασιών) και ευρημάτων ερευνών, οι οποίες μπορούν να λυθούν 
μόνο αλλάζοντας θεμελιώδεις κανόνες πρακτικής3.

Η Επιστημονική Επανάσταση* είναι το όνομα που δόθηκε  
σε μία περίοδο δραστικής αλλαγής στην επιστημονική σκέψη, 
που πήρε μέρος κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, όπου η Ελληνική 
θεώρηση περί φύσης που κυριαρχούσε για περίπου 2000 χρόνια 
αντικαταστάθηκε, δίνοντας έμφαση στην αιτία, στην παρατήρηση, 
στον πειραματισμό και στην επιστημονική μέθοδο. 

Κατά τη διάρκεια της νέες ιδέες και γνώση αναδύθηκαν στον επιστημονικό κόσμο, 
που άλλαξαν πλήρως το αρχαίο σκεπτικό για τη φύση βασιζόμενες κυρίως στην υπόθεση 
και την επαγωγή. Αυτή η μετατροπή της επιστημονικής σκέψης καθοδηγήθηκε κυρίως 
από τον Rene Descartes έναν κορυφαίο γάλλο φιλόσοφο, μαθηματικό και φυσικό. 
Στη μελέτη του Discourse on the method καθόρισε τους κανόνες που πρέπει να έχει η 
επιστημονική μέθοδος και την εφαρμογή της ως βασικό εργαλείο και μονοπάτι για τη 
διαδικασία έρευνας που επέτρεψε το διαχωρισμό της επιστημονικής γνώσης από την 
αυθεντία, δογματική παράδοση και πίστη. Παρόλο που πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν 
ότι η Επιστημονική Επανάσταση άρχισε κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, η μοντέρνα 
επιστήμη πήρε τον πρωτοποριακό της ρόλο και απέσπασε τον εαυτό της από κάθε 
θρησκευτική επιρροή κύρια κατά τον 18ο αιώνα. Οι νέες ιδέες δημιούργησαν ένα νέο 
διανοητικό πλαίσιο όπου μετακίνησε το ανθρώπινο είδος και τη γη από το κέντρο του 
σύμπαντος και διαβεβαίωσε ότι τα ανθρώπινα όντα όπως όλα τα άλλα όντα, δεν έχουν 
ειδική θέση στο διάρκειας εκατομμυρίων ετών σχήμα της δημιουργίας. 

ΒΙΟμΉχανΙκΉ ΕπαναςΤαςΉ4,5

Αν η πρόοδος της επιστήμης και τεχνολογίας υπήρξε αποτέλεσμα διανοητικών επα-
ναστάσεων η βιομηχανοποίηση των επιτευγμάτων της οδήγησε στις βιομηχανικού τύπου 
επαναστάσεις. Μέχρι σήμερα, γνωρίζαμε τρεις βιομηχανικές επαναστάσεις, την 1η βιο-
μηχανική επανάσταση που άρχισε στο τέλος του 18ου αιώνα (1760-1770) και αφορούσε 
την εκβιομηχάνιση της παραγωγής. Αρχικά εμφανίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία και στη 
συνέχεια επεκτάθηκε στην υπόλοιπη δυτική Ευρώπη. Η 2η βιομηχανική επανάσταση, 
ξεκίνησε στο τέλος του 19ου αιώνα (1870) με τη μαζική παραγωγή και χρήση του ηλε-
κτρισμού στην παραγωγική διαδικασία και κατανάλωση. Η 3η βιομηχανική επανάσταση 

 * Η ιδέα ότι η μοντέρνα επιστήμη έλαβε μέρος ως επανάσταση αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης για τους ιστορικούς. 
Η αδυναμία της ιδέας της Επιστημονικής Επανάστασης είναι η έλλειψη μιας συστηματικής προσέγγισης στην 
ερώτηση για τη γνώση στην περίοδο μεταξύ 14ου και 17ου αιώνα.
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άρχισε τη δεκαετία 1970 και χαρακτηρίστηκε από την αυτοματοποίηση της παραγωγής 
και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο όρος 4η Βιομηχανική Επανάσταση είναι εξαιρετικά δημοφιλής σήμερα. Προτάθηκε 
από τον Klaus Schwab (πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός) 
το 2015 στο Νταβός. Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (από το 2008-10) στηρίζεται στην 
περαιτέρω ανάπτυξη των επιστημών της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης. 
Αποβλέπει στη μέσω των τεχνολογικών εφαρμογών, όλο και μεγαλύτερη υπέρβαση του 
ανθρώπινου παράγοντα στην παραγωγή. Ενισχύει αυτό που ονομάστηκε “έξυπνο εργο-
στάσιο”. Μέσα στα «έξυπνα» εργοστάσια, τα «κυβερνο-φυσικά» συστήματα παρακολου-
θούν και εποπτεύουν τις φυσικές διαδικασίες, δημιουργούν ένα εικονικό αντίγραφο του 
φυσικού κόσμου, επικοινωνούν και συνεργάζονται με ανθρώπους αλλά και (αυτόνομα) 
μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο και παίρνουν αποκεντρωμένες αποφάσεις. Η νέα 
βιομηχανική επανάσταση χαρακτηρίζεται από την ευφυή εκμάθηση/αυτό-εκπαίδευση 
των ίδιων των Μηχανών (Machine Learning), την επιστήμη των Δεδομένων (Data Science) 
και την Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) που συνδυαστικά δημιουργούν νέες 
προκλήσεις και ευκαιρίες. Είναι η Επανάσταση της Συνέργειας του συνδυασμού και 
της συγχώνευσης τεχνολογιών που στο τέλος έχει σαν αποτέλεσμα τα όρια μεταξύ 
της φυσικής, ψηφιακής και βιολογικής σφαίρας να είναι δυσδιάκριτα. Ενώνει και συν-
δυάζει όλες τις τεχνολογίες, ρομποτική, υπολογιστές, τεχνητή νοημοσύνη, γενετική, 
βιοτεχνολογία, μοριακή βιολογία, νανοτεχνολογία, τρισδιάστατη εκτύπωση. Θεμέλιο της 
είναι η δυνατότητα επεξεργασίας πρωτοφανούς όγκου ευρημάτων, η εκτέλεση μέγα-
υπολογιστικών πράξεων και πολυσύνθετων εντολών, ταχύτατα, σε πολλαπλά πεδία και 
η διασύνδεση όλων με όλα.

Στην εποχή μας η τεχνολογία, με πρωταγωνιστές τα δίκτυα, τους υπολογιστές, 
τη ρομποτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθορίζει τους περισσότερους τομείς των 
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Από την οικονομία, την παραγωγή και κατανάλωση, την 
ασφάλεια, μέχρι και ζητήματα εκπαίδευσης, υγείας, ιδιοκτησίας και ιδιωτικότητας, οι 
νέες τεχνολογίες μεταμορφώνουν ριζικά τον κόσμο και τις ζωές μας. Η διαφορά της 
από τις προηγούμενες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών είναι ότι 

Σήμερα η εισδοχή της τεχνολογίας στην κοινωνία είναι 10 φορές 
ταχύτερη και 300 φορές μεγαλύτερη ως προς τον αντίκτυπό της6. 

Φαίνεται να μην υπάρχει κάποιο πεπερασμένο περιεχόμενο για την 4η Βιομηχανική 
Επανάσταση με τα όρια της να έχουν υπερβεί εκείνα των «έξυπνων» εργοστασίων.

ΕπΙςΤΉμΉ, ΤΕχνΉ, ΤΕχνΟλΟγΙα

Μετά την εδραίωση της μοντέρνας επιστήμης τον 18ο αιώνα η επιστημονική γνώση 
αλλά και η τεχνολογία υπέστησαν μία μεγάλη ανάπτυξη λόγω της δημιουργίας νέων 
εργαλείων και τεχνικών.

Η τεχνολογία είναι τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος υπήρξε πάντα ένα 
ζώο που κατασκεύαζε εργαλεία και ανέπτυξε τέχνες όπως η υφαντουργία, η μεταλλουρ-
γία, η αρχιτεκτονική κ.λπ. Ως τέχνη ορίζεται η ανθρώπινη ικανότητα ή έργο που υπονοεί 
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τη χρήση εργαλείων. Υπάρχει η τάση να συσχετίζουμε την πρόοδο του πολιτισμού με 
την αύξηση χρήσης πιο πολυσύνθετων εργαλείων, καθώς και με τα προϊόντα της χρή-
σης τους. Από τις τέχνες αναδύθηκε μέσω των αιώνων η τεχνολογία που έχει γίνει ένα 
από τα 4 περιβάλλοντα μέσα στα οποία μένει ο άνθρωπος: το κοσμικό, το φυσικό το 
κοινωνικό και το τεχνολογικό.

Πρέπει να επισημανθεί ότι η επιστήμη και η τεχνολογία δεν είναι το ίδιο πράγμα: η 
τεχνολογία είναι εργαλεία για την εκτέλεση διαδικασιών, ενώ η επιστήμη είναι η μέθο-
δος σκέψης και η εξέταση της φύσης που μπορεί να οδηγήσει στη γνώση. Η επιστήμη 
κάνει αχόρταγη χρήση της τεχνολογίας που συχνά οδηγεί σε τεχνολογική πρόοδο αλλά 
διανοητικά είναι τελείως διακριτή από την τεχνολογία. 

Η επιστήμη ανακαλύπτει αυτά που υπάρχουν. Η τεχνολογία 
μετατρέπει αυτήν τη γνώση σε πράγματα που δεν υπήρξαν ποτέ.

Σήμερα η τεχνολογία χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία, ειδικές μεθόδους για συλλογή 
και επεξεργασία πληροφορίας, μεθόδους για δημιουργία γνώσης, για συναρμολόγηση 
μηχανών και για συνάθροιση μηχανών και τεχνογνωσίας. Μπορεί να ταξινομηθεί σε 
υψηλή τεχνολογία και χαμηλή τεχνολογία. Ο ορισμός υψηλή τεχνολογία είναι μάλλον 
αυθαίρετος μια που κάποια υψηλή τεχνολογία του σήμερα θα γίνει η χαμηλή του αύριο 
καθώς και μια έρευνα του σήμερα θα γίνει η ρουτίνα του αύριο. Ίσως ένας δόκιμος 
ορισμός της υψηλής τεχνολογίας να περιλαμβάνει τη σύνθετη και ακριβή τεχνολογία 
και κατά συνέπεια περιορισμένης διαθεσιμότητας, που είναι κάτω από τον έλεγχο εξει-
δικευμένου προσωπικού. 

Ιατρική και ιατρική τεχνολογία είναι άρρηκτα δεμένες καθ’ όλη την ιστορική διαδρομή 
τους. Η Ιατρική πρώτα αναπτύχθηκε ως τέχνη και από τα αρχαία χρόνια η τεχνολογία 
αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της πρακτικής της. Από την άλλη, ίσως, αποτελεί αδόκιμη 
προσέγγιση ο διαχωρισμός που θεωρεί την Ιατρική και την ιατρική τεχνολογία δύο ανε-
ξάρτητα σώματα γνώσης και πρακτικών, χωρίς να αναγνωρίζει ότι πλέον είναι αρκετά 
δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ τους και πιθανά να μην μπορούν να νοηθούν αυτονομη-
μένες η μια από την άλλη, καθώς η Ιατρική ενσωματώνει επιθετικά και εκμεταλλεύεται 
την κάθε τεχνολογία. 

Η ιατρική τεχνολογία διακρίνεται σε διαγνωστική, θεραπευτική, αλλά και τεχνολογία 
των συσκευών ελέγχου που χρησιμοποιούνται για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς 
σκοπούς. Στην πραγματεία του ο Lewis Thomas6 συζητά τρία επίπεδα ιατρικής τεχνο-
λογίας. Το πρώτο η μη τεχνολογία. Αυτό αποτελείται από όλη τη σημαντική δουλειά των 
ιατρών με τα χέρια και τις αισθήσεις τους. Το δεύτερο επίπεδο είναι η μισής-πορείας 
τεχνολογία που είναι συχνά πολύ ακριβή και πολυσύνθετη αλλά παρόλα αυτά «μισής 
διαδρομής» μια που δεν θεραπεύει οριστικά τη νόσο. Αυτή η τεχνολογία σχεδιάστηκε για 
βελτίωση έκβασης νοσημάτων, για ανακούφιση ή καθυστέρηση θανάτου (π.χ. στεφανιαία 
χειρουργική ή θεραπεία όγκων), είναι συνήθως εντυπωσιακή αλλά απλά αγοράζει χρόνο 
και ανακούφιση και δεν θεραπεύει απαραίτητα. Τρίτο επίπεδο η τεχνολογία ολόκληρης 
διαδρομής που θεραπεύει ριζικά.

Η ταχέως μεταβαλλόμενη φύση της τεχνολογίας υποδεικνύει ότι ο κόσμος και οι 
σχετιζόμενες τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει αλλάζουν με απεριόριστους 
τρόπους. Δεν είναι μόνο το πεδίο της τεχνολογίας που αλλάζει απεριόριστα αλλά και η 
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ταχύτητα της. Σε αυτόν τον αιώνα πιθανά θα δούμε 1000 φορές περισσότερο τεχνολογική 
αλλαγή από τον προηγούμενο με την πλειονότητα της τεχνολογίας να ανήκει στη μισής 
διαδρομής που τείνει να μας εντυπωσιάζει αλλά ταυτόχρονα μας κάνει να ξεχνούμε τους 
περιορισμούς και τα όρια χρησιμότητας. Καθώς οι απαιτήσεις χρήσης της ξεπερνούν τη 
διαθεσιμότητα της είναι απαραίτητη η εισαγωγή ενός σκεπτικού «κατάλληλης τεχνολο-
γίας». Αυτή η τεχνολογία σχεδιάζεται ως η «κατάλληλη» για το πρόβλημα υγείας αλλά 
και για τις γενικές συνθήκες του συστήματος υγείας που υπηρετεί. 

ΟρΟλΟγΙα ΤΉς υψΉλΉς ΤΕχνΟλΟγΙας8

Η ραγδαία σε αριθμό και ταχύτητα ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας οδήγησε 
στην ανάδυση ενός νέου λεξιλογίου όρων που περιγράφει της νέες άυλες υπηρεσίες 
και συστήματα που προσφέρονται, μια που είναι γενικά παραδεκτό ότι στην τρέχουσα 
επιστημονική επανάσταση το παλαιό παραδοσιακό λεξιλόγιο δεν εξυπηρετεί. Επιπρό-
σθετα, εισήγαγε τον όρο “έξυπνος” σε μία σειρά από καινοτομίες εκσυγχρονισμού και 
τεχνολογικών σχεδιασμών στον επιστημονικό χώρο και στην ιατρική ειδικότερα. Κατά 
συνέπεια, ο σύγχρονος “έξυπνος” ιατρός οφείλει να είναι οικείος με τη νέα ορολογία 
και γνώστης του νέου αυτού κώδικα για να μπορεί να συμμετέχει εγκαίρως στην εξέλιξη 
της επιστήμης, του αλλά και να γίνει ενεργός και ανταγωνιστικός στη σύγχρονη αγορά 
εργασίας. Η γνώση της νέας ορολογίας είναι απαραίτητη για την απόκτηση των νέων 
υψηλής κλίμακας ψηφιακών δεξιοτήτων που θα προσφέρουν προοπτική στο παγκόσμιο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον στους επαγγελματίες υγείας.

Η τεχνολογική καρδιά της τρέχουσας εποχής δεν είναι η μηχανή, 
με την έννοια και τη σημασία που κατέχει στη Βιομηχανική 
Εποχή, αλλά η ψηφιακή τεχνολογία και οι εξελιγμένες μορφές 
της – οι υπολογιστές, η ρομποτική, τα mega data, to Internet of 
Things (IoT) και Internet of Services (IoS), η τεχνητή νοημοσύνη, 
η νανοτεχνολογία, η φωτονική, η βιοτεχνολογία, σύντομα ο 
κβαντικός υπολογιστής και ο συνδυασμός τύπων και μορφών όλων 
αυτών. 

Αναλυτικότερα: 
Internet of Things (ΙοΤ): Η φιλοσοφία του διαδικτύου των πραγμάτων εστιάζεται 

στη διασύνδεση όλων των ηλεκτρονικών συσκευών μεταξύ τους (τοπικό δίκτυο) ή/και 
στο διαδίκτυο (παγκόσμιο ιστό). Όταν περισσότερα αντικείμενα λειτουργούν από κοινού, 
λέγεται ότι αποκτούν «περιβαλλοντική νοημοσύνη» (ambient intelligence). Δίνεται μια 
ηλεκτρονική ταυτότητα σε όλα τα πράγματα ώστε να μπορούν να μιλούν και να επικοι-
νωνούν μεταξύ τους σαν να ήταν άνθρωποι. Αυτή είναι η διαφοροποίηση του (IoT) του 
σήμερα σε σχέση με το Internet του χτες.

Robotics: Η Ρομποτική είναι κλάδος της αυτοματοποίησης, που έχει ως αντικείμενο 
τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη λειτουργία των ρομπότ καθώς και την έρευνα για την 
περαιτέρω ανάπτυξή τους. Το ρομπότ αποτελεί, σύμφωνα με τον ορισμό του Ινστιτούτου 
Ρομπότ των ΗΠΑ, «μια επαναπρογραμματιζόμενη πολυλειτουργική χειριστική διάταξη, 



191

η 4η  επΙστημονΙΚη επανασταση:  ΙατρΙΚη Yψηλησ τεχνολογΙασ

σχεδιασμένη για τη μετακίνηση υλικών, εξαρτημάτων, εργαλείων και εξειδικευμένων 
διατάξεων, μέσω μεταβλητών, προγραμματισμένων κινήσεων για την εκτέλεση μιας 
σειράς εργασιών». Τα ρομπότ δεν αξιοποιούνται πλέον αποκλειστικά στη βιομηχανική 
παραγωγή αλλά εκτείνονται σε πληθώρα άλλων εφαρμογών (π.χ. ρομποτική ιατρική, 
οικιακή χρήση). Η ρομποτική χειρουργική εφαρμόζεται με κάμερα και μηχανικά χέρια 
με προσαρμοσμένα χειρουργικά εργαλεία που ελέγχονται από το χειρουργό και από το 
κομπιούτερ όπου βλέπει ένα μεγεθυμένο ψηφιακό χειρουργικό πεδίο.

Virtual Reality (VR): Η εικονική πραγματικότητα είναι μέθοδος οπτικοποίησης και 
επεξεργασίας περίπλοκων δεδομένων αλλά και αλληλεπίδρασης των χρηστών με ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές. Στο πλαίσιο της vR ο χρήστης δημιουργεί την ψευδαίσθηση 
της ύπαρξής του σε ένα εικονικό περιβάλλον. Είναι αξιοσημείωτο πως ο χρήστης, υπό 
προϋποθέσεις, αποκτά την ικανότητα να πλοηγηθεί και να αλληλεπιδράσει μέσα σε 
αυτή, γεγονός που την καθιστά σημαντικό εργαλείο εκπαίδευσης.

Augmented Reality: Η τεχνολογία της Επαυξημένης πραγματικότητας είναι η τεχνο-
λογία που ενισχύει τον φυσικό κόσμο με ψηφιακό υλικό. Χρησιμοποιείται περισσότερο 
σε κινητές συσκευές και συνδυάζει την προβολή του φυσικού κόσμου του οποίου όμως 
η απεικόνιση είναι επαυξημένη με ψηφιακές πληροφορίες (κείμενα, ήχους και video), 
διαμορφώνοντας ένα επαυξημένο πληροφοριακά τελικό αποτέλεσμα. 

Artificial Intelligence (AI): H Τεχνητή νοημοσύνη είναι ο τομέας της επιστήμης των 
υπολογιστών, ο οποίος ασχολείται με τη σχεδίαση «ευφυών» υπολογιστικών συστημά-
των, που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ανθρώπινη νοημοσύνη 
και συμπεριφορά. Η κλασσική/συμβολική της μορφή (symbolic Al) βασίζεται στην κα-
τανόηση των νοητικών διεργασιών και ασχολείται με την προσομοίωση της ανθρώπινης 
νοημοσύνης προσεγγίζοντάς τη με αλγόριθμους και συστήματα που βασίζονται στη 
γνώση, χρησιμοποιώντας ως δομικές μονάδες τα σύμβολα (π.χ. συστήματα κανόνων). Η 
Υπολογιστική Νοημοσύνη (computational intelligence) βασίζεται στη μίμηση της βιολογικής 
λειτουργίας του εγκεφάλου, όπως η διαδικασία της εξέλιξης των ειδών ή η λειτουργία 
του εγκεφάλου (π.χ γενετικοί αλγόριθμοι και νευρωνικά δίκτυα).

Big Data: Αποτελούν συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά δεδομένων που επηρε-
άζουν όλους τους τομείς της τεχνολογίας και κοινωνίας αφού περιλαμβάνει δεδομένα 
που συλλέγονται από όλα τα κοινωνικά μέσα, τοπικά δεδομένα από τα “έξυπνα” κινητά 
τηλέφωνα και από άλλες συνδεδεμένες συσκευές, δεδομένα δημόσιων πληροφοριών 
διαθέσιμων στο δίκτυο καθώς και δεδομένα από αισθητήρες σε αυτοκίνητα, κτίρια ή 
άλλων αντικειμένων. Στον χώρο της ιατρικής ειδικότερα υπάρχει ένα τεράστιο ποσό 
διαθέσιμων δεδομένων που προσδοκά με την ανάλυση τους να προσφέρει σημαντική 
βοήθεια στο επίπεδο της θεραπείας και της φροντίδας.

Digital health: Η ψηφιακή υγεία είναι η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για 
την υγεία, την υγειονομική περίθαλψη, τη διαβίωση και την κοινωνία, με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη παροχή υγειονομικής φροντίδας και την πιο εξατομικευμένη και 
αποτελεσματική θεραπεία. Περιλαμβάνει τη χρήση επικοινωνιών, πληροφοριών και 
εξειδικευμένων τεχνολογιών. 

Information and communication Technology IcT: Η τεχνολογία πληροφόρησης 
και επικοινωνίας περιλαμβάνει άμεση οπτική και ακουστική επικοινωνία μεταξύ των 
ασθενών και των παρόχων φροντίδας. Παρέχει φροντίδες υγείας (τηλεφροντίδα) και 
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βοηθά ευάλωτες ομάδες π.χ. ηλικιωμένοι να διατηρούν την αυτονομία τους και να ζουν 
ανεξάρτητοι για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 

Remote monitoring. Τηλειατρική: σύστημα παροχής υγείας όπου η ιατροί εξετάζουν 
ασθενείς από απόσταση με τη χρήση της τεχνολογίας τηλε-επικοινωνίας με ηλεκτρο-
νικές επισκέψεις ιατρών νοσηλευτών ή άλλων παρόχων υγείας μέσω της τεχνολογίας 
επικοινωνίας.

3D printing: Τρισδιάστατη εκτύπωση είναι η μέθοδος με την οποία κατασκευάζονται 
αντικείμενα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Οι τρισδιά-
στατοι εκτυπωτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την κατασκευή φυσικών μοντέλων και 
πρωτοτύπων από σχεδιαστές, μηχανικούς και ομάδες ανάπτυξης νέων προϊόντων. Οι 
νέοι εκτυπωτές μπορούν να δημιουργήσουν ιατρικά εργαλεία χρησιμοποιώντας οποιο-
δήποτε δομικό υλικό από πλαστικό μέχρι βλαστικά κύτταρα, όπως τεχνητά οστά για 
χειρουργική αναδόμηση, εξατομικευμένες προθέσεις μελών για αναπήρους. Επανάσταση 
στον ιατρικό χώρο θα αποτελέσει η μελλοντική κατασκευή μικροσκοπικών οργάνων ή 
οργανοειδών από βλαστικά κύτταρα που θα μπορούν να αντικαταστήσουν κατεστραμ-
μένα ή ανεπαρκή λειτουργικά όργανα. Επιπρόσθετα το 3d χάπι για τους ασθενείς με 
πολλαπλά νοσήματα θα περιέχει τα διάφορα φάρμακα με δυνητική απελευθέρωση του 
καθενός σε διαφορετικό χρόνο.

Mobile Apps: Εφαρμογές. Το παλιό «μότο» της Apple « ότι υπάρχει μία εφαρμογή για 
κάθε τι» είναι πιο αληθές σήμερα από ότι ήταν ποτέ. Σήμερα, είναι δυνατός ο έλεγχος 
της προσωπικής υγείας με τη χρήση των «καινοτόμων» εφαρμογών. Υπάρχουν κοινωνι-
κά μέσα δικτύωσης για ιατρούς να αλληλεπιδρούν και εφαρμογές που συνδέουν τους 
ασθενείς με τους γιατρούς. 

Η επίδραση της τεχνολογίας στον ιατρικό χώρο είναι πολυδιάστατη και έχει εισάγει 
αριθμό νεολογισμών για την περιγραφή της π.χ. βιοτεχνολογία, βιοϊατρική, νανοτεχνο-
λογία κτλ. Αναλυτικότερα:

Βιοτεχνολογία: Βιοτεχνολογία είναι το σύνολο των τεχνικών διαδικασιών που εστιά-
ζουν στην καλύτερη αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ιδιοτήτων της ζώσας ύλης (είτε 
οργανισμών είτε συστατικών αυτών - λ.χ. ένζυμα), με σκοπό την αύξηση της παραγωγής 
ήδη παραγόμενων προϊόντων και τη δημιουργία ή παραγωγή νέων με μεγάλη αξία και 
σημασία για την ανθρωπότητα. Παράδειγμα αυτής της δραστηριότητας αποτελεί το 
σχέδιο «Rosetta stone”, το λεγόμενο Ανθρώπινο Πρωτεομικό Σχέδιο, που αποκωδικοποιεί 
20000 με 25000 γενετικές ακολουθίες- που καθορίζουν γονίδια που παράγουν χονδρικά 
20000 πρωτεΐνες που είναι ήδη σε εξέλιξη.

νευροτεχνολογία: Η νευροτεχνολογία είναι η τεχνολογία, η οποία μας επιτρέπει να 
κατανοήσουμε τη λειτουργία του εγκεφάλου, της συνείδησης και της σκέψης. Αποτελεί 
τη συγχώνευση της βιολογικής νοημοσύνης με τη μηχανική και συνήθως αναφέρεται 
στη σύνδεση μεταξύ του ανθρώπινου εγκεφάλου και των υπολογιστών.

νανοτεχνολογία: αναφέρεται σε κάθε αντικείμενο ή τεχνολογία μικρότερη από 
ένα μικρο (1000nm) σε μέγεθος. Ελάχιστα μικρά φάρμακα, μεγέθους νανομέτρων, 
διασφαλίζουν ακριβέστερη και στοχευμένη δράση, ελάττωση της συχνότητας έγχυσης 
και βραδύτερη απελευθέρωση του φαρμάκου.
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ΤΕχνΟλΟγΙα καΙ ΙαΤρΙκΉ πρακΤΙκΉ9,10

Είναι αναμφισβήτητο ότι η τεχνολογία είναι ο στιβαρός οδηγός της Ιατρικής στο 
μονοπάτι της εξέλιξης και της προόδου. Από πολλούς υιοθετείται η άποψη ότι η πρα-
κτική της ιατρικής σήμερα εξαρτάται από την τεχνολογία και πιθανά βασίζεται στις 
παρατηρήσεις ότι οι κλινικοί γιατροί χρησιμοποιούν ευρεία ποικιλία τεχνολογιών στην 
εκτίμηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των ασθενών τους.

Είναι γεγονός ότι η μεταφορά της επιστημονικής ανακάλυψης στην κλινική πρακτι-
κή απαιτεί την παρέμβαση της τεχνολογίας. Είναι διαδικασία διπλής διαδρομής. Είναι 
συχνά η τεχνολογία που καθιστά ικανή την εφαρμογή μιας επιστημονικής ανακάλυψης 
και η ιατρική πρακτική που προωθεί τόσο την ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας όσο και 
την υπόδειξη προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Από την άλλη ένα 
σημαντικό κομμάτι της επιστήμης της ιατρικής προέρχεται απευθείας από το κλινικό 
πεδίο και έργο των ιατρών και την ικανότητα τους να εφαρμόζουν την επιστημονική 
γνώση στην ιατρική πρακτική. Η διάδραση μεταξύ αυτών των διαφορετικών αλλά σχετι-
ζόμενων δραστηριοτήτων δίνει έμφαση στην ανάγκη για στενή αρμονική και δημιουργική 
σχέση μεταξύ των επιστημόνων και των τεχνολόγων και αυτών που εμπλέκονται στην 
ιατρική πρακτική.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΤΕΧΝΟΛΟγΙΑ – ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Στην ανάπτυξη μιας νέας τεχνολογίας υγείας είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη 
δυνητική της επίδραση στην ιατρική πρακτική. Η σημαντική ερώτηση είναι 

Πότε η νέα τεχνολογία παρέχει πληροφορίες που δεν ήταν 
προηγούμενα διαθέσιμες και αν οι νέες πληροφορίες μπορεί να 
έχουν αποτέλεσμα στη θεραπεία μιας νόσου, ουσιαστικά πότε 
η υιοθέτηση μιας καινοτομίας είναι “άχρηστη” και αδόκιμη για 
εφαρμογή στην ιατρική πρακτική; 

Από πολλούς προτείνεται ως άχρηστη μία τεχνολογική καινοτομία όταν είναι 1) πε-
ριττή, 2) ανεπιτυχής, 3) μη ασφαλής, 4) αγενής, 5) μη σοφή7. Η ταυτοποίηση αλλά και 
η προσεκτική θεώρηση των παραπάνω είναι σημαντική για την εφαρμογή τεχνολογικών 
καινοτομιών στην ιατρική πρακτική με σκοπό την παροχή μιας καλής και δίκαιας υγείας.

Οι συμπεριφορές των γιατρών πολλές φορές είναι εχθρικές απέναντι στην τεχνολογία. 
Το θεμέλιο αξίωμα της ιατρικής φιλοσοφίας «πάνω από όλα μην βλάπτεις» που έχουν 
ανατραφεί έρχεται σε αντίθεση με το μότο της νέας ψηφιακής τεχνολογίας “πιο φθηνά, 
πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη ακρίβεια στις διαγνώσεις» και τους καθιστά όχι φανατικά 
ενθουσιασμένους με τις νέες τεχνολογίες. Συνήθως, ακολουθούν την πολιτική να μην είναι 
ούτε οι πρώτοι που θα ξεκινήσουν κάτι νέο ούτε οι τελευταίοι που θα εγκαταλείψουν το 
παλιό. Πολλές φορές η εχθρότητα των κλινικών γιατρών απέναντι σε νέες τεχνολογίες 
που αναμένεται να αντικαταστήσουν παλιές τεχνικές εδράζει στο φόβο της απειλής να 
χάσουν μέρος του κύρους αλλά και της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Η εκπαί-
δευση οι αξίες τα ενδιαφέροντα των ειδικο/υποειδικοτήτων επηρεάζουν την εφαρμογή 
της τεχνολογίας στην ιατρική πρακτική.

Από την άλλη, οι επαγγελματίες υγείας τείνουν να εξισώνουν τη νέα τεχνολογία με 
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καλύτερη ποιότητα υγείας θεωρώντας ότι το νεώτερο είναι και καλύτερο θεωρώντας 
προφανές ότι η περισσότερη νέα τεχνολογία θα είναι ανώτερη από τη λιγότερη παλιά 
τεχνολογία. Η εφαρμογή της υψηλής τεχνολογίας αυξάνει την κλίμακα κύρους ορισμένων 
ειδικοτήτων, προωθεί τον ανταγωνισμό και αλλάζει τον τρόπο που οι ιατροί αξιολογούν 
τους εαυτούς τους και τους συναδέλφους. Παρατηρείται μία νέα «κουλτούρα» μεταξύ 
των ειδικών όπου το κριτήριο αξιολόγησης δεν είναι η ποιότητα της θεραπείας κοινών 
νοσημάτων αλλά η ικανότητα διαχείρισης σπανίων και δύσκολων περιπτώσεων που 
σχετίζονται στενά με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας. 

Οι γιατροί μερικές φορές ζητούν άχρηστες εξετάσεις ή θεραπείες με σκοπό να 
αποφύγουν τη δίωξη για μη διάγνωση ή μη θεραπεία υιοθετώντας μία ιατρική πρακτική 
άμυνας ζώντας σε καιρούς χαμηλής ανοχής ιατρικής αμφισημίας. Αυτή η αμυντική ια-
τρική πρακτική επηρεάζει τόσο μεμονωμένα άτομα αλλά και μεγαλύτερους πληθυσμούς 
ασθενών, και οδηγεί σε ένα καινούριο εννοιολογικό καθεστώς ορισμού της νόσου τε-
χνολογικά καθορισμένο. Η τεχνολογία σήμερα καθορίζει τον τρόπο που ανιχνεύουμε 
ταυτοποιούμε και ερμηνεύουμε τα βασικά φαινόμενα και ενότητες που ισχύουν για τον 
ορισμό πολλών ασθενειών επηρεάζοντας σημαντικά το περιεχόμενο και το σχήμα της 
ιατρικής γνώσης. Αποτελεί συστατικό τoυ «χειριστικού» (operational) ορισμού της νόσου 
που η ταυτοποίηση της καθορίζεται από ειδικές τεχνολογικές δοκιμασίες. Η νόσος είναι 
ένας όρος που ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις όπου ένα δεδομένο τεχνολογικό τεστ 
αποδίδει μια ειδική έκβαση. για παράδειγμα, ο σακχαρώδης διαβήτης ορίζεται ως συ-
γκέντρωση γλυκόζης νηστείας στο αίμα πάνω από ένα ορισμένο επίπεδο. Επιπρόσθετα, 
η πρακτική ικανότητα να ανιχνεύουμε φαινόμενα στο ανθρώπινο σώμα (π.χ. ηλεκτρική 
δραστηριότητα της καρδιάς) έχει αλλάξει το νόημα αυτών των φαινομένων μια που τα 
σχετίζει με ποικιλία παθολογιών.

Δεν είναι πάντα το «σκεπτικό» της νόσου που αποφασίζει εάν κάτι είναι θεραπεύσιμο 
ή μη αλλά είναι η θεραπευσιμότητα που ορίζει κάτι ως νόσο. Δεν είναι πραγματικά η 
παρουσία νοσήματος που είναι σημαντική, αλλά το γεγονός ότι κάποια ιατρική τεχνο-
λογική παρέμβαση μπορεί να είναι ευεργετική. Το θεραπευτικό ενδιαφέρον συνιστά 
τη νόσο. Η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως κριτήριο για την οριοθέτηση της θεραπείας 
θέτοντας την ως μέτρο για το τι θα θεραπευτεί και τι όχι και κατά συνέπεια για το τι 
είναι άρρωστο ή μη. Αποφάσεις και πρόγνωση βασίζονται στην τεχνολογία. Ηχηρό 
παράδειγμα των παραπάνω αποτελούν οι τεχνολογικές εξελίξεις της αιμοκάθαρσης 
και της μεταμόσχευσης νεφρών που καθιέρωσαν την τελικού σταδίου χρόνια νεφρική 
νόσο ως νοσολογική οντότητα.

ΉθΙκα δΙλΉμμαΤα11

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η επίδραση της στην ιατρική πρακτική αποτελούν 
εδώ και δεκαετίες αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης και κυρίαρχο θέμα φιλοσοφικής 
και ηθικής ανάλυσης. Σχεδόν σε κάθε κίνηση μέσα στην ιατρική πράξη έμμεσα ή άμεσα 
περιέχονται δύο κρίσεις μία ηθική και μία επιστημονική και υπάρχει μία συνεχής διαπλοκή 
μεταξύ στο τι είναι ηθικά επιθυμητό (αποδεκτό) και τι είναι τεχνικά δυνατό. Ποιο θα ήταν 
το σημείο έναρξης για ένα σχέδιο σύνδεσης ηθικής, ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας; 
Πρέπει αυτό το εναρκτήριο σημείο να αποτελεί ηθική θεωρία ή ιατρική πρακτική; Είναι, 
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με άλλα λόγια, καλύτερο να ξεκινάς θέτοντας ηθικές θέσεις πριν να καταλήξεις σε λε-
πτομερή πρακτικά συμπεράσματα; Ή είναι προτιμότερο να ξεκινάς από θέσεις ιατρικής 
πρακτικής και να προσπαθείς να τις εντάξεις σε κανονιστικά πλαίσια ηθικών αξιών; Από 
την άλλη πώς μπορεί οι ηθικές αξίες να συνδέονται με αντικειμενικά, πρακτικά δεδομένα; 

Έχουμε ανάγκη μίας ανθρώπινης και όχι τυραννικής τεχνολογίας 
με άλλα λόγια μιας προσπάθειας αρμονικού παντρέματος  
της επιστημονικής γνώσης, υψηλής τεχνολογίας και της ηθικής 
ευαισθησίας8. 

Τα επιχειρήματα της επακόλουθης συζήτησης περί ηθικής στην τεχνολογία εξαρτώ-
νται άμεσα από τον τρόπο προσέγγισης που μπορεί να είναι φιλοσοφικός, πρακτικός, 
ωφελιμιστικός, δεοντολογικός ή τελεολογικός. Είναι περισσότερο από προφανές πως 
η απάντηση στα συγκεκριμένα ερωτήματα είναι εξαιρετικά δύσκολη (ιδιαίτερα όταν 
ακόμα και οι «επαΐοντες» με ιδιαίτερη δυσκολία παρακολουθούν τις ραγδαίες εξελίξεις 
της τεχνολογίας) και καθιστά αδύνατη την εφαρμογή ενός κατάλληλου νομοθετικού 
πλαισίου, σύμφωνα με το τρέχον εφαρμοστέο δίκαιο. Στην πλημμυρίδα των (συχνά δυσ-
νόητων) αλλαγών που μας κατακλύζει, εύλογα θα αναρωτιόταν κάποιος: ποιο είναι το 
δίκαιο ρυθμιστικό περιβάλλον και σε ποιές ρυθμίσεις υπάγονται οι σχέσεις και διαφορές 
που δημιουργούνται στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών; 

Οι κοινωνίες προκαλούνται για την αξιολόγηση κοινωνικών, ηθικών, νομικών και 
οικονομικών θεμάτων της τεχνολογίας στην επιστήμη ξεπερνώντας την αδυναμία ή 
άρνηση τους, αφουγκραζόμενες όσο γίνεται τους ειδικούς, μεριμνώντας για τη θέσπιση 
(μη υπαρκτών σήμερα) κατάλληλων κανόνων στην προσπάθεια τους να απαντήσουν σε 
σημαντικά τεχνικά, κανονιστικά, εμπορικά και ηθικά ερωτήματα και για την επιτυχημένη 
συνεργασία επιστήμης και τεχνολογίας. Τελικά, ίσως δεν είναι η πρόοδος της τεχνολο-
γίας η ίδια που δημιουργεί αυτές τις αντιπαραθέσεις, αλλά η έλλειψη βασικού πλαισίου 
οδηγιών βασισμένου σε επίκαιρα ελεγχόμενους κανόνες για τη λήψη ηθικών αποφάσεων.

λΟγΟς-ανΤΙλΟγΟς

Η καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων έχει επηρεαστεί και επηρεάζεται συνεχώς 
από όλες τις τεχνολογίες, που δημιουργούν τα δυσδιάκριτα όρια ανάμεσα στο χρήσιμο, 
άχρηστο, ωφέλιμο επικίνδυνο, ηθικό ανήθικο, ακριβό φθηνό, δίκαιο άδικο, προσωπικό, 
δημόσιο. Η ασάφεια μεταξύ αυτών των αντιθέσεων είναι πιο έκδηλη από ποτέ. για 
κάθε λόγο υπάρχει ικανός αντίλογος. Όπου ολιγωρεί ο πρώτος υπερισχύει ο δεύτερος 
και το αντίστροφο. Ιδανική είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας όπου οι δυναμικές λόγου 
αντίλογου να καταλήγουν σε μηδενική συνισταμένη για μια ισορροπημένη ευθεία και 
ομαλή εξέλιξη και πρόοδο της επιστήμης σύμφωνα με τους κανόνες της φυσικής που 
διέπουν τον κόσμο μας.

λΟγΟς: Ή ΤΕχνΟλΟγΙα απανθρώπΟΙΕΙ ΤΉν ΙαΤρΙκΉ πρακΤΙκΉ

Η τεχνολογία στερεί την ιατρική από την ανθρωπιστική – έστω και υποκειμενική- κρι-
τική ικανότητα και την προσωπική ή κοινωνική αίσθηση που είναι αναγκαία για την ορθή 
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πρακτική της. Παραδοσιακά οι όρκοι που δίνονται από τους γιατρούς αντανακλούν το 
γεγονός ότι η παροχή ιατρικής φροντίδας ήταν και είναι μία αποκλειστική σχέση ιατρού 
με τον ασθενή του που συχνά αισθάνεται ευάλωτος και θα χρειαστεί να εκθέσει και να 
μοιραστεί προσωπικά, σημαντικά και ευαίσθητα δεδομένα της ζωής του. Σε αυτούς (όρ-
κους) αναφέρονται οδηγίες, απαγορεύσεις όπως η αποφυγή ευθανασίας, η εχεμύθεια, 
η συμπάθεια και γενικότερα περιγράφουν συμπεριφορές και σφυρηλατούν φόρμες 
επαφής ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή που να καταλήγουν όσο γίνεται σε όφελος 
του και στην προσφορά συμπάθειας και ανακούφισης. Η παραδοσιακή αυτή παροχή 
υγείας που σχετίζεται με την επίσκεψη του ασθενή στον γιατρό και την καθιέρωση της 
σχέσης ιατρού ασθενή, κλυδωνίζεται. Σήμερα, βλέπουμε μία αύξηση της προτίμησης 
για αυτοπαρακολούθηση των ασθενών και λήψη απόφασης από τους ίδιους εάν είναι 
άρρωστοι και πότε και πως θα το αντιμετωπίσουν. 

Οι ψηφιακές σχέσεις (τηλεϊατρική- ίντερνετ πραγμάτων) 
αντικαθιστούν την παραδοσιακή σχέση ιατρού ασθενή όπου  
οι γιατροί κινδυνεύουν να χάσουν την αποκλειστικότητα του ρόλου 
τους ως οι ειδικοί κρατούντες την επιστημονική γνώση. 

Η εικόνα του συμπονετικού ιατρού που ακούει και εξηγεί στον ασθενή του ολοένα 
θολώνει μέσα στο σύγχρονο τεχνολογικό πλαίσιο. Όταν οι ασθενείς επιλέγουν ιδιώτη 
ιατρό συνήθως αγοράζουν περισσότερο χρόνο ομιλίας με τον ιατρό που δεν θα είχαν 
αλλιώς την ευκαιρία, πληρώνουν για περισσότερη συζήτηση και όχι απαραίτητα τεχνο-
λογία. Ο ιατρός φαίνεται ερωτευμένος με την τεχνολογία, κυριαρχεί σε αυτήν αλλά όχι 
στον ασθενή. Αντλεί ευχαρίστηση και ικανοποίηση από αυτήν και δυνητικά ο ασθενής 
γίνεται ένα απλό σώμα περιτριγυρισμένο από μηχανές υψηλής τεχνολογίας. Από την 
άλλη μεριά, ο ασθενής εξισώνει την υψηλή ποιότητα φροντίδας με την περισσότερη 
τεχνολογία. Η παραδοσιακή σχέση ανθρώπου με άνθρωπο αλλάζει και μετατρέπεται σε 
ηλεκτρονικό συμβόλαιο ανταλλαγής πληροφοριών. Η εμπιστοσύνη μεταξύ ασθενή ιατρού 
διαταράσσεται. Η μεγάλη ροή πληροφορίας καθιστά τον γιατρό περισσότερο ύποπτο 
παρά εκτιμητέο. Οι αυξημένες προσφερόμενες προσδοκίες προωθούν απαιτήσεις και 
μια «ιδιότυπη» αντίληψη των δικαιωμάτων των ασθενών. Όταν το αδύνατο «φαίνεται» 
δυνατό πολύ γρήγορα γίνεται δικαίωμα που αναπόφευκτα οδηγεί σε κρίση εμπιστοσύνης 
αλλά και προσδοκιών του ασθενή και κατά συνέπεια καθιστά την καθιέρωση λογικών 
προτεραιοτήτων και αξιών αδύνατη.

ανΤΙλΟγΟς: 

Χωρίς αμφιβολία η ιατρική τεχνολογία είναι απαραίτητη για την υγεία των πολιτών 
και την καλύτερη ποιότητα ζωής. Η τεχνολογία πρόσφερε τεράστιο όφελος στην ιατρι-
κή μέσω εξάλειψης ή ελάττωσης αλλά και ανακούφισης νοσημάτων καθώς και αύξηση 
του προσδόκιμου επιβίωσης. Σήμερα, υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός θεραπειών από 
ποτέ. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν νέες ευκαιρίες για αντιμετώπιση νοσημάτων ή 
βελτιώνουν την ποιότητα ή την έκβαση της θεραπείας και κατά συνέπεια αυξάνουν τον 
αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να ευεργετηθούν. 

Σπάει τον πατερναλιστικό ρόλο του γιατρού στη σχέση γιατρού-ασθενή, που δεν δρα 
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μόνο βάση της προσωπικής του κρίσης ενστίκτου ή προκατάληψης. Σήμερα, η σχέση δεν 
είναι δυαδική αλλά υπάρχει συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων ή τεχνολόγων για λήψη 
πιο ολοκληρωμένης και πληροφορημένης απόφασης και αύξηση της αποτελεσματικότη-
τας της ιατρικής πράξης και φροντίδας. Ενδυναμώνει τον ρόλο του ασθενή, προσφέρει 
δικαίωμα αντίδρασης απέναντι στην αυθεντία και αύξηση των ατομικών δικαιωμάτων. 
Ελαττώνει τον απεριόριστο έλεγχο των ιατρών πάνω στη ζωή που καλύπτεται πίσω από 
την «αποκλειστικότητα» της γνώσης.

Η χρήση των ιστοχώρων καθιερώνει νέες μορφές κοινωνικότητας άσχετης με το 
φύλο την ηλικία και το κοινωνικό υπόβαθρο που λόγω της ανωνυμίας των συμμετε-
χόντων οδηγεί σε απελευθέρωση των «συζητήσεων». Δεν υπάρχει κανένας λόγος η 
ιατρική τεχνολογία χρησιμοποιούμενη με κατανόηση και συμπάθεια για τον ασθενή να 
απανθρωποποιεί την ιατρική όπως δεν έχει απανθρωποποιήσει τους υπόλοιπους τομείς 
της ζωής μας όπου έχει χρησιμοποιηθεί.

λΟγΟς: Ο ανθρώπΟς ςΕ ρΟλΟ θΕΟυ πΟυ παρΕμΒαΙνΕΙ  
ςΤΟ ςχΕδΙΟ ΤΉς ΦυςΉς- γΕνΕΤΙκΉ ΙαΤρΙκΉ

Η 4η Επιστημονική Επανάσταση έχει ανοίξει την πόρτα στη γενετική μηχανική σε μία 
κλίμακα η οποία στα προηγούμενα χρόνια ήταν αδιανόητη ακόμη και στην πιο πληθω-
ρική φαντασία12. Ο κόσμος μας έχει αλλάξει σε θεμελιώδη βαθμό. Σύμφωνα με αυτή τη 
γραμμή σκέψης έχουμε μπει σε ένα «μετα-ανθρωπιστικό» κόσμο, ένα κόσμο στο οποίο 
οι όροι «φυσικό» και « ανθρώπινη φύση» να μην ισχύουν πια. Οι επιστήμονες οπλισμένοι 
με τις προηγμένες τεχνικές μεταφοράς γονιδίων είναι σε θέση να αλλάξουν δραματικά 
το θεμελιώδες γενετικό υλικό των φυτών, ζώων και των ανθρώπων που μοιράζονται 
τον πλανήτη. Το περισσότερο σχέδιο της ίδιας της φύσης έχει περιέλθει στα χέρια του 
ανθρώπου που έχει αποκτήσει τεράστια και αβαθμολόγητη ικανότητα να μεταβάλλει 
το ανθρώπινο είδος και το φυσικό κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι βαθμιαία ότι είναι φυσικό 
είναι σε αμφίβολο καθεστώς. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών οι επιστήμονες ταυτοποίησαν με ακρίβεια το 
«υλικό» της γενετικής κληρονομικότητας, την τοποθεσία του και τη δομή του στο σώμα, 
τα μέσα ανάπτυξης και μετατροπής του και τις μεθόδους με τις οποίες ελλειμματικά και 
ανεπιθύμητα γονίδια μπορούν είτε να διορθωθούν είτε να εξολοθρευτούν. Με τις ραγδαία 
αναπτυσσόμενες τεχνικές μεταφοράς γονιδίων ο Homo Sapiens μπορεί τώρα σταθερά 
να μεταβάλλει τη γενετική «προίκα» που κάποτε θεωρούνταν ότι αμετάκλητα δόθηκε 
από τη φύση ή τον Θεό. Αυτές οι παρεμβάσεις έγιναν με σκοπό τόσο την εξαφάνιση ή 
θεραπεία νοσημάτων(αρνητική γενετική θεραπεία) αλλά και την προαγωγή ανθρώπινων 
χαρακτηριστικών (θετική γενετική θεραπεία). 

Κάτω από το «θεραπευτικό» φάσμα της γενετικής χειραγώγησης δημιουργείται ένα 
ριζοσπαστικά τροποποιημένο καθεστώς κουλτούρας, καθώς και ένα νέο νομικό και ηθικό 
πλαίσιο μέσα στο οποίο η κοινωνία πρέπει να αναλογίζεται την ανθρώπινη κατάσταση. 
Επιπρόσθετα, αφού το ανθρώπινο γενετικό υλικό μπορεί να επανασχεδιαστεί μέσω 
γενετικής χειραγώγησης μπορεί τα προϊόντα αυτής της χειραγώγησης να πατενταρι-
στούν? Αυτό είναι μόλις το πρώτο από τα ατελείωτα σενάρια, ήθους, ηθικής και νομικών 
ερωτημάτων που έχει γράψει η γενετική επανάσταση στην επιστήμη.
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Μια άλλη ομάδα ηθικών και νομικών ερωτημάτων γεννά ξεκινά από τις δυνατότητες 
αυτού που αποκαλείται germ line therapy που αφορά γενετική διόρθωση που επηρεάζει 
τόσο τους γονείς υπό θεραπεία όσο τους απογόνους στερώντας τους από πιθανές επι-
λογές. Παράλληλα, ήλθε η εποχή που οι νέες τεχνολογίες μπορούν να ταυτοποιούν και 
να θεραπεύουν γενετικά ελλείμματα στο πρώιμο στάδιο της σύλληψης πριν την in vitro 
εμφύτευση («προεμβρυακό» screening). Αυτό σημαίνει πριν την εμφύτευση του γονιμο-
ποιημένου ωαρίου μία γενετική διαγνωστική διαδικασία θα διεξάγεται για να ταυτοποιήσει 
πιθανά γενετικά ελλείμματα. Η πιθανότητα κακής χρήσης αυτής της διαδικασίας (όπως 
στην περίπτωση των Ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο) είναι ανησυχητική και δυνητικά 
μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία μια «ανώτερης τάξης» από κοινωνικά προνομιούχα 
άτομα ευλογημένα με προαχθείσες γενετικές δωρεές. 

Η γενετική τεχνολογία είναι αμφίσημη. Καθώς ο ανθρώπινος γενετικός κώδικας γίνει 
πλήρως κατανοητός για τη θεραπεία γενετικών νοσημάτων, θα είναι εξίσου κατανοητός 
για την κατασκευή μιας νόσου για την οποία καμία ανοσία δεν θα μπορεί να βρεθεί μέσα 
στον ανθρώπινο κώδικα.

ανΤΙλΟγΟς:

Η γενετική επιστήμη δεν έρχεται σε ανοικτή ρήξη με τη χριστιανική θρησκεία. Είναι 
αξίωμα στο χριστιανισμό ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο με νομικές και ταξικές 
αξίες- σχετικά με τον αριθμό, πλάτος και μέτρο- και ότι είναι καθήκον των ανθρώπων 
να αποκωδικοποιήσουν αυτό το βιβλίο της φύσης. Οι χριστιανοί γιορτάζουν τη δόξα 
της ανθρώπινης διάνοιας που μας πρόσφερε την τρέχουσα επιστημονική κατανόηση 
των θαυμάτων της ζωής. Η παρέμβαση στη φύση δεν αποτελεί ένδειξη ανευλάβειας 
αλλά το αντίθετο η άρνηση παρέμβασης μπορεί να θεωρηθεί ανευλάβεια όταν αγνοεί 
την καθοδήγηση από τον Θεό των επιστημόνων13.

Τα προερχόμενα από την ανάπτυξη της γενετικής επιστήμης διλήμματα μπορεί να 
προσληφθούν ως πρακτικής φύσης προβλήματα παρά ηθικά. γίνονται ηθικά αν βλάπτουν 
τους ανθρώπους. Θα μπορούσε να ειπωθεί εάν δεν υπάρχει πρόθεση για βλάβη, ακόμα 
και αν τα αποτελέσματα είναι καταστροφικά, τότε οι υπεύθυνοι επιστήμονες δεν κάνουν 
κάτι ηθικά επιλήψιμο εκτός αν υπήρξαν ανεύθυνοι και απρόσεκτοι. 

Η γενετική επιστήμη λαμβάνοντας υπόψη την ατομική μεταβλητότητα στα γονίδια, 
πώς επηρεάζουν περιβαλλοντικοί, κληρονομικοί παράγοντες και ο τρόπος ζωής την υγεία 
θα βοηθήσει τους ιατρούς και ερευνητές να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες 
στρατηγικές θεραπείας και πρόληψης για μια συγκεκριμένη ασθένεια θα λειτουργήσουν 
σε ποιες ομάδες ανθρώπων ή στον συγκεκριμένο ασθενή.

Η γνώση του γενετικού μας υλικού θα προσφέρει ακριβείς θεραπείες ανάμεσα σε 
χιλιάδες πιθανούς συνδυασμούς. Με βάση τα δεδομένα της θα αναπτυχθούν θεραπεί-
ες για πολλά αν όχι για όλα τα γενετικά νοσήματα. Νόσοι όπως κυστική ίνωση, μυϊκή 
δυστροφία και καρκίνος θα μειωθούν ή θα εξαλειφθούν. Επιπρόσθετα υποστηρίζεται 
ότι η οικειοθελής germe line θεραπεία αποτελεί μέσο για ελάττωση των γενετικά μεταδι-
δόμενων νοσημάτων στις επόμενες γενιές. Μερικοί ακόμα υποδεικνύουν ότι η γενετική 
χειραγώγηση θα επιτρέψει την προαγωγή ποικιλίας ανθρώπινων ικανοτήτων όπως η 
διάνοια και προηγμένα αισθητήρια όργανα.
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λΟγΟς: ΤΉλΕϊαΤρΙκΉ-INTeRNeT OF THINGS- BIG DATA, αρνΉΤΙκΉ ΕπΙδραςΉ 
ΤΟυς ςΤΉν ΙαΤρΙκΉ πρακΤΙκΉ

Η τηλεϊατρική είναι ένα σύστημα παροχής υγείας όπου η ιατροί εξετάζουν ασθενείς 
από απόσταση με τη χρήση της τεχνολογίας τηλε-επικοινωνίας. περιλαμβάνει άμεση 
οπτική και ακουστική επικοινωνία μεταξύ των ασθενών και των παρόχων ιατρικής 
φροντίδας με σκοπό να βοηθήσουν ευάλωτες κατηγορίες ασθενών να διατηρήσουν 
την αυτονομία τους και να ζήσουν ανεξάρτητοι για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. 
Παρόλο που ακούγεται δελεαστικό σίγουρα δεν μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως την 
προσωπική σχέση του ιατρού με τον ασθενή του. Πρακτικά θέματα της εφαρμογής της 
όπως το υψηλό «γνωστικό φορτίο» που απαιτείται για τη χρήση του, τα πολύπλοκα μενού 
δεδομένων, η γραφή και το κλικάρισμα αποτελούν δύσκολα σημεία ειδικά για τους πιο 
ηλικιωμένους και μη εξοικειωμένους με τη χρήση υπολογιστών ειδικά όταν χρειάζεται 
ταυτόχρονα η αλληλεπίδραση (διάδραση) με τον ιατρό, ο οποίος μπορεί να ασχολείται 
περισσότερη ώρα με τον υπολογιστή παρά με τον ασθενή. Η ανεπαρκής ανταλλαγή 
πληροφοριών τα ελλιπή δεδομένα, υπερφόρτωση πληροφορίας με πολλά δεδομένα, 
μηνύματα που συχνά παρεμποδίζουν το έργο του ιατρού, ανεπαρκής η «πατενταρισμένη» 
λήψη ιστορικού μέσα από έτοιμες πλατφόρμες του υπολογιστή μειώνουν την ποιότητα 
πληροφορίας και της παρεχόμενης φροντίδας. Κοινωνικά και νομικά θέματα εγείρονται 
σχετικά με την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας της και κινδύνου της υγείας του χρήστη 
αν ανήκει στον πάροχο φροντίδας ή τον χρήστη.

Στην εποχή μας το IoT και τα σχετιζόμενα με αυτό Big data αλλά και η πλειονότητα 
των σύγχρονων υψηλής τεχνολογίας προϊόντων βασίζονται σε συλλογές δεδομένων. Η 
δραστική τους εφαρμογή σε ευρύ φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων θα μπορούσε 
να σημαίνει ότι τα «δεδομένα» κυβερνούν τον κόσμο και αυτό είναι που αποκαλείται 
the data Based Industrial Revolution. Δίνοντας μια ηλεκτρονική ταυτότητα σε όλα τα 
πράγματα, ώστε να μπορούν να μιλάνε και να επικοινωνούν μεταξύ τους σαν να ήταν 
άνθρωποι η επιστήμη προοδεύει μόνο εφόσον μιλάμε για τη μεγαλύτερη δυνατή ανοικτή 
χρήση των δεδομένων. Αυτό εγείρει αυτόματα τρία σημαντικά θέματα: εμπιστοσύνης 
στο σύστημα, διασφάλισης, αποθήκευσης, μεταφοράς και προστασίας ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων υγείας και τρόπου ελέγχου των δεδομένων προς αποφυγή 
διάχυσης μη αξιόπιστης πληροφορίας. Εάν δεν θεσμοθετηθεί ένα ρυθμιστικό πλαίσιο 
για όλα αυτά τα πλεονεκτήματα θα είναι πολύ περιορισμένα.

Η σύγχρονη ιατρική πρακτική υιοθετεί ολοένα και περισσότερο τη αντικειμενική 
διαγνωστική κρίση(βάση δεδομένης μαρτυρίας της evidence-based medicine) και όχι 
την υποκειμενική κρίση και την ατομική ευποιία του θεράποντος ιατρού που έχει πα-
ρεκτοπιστεί από κρίσεις που βασίζονται σε αντικειμενικά στοιχεία, σε εργαστηριακές 
διαδικασίες και ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτό όμως παρέχει μόνο μία πιθανοκρατική 
γνώση, για τη συγκεκριμένη ασθένεια για τον μέσο ασθενή χωρίς να υπολογίζει και να 
αξιολογεί τις διαφορές μεταξύ των ασθενών. Ας μην ξεχνάμε ότι οι πιο ταλαντούχοι 
ειδικοί δεν έχουν μόνο βαθιά κατανόηση των «δεδομένων» αλλά είναι επίσης ικανοί να 
διακρίνουν τις πιθανότητες και διαφορές μεταξύ των γκρίζων περιοχών ανάμεσα στις 
στατιστικές στήλες μπορούν να αντιληφθούν τις μη εμφανείς συνδέσεις μέσα ή μεταξύ 
των διαφόρων επιστημονικών τομέων γεγονός που κάνει τη διαφορά.



200

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

ανΤΙλΟγΟς:

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν και θα αντι-
μετωπίσουν το θέμα του γερασμένου πληθυσμού14. Ειδικότερα μεταξύ 2000 και 2050 
το τμήμα του ανθρώπινου πληθυσμού πάνω από 60 ετών θα διπλασιαστεί από περίπου 
11% σε 22% γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ανάγκης φροντίδας. Η σύγχρονη 
τεχνολογία: 
- Διευκολύνει την πρόσβαση στα δεδομένα του ασθενή, βελτιώνει τη δυνατότητα 

του ιατρού να παρέχει κατευθυνόμενες οδηγίες και να παρακολουθεί τους δείκτες 
ελέγχου της νόσου κατά τη διάρκεια εφαρμογής τους. 

- Βελτιώνει την επικοινωνία ασθενή με ιατρό ειδικά αυτών που ζουν σε απομακρυσμένες 
περιοχές. Η μετακίνηση είναι σημαντικό θέμα τόσο πρακτικής όσο και οικονομικής 
φύσης για τους ηλικιωμένους ασθενείς αλλά και τους κατοίκους απομακρυσμένων 
περιοχών, ειδικότερα όταν υπάρχει ανάγκη επαναλαμβανόμενων επισκέψεων στα 
νοσοκομεία. Με την τηλεϊατρική οι ασθενείς μπορεί να συμβουλευτούν τον γιατρό 
τους από την άνεση του σπιτιού τους κερδίζοντας χρόνο και χρήμα. Ο ιατρός από 
απόσταση μπορεί να χειριστεί συγκεκριμένα θέματα για παράδειγμα να λάβει τα 
επίπεδα μέτρησης ΑΠ, χωρίς να χρειαστεί επίσκεψη στο νοσοκομείο. 

- Συμβάλλει στην αποκατάσταση και στη δυνατότητα νοσηλείας στο σπίτι.
Η ιατρική βασισμένη σε δεδομένα διαφανή, ανοικτά και στατιστικά τεκμηριωμένα 

θα οδηγήσει στη ιατρική «ακριβείας» προωθώντας ακριβείς διαγνώσεις και στήριξη 
δραστικών θεραπευτικών αποφάσεων.

Η big data analysis αποτελεί μοναδικό εργαλείο μείωσης των ιατρικών λαθών και 
οφέλους από την τρέχουσα επιστημονική γνώση15.

Με τη σύνδεση των συστημάτων των εργαλείων και των δεδομένων των ασθενών 
είναι ευκολότερο να αποφευχθεί και να ανιχνευθεί περίπτωση κατάχρησης και απάτης.

Ο σύγχρονος συνδεδεμένος κόσμος βοηθά τον ασθενή στην καλύτερη κατανόηση 
της νόσου του αλλά και τους πολίτες στη διατήρηση του καθεστώτος υγείας τους.

Με βάση τη συλλογή δεδομένων στα μελλοντικά χρόνια θα αναπτυχθούν συστήματα 
που θα μπορούν να κτίσουν το «εικονικό» κάθε ασθενή οδηγώντας σε πλήρη εξατομί-
κευση της θεραπείας. Στα μελλοντικά χρόνια θα ακούγεται μεσαιωνικό να ακολουθείς 
μία θεραπεία χωρίς να γνωρίζεις από πριν τι ακριβώς θα κάνει στο σώμα σου.

Καθώς η ιατρική βιβλιογραφία διπλασιάζεται κάθε πέντε χρόνια έχει γίνει αδύνατο 
για τους ερευνητές και τους ιατρούς να είναι ενήμεροι των πληροφοριών. Η χρήση των 
δεδομένων θα βοηθήσει στην ενσωμάτωση γνώσης εκατοντάδων από τις χιλιάδες ια-
τρικών άρθρων στην πρακτική τους και στην εφαρμογή της στη φροντίδα του ασθενή .

λΟγΟς: ςχΕδΙαΖΟνΤας ΤΟν ανθρώπΟ. ρΟμπΟΤ, ΤΕχνΉΤΉ νΟΉμΟςυνΉ (AI). 
ςκλαΒΟΙ Τών μΉχανών;

Bρισκόμαστε στο κατώφλι μιας επιστημονικής επανάστασης που χαρακτηρίζεται 
από την ευφυή εκμάθηση/αυτοεκπαίδευση των μηχανών (Machine Learning) και την 
τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence AI) που συνδυαστικά δημιουργούν προκλήσεις 
αλλά και διλήμματα16. Η τεχνητή νοημοσύνη μεταλλάσσει τη βιομηχανία το εμπόριο και 
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τις επιστήμες και επαναχαράσσει τη σχέση ανθρώπου μηχανής. Μια σχέση που πολλοί 
πιστεύουν ότι οδηγεί στην αντικατάσταση του ανθρώπου από τη μηχανή παρά στη συ-
νεργασία μεταξύ τους. Στη σχέση αυτή τα ρομπότ και οι υπολογιστές δεν εκτελούν μόνο 
πρακτικές εργασίες αλλά μπορούν να υλοποιούν ενέργειες για τις οποίες απαιτούνται 
γνωστικές ικανότητες π.χ. να λαμβάνουν αποφάσεις, να ανιχνεύουν συναισθήματα. Η 
λήψη γνωστικών αποφάσεων καθοδηγείται από αξιώματα τα οποία προκύπτουν από 
τον προσωπικό ηθικό κώδικα αξιών. Ποιος όμως ηθικός κώδικας μπορεί να εισαχθεί σε 
μηχανές τεχνητής νοημοσύνης? Και στην περίπτωση που αξιώματα όπως αυτονομίας, μη 
βλάβης, ευόδωσης ευζωίας εμπλέκονται ποια μηχανή θα εκτελέσει την ηθική διαδικασία 
που θα ζυγίσει τα αντικρουόμενα αξιώματα για τη χάραξη της καλύτερης στρατηγικής?

για δεκαετίες οι επιστήμονες προσπάθησαν να διδάξουν τις μηχανές να σκέφτονται 
σαν άνθρωποι εμβαπτίζοντας τες σε πολύπλοκους ρόλους λογικής και αιτίας ώστε να 
μπορούν να καταλάβουν ερωτήσεις σε φυσική γλώσσα και να παρέχουν απαντήσεις. 
Μια νέα ελίτ επιστημόνων θα αναδυθεί όχι αυτή που θα ξέρει όλες τις απαντήσεις αλλά 
αυτή που θα ξέρει να υποβάλλει τις σωστές ερωτήσεις.

Με την αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού από έξυπνες μηχανές εκφράζο-
νται φόβοι ότι θα διογκωθεί το ποσοστό της ανεργίας ειδικότερα ανάμεσα στις θέσεις 
χαμηλής ειδίκευσης οδηγώντας σε αδιέξοδο την κατηγορία εργαζομένων με μικρές 
δεξιότητες. Εκφράζονται γνώμες ότι οι καινοτομίες αυτές οξύνουν τις ανισότητες μεταξύ 
των πολιτών, διαβρώνουν τη δημοκρατία καθώς η εξουσία, ο πλούτος και η εργασία 
συγκεντρώνεται σε λίγους και σε αυτούς που έχουν πρόσβαση σε αυτές. Κατά αναλογία 
στον τομέα της ιατρικής πρακτικής θα μπορεί να δημιουργήσει μία προνομιούχα τάξη 
ασθενών που έχουν την οικονομική δυνατότητα αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
αυτές. Σύγχρονοι διανοητές θέτουν το ερώτημα: Πόσο πιθανό είναι να γίνουμε σκλάβοι 
των μηχανών και επιμένουν στην ανθρωποκεντρική κατεύθυνση της νέας αυτής πορείας 
στην ανθρώπινη ιστορία.

ανΤΙλΟγΟς:

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι οι «προηγμένες» κοινωνίες έχουν να αντιμετωπίσουν 
το θέμα του γερασμένου πληθυσμού και την αυξημένη ανάγκη φροντίδας που αυτό 
συνεπάγεται. Ήδη στην Ιαπωνία τα ρομπότ έχουν αρχίσει δειλά δειλά να έχουν ρόλο 
«ρομποτικού κατοικίδιου» κρατώντας συντροφιά, υπενθυμίζοντας τους τη λήψη φαρμάκων.

Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίες για όσους θα αποκτούν ψηφιακές δεξιό-
τητες. Οι μηχανές θα εκτελούν ότι μέχρι χτες απαιτούσε χρόνο, κόπο, ρίσκο, υψηλή 
δεξιοτεχνία . Η ρομποτική χειρουργική υποβοηθούμενη από την τεχνητή νοημοσύνη έχει 
διασφαλίσει για τους ασθενείς λιγότερο πόνο, χρόνο ανάρρωσης, επιπλοκών αλλά και 
ουλών πάνω στα σώματα τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιλύσει μια σειρά προβλημάτων του τομέα υγείας 
(έλλειψη ιατρών, εσφαλμένη διάγνωση, αναποτελεσματικά συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης) και προσφέρει τα οφέλη μίας ιατρικής ακριβείας αλλά και εξοικονόμηση 
πόρων. Ήδη ρομπότ κάνουν εξαιρετικές διαγνώσεις βασισμένες στον προγραμματισμό 
τους αλλά και στα άπειρα δεδομένα που το ανθρώπινο μυαλό αδυνατεί να συγκρατήσει.

Η ιατρική καλείται να απαντήσει στις προκλήσεις χωρίς να τις αντιμετωπίζει φοβικά. 
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Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο στη χρήση των ιατρών με σκοπό να τους βοηθά να 
παίρνουν τις καλύτερες αποφάσεις και όχι να παίρνουν αποφάσεις αντί αυτών. Εάν αυτό 
δεν συμβαίνει δεν σημαίνει ότι οι μηχανές εκτελούν κάτι λάθος ή ότι δεν θα έπρεπε να 
υπάρχουν. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι σχεδιάζονται από ανθρώπους για να εκτελούν 
τα διάφορα καθήκοντα τους.

Αν μας προξενεί σκέψεις φόβου η πιθανότητα να προκύψουν ανεξέλεγκτες έξυπνες 
μηχανές ίσως πρέπει να σκεφτούμε πόσες καταστροφικές αποφάσεις έχουν λάβει οι 
άνθρωποι σε κρίσιμα θέματα επειδή τελικά είναι πιο απρόβλεπτοι και ανεξέλεγκτοι από 
τις μηχανές.

λΟγΟς: Ή υψΉλΉ ΤΕχνΟλΟγΙα ΕΙναΙ ακρΙΒΉ, καΤΕυθυνΟμΕνΉ, ανΙςΉς 
καΤανΟμΉς

Η υψηλή τεχνολογία έφερε αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Παράλληλα δημι-
ουργεί κατηγορίες ασθενών ( ασθενείς με υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών) με αυξημένο 
κόστος νοσηλείας και καθιστά δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ θεραπείας και παράτασης 
θανάτου ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ανταπόκρισης της πολιτείας 
και του συστήματος υγείας στην παροχή φροντίδας αυτών των ασθενών. Ο ρόλος της 
υψηλής τεχνολογίας δεν είναι η «διαιώνιση» μιας ανθρώπινης ύπαρξης που πρώτιστα 
οφείλει να συνειδητοποιήσει τη θνητότητα της. Ο παραδοσιακός ρόλος του ιατρού να 
σώσει ζωή αλλάζει με τον σύγχρονο ιατρό να ταλαντεύεται να σώσει ζωή αλλά με κύριο 
καθοριστικό παράγοντα τη χρήση τεχνολογίας η οποία «αφήνει τη ζωή να συνεχίζει» για 
ακαθόριστο διάστημα κάνοντας θαμπή τη διάκριση μεταξύ ζωής και θανάτου.

Η τεχνολογία έχει ευρέως ενοχοποιηθεί ως η κύρια αιτία για την αύξηση κόστους της 
ιατρικής φροντίδας. Μελέτες υποστηρίζουν ότι πάνω από 50% της συνολικής αύξησης 
του κόστους ιατρικής φροντίδας οφείλεται στις τεχνολογικές αλλαγές17. Σημαντικά 
ερωτήματα έρχονται στο προσκήνιο: σε ποιους ασθενείς θα εφαρμοστεί η υψηλή τε-
χνολογία, πως θα εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα και το γενικό της όφελος και πως 
θα ανταποκριθεί η πολιτεία στα συγκρουόμενα συμφέροντα μεταξύ των ασθενών, των 
επαγγελματιών υγείας και των συστημάτων υγείας.

Οι αυξημένες απαιτήσεις της υψηλής τεχνολογίας σε συνδυασμό με τις περικοπές 
οικονομικών πόρων έχουν ανανεώσει τη συζήτηση για σχέσης κόστους οφέλους στην 
ιατρική φροντίδα. Η ανάγκη μελέτης του φαινομένου και των διλημμάτων που προκύ-
πτουν και έχουν σχέση με το όφελος και το κόστος από τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
τόσο για τα άτομα όσο και για το γενικό πληθυσμό είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση τα 
τελευταία μόλις χρόνια ενός πεδίου μελέτης υπό τον όρο αξιολόγηση ιατρικών τεχνο-
λογιών (health technology assessment, HTA).

Η αυξανόμενη σημασία του οικονομικού θέματος στα νοσοκομεία προωθεί μία 
στροφή προς την κατεύθυνση της προοδευτικής ελάττωσης του κόστους της τεχνολο-
γίας. Υπάρχει αυξημένη πίεση στους επαγγελματίες υγείας για πιο ακριβείς αποφάσεις 
σχετικά με την καλύτερη χρήση των περιορισμένων οικονομικών πόρων. Επιπρόσθετα 
πολλές νέες τεχνολογίες που εισάγονται έχουν μέτρια δραστικότητα, και αποτέλεσμα 
στην πράξη. Παράγοντες άσχετοι με την επιστημονική μαρτυρία προωθούν αυτές τις 
νέες τεχνολογίες συχνά και σε απουσία ισχυρής ένδειξης οφέλους.
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Από την άλλη μεριά οι κανονισμοί και τα πρωτόκολλα δρουν μερικές φορές με τέτοιο 
τρόπο που οδηγούν στη δημιουργία μιας νέας τεχνολογίας, γεωγραφικά κοινωνικά και 
οικονομικά χωρίς ομοιογένεια δημιουργώντας ένα ιατρικό τεχνολογικό κατεστημένο 
από έχοντες και μη έχοντες, αποκλείοντας την πρόσβαση ασθενών στη νέα τεχνολογία 
και δημιουργώντας τάξεις δικαιούχων (προνομιούχων) και μη ασθενών. 

Η τεχνολογία κινείται προς τα μπρος τόσο γρήγορα όπου οι αναπτυσσόμενες χώρες 
μπορεί να μην είναι ικανές να ακολουθήσουν. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ακόμη περίπου 
600 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι ζουν σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που δεν 
έχουν πρόσβαση σε κανενός είδους μηχανολογικού εξοπλισμού, που δεν τους άγγιξε 
καν η Πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση, και δεν μπορούν να προσδοκούν άμεσα οφέλη 
από την κυοφορούμενη Τέταρτη Βιομηχανική/Επιστημονική Επανάσταση.

ανΤΙλΟγΟς: 

Η αναφορά στο κόστος ανήκει σε μία άλλη επιχειρηματολογία ξέχωρη από την ιατρική 
και την ηθική (που θεωρεί την αξία της ανθρώπινης ζωής απόλυτη και αδιαμφισβήτητη), 
την οικονομική και πολιτική επιχειρηματολογία. Καμία ηθική δεν συνίσταται σε αποτίμηση 
σχέσης κόστους οφέλους.

Δεν είναι δυνατό να εδραιωθούν αιτιολογικές συσχετίσεις μεταξύ της τεχνολογικής 
προόδου και του αυξημένου ιατρικού κόστους χωρίς την κατανόηση των δυναμικών 
παραμέτρων της νέας τεχνολογίας. Η εκτίμηση του κόστους στην ιατρική φροντίδα γί-
νεται μέσου του «υπολειπόμενου» (residual) μοντέλου όπου πρώτα εκτιμάται η επίδραση 
εύκολα ταυτοποιήσιμων παραγόντων όπως η αύξηση εισοδήματος και οι δημογραφικές 
αλλαγές. Το κομμάτι αύξησης των ιατρικών εξόδων που δεν αντιλογίζεται με αυτά χρε-
ώνεται ως έξοδο τεχνολογίας. Αυτό το μοντέλο όμως προϋποθέτει την αξιοπιστία κάθε 
εκτιμώμενου παράγοντα ως υπολειπόμενου και πρέπει να βασίζεται στην πεποίθηση ότι 
όλοι οι άλλοι παράγοντες και οι αλληλεπιδράσεις τους έχουν πλήρως καλυφθεί.

Παρά το υψηλό κόστος και την πολυπλοκότητα της ιατρικής τεχνολογίας η χρήση 
της νέας τεχνολογίας συνεχίζει να εξαπλώνεται. Η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας 
δεν είναι απαραίτητα πιο δαπανηρή. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να παράγει εύκολα 
μετρήσιμες επιστροφές με τη μορφή αυξημένης παραγωγικότητας και άλλες εξοικο-
νομήσεις κόστους.

Η υψηλή τεχνολογία στην ιατρική είναι ακριβή αλλά αυτό δεν είναι το πραγματικό 
πρόβλημα. Η ολοένα αυξανόμενη τιμή του βασικού κόστους δεν είναι αποτέλεσμα της 
προηγμένης τεχνολογίας μόνο, αλλά της αύξησης κόστους των γενικών παροχών υγεί-
ας. Η τεχνολογία αποτελεί ένα σχετικά μικρό μέρος αναλογίας του συνολικού κόστους 
υγείας που οφείλεται κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό και στην ευρεία εξάπλωση των 
μικρών και χαμηλού κόστους τεχνολογιών σε όλο το σύστημα υγείας.

Η ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας γίνεται με ραγδαίο ρυθμό με συνέπεια η 
«ημίσεια ζωή» των επιστημονικών μυστικών και των εφαρμογών των νέων τεχνολογι-
ών να συρρικνώνεται, η τεχνολογία να γίνεται ολοένα και φθηνότερη ο αριθμός των 
συμμετεχόντων σε αυτή να αυξάνεται και να διαχέεται δικαιότερα. Οι νέες τεχνολογίες 
προσφέρουν ευκαιρίες για δραστικότερη αντιμετώπιση νόσων, αύξηση της ποιότητας 
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ζωής βελτίωση των εκβάσεων και κατά συνέπεια αυξάνουν τον αριθμό των μελλοντικών 
ανθρώπων που θα ευεργετηθούν.

ΕπΙλΟγΟς

Η αγαστή ή μη σχέση της υψηλής τεχνολογίας της 4ης Επιστημονικής Επανάστασης 
με την ιατρική θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το πώς θα τη διαχειριστούμε. Χρειαζό-
μαστε μία τεχνολογία που απλά να προάγει τη σωστή ιατρική πράξη με τρόπο που να 
ενδυναμώνει τις ανθρώπινες σχέσεις και όχι να τις εξασθενεί. Η σύγχρονη άσκηση της 
ιατρικής δεν ορίζεται μόνο από την πρακτική του κλινικού ιατρού αλλά και από τον τύπο 
και το χαρακτήρα των εργαλείων που χρησιμοποιεί που παρέχονται από την τεχνολογία. 
Η τεχνολογία είναι η νέα «επιστημονική μέθοδος» που καθορίζει όχι μόνο την πρόοδο 
και την εξέλιξη της ιατρικής αλλά την ιατρική γνώση, το νέο σκεπτικό υγείας αλλά και 
τη σχέση ιατρού ασθενή.

Η πρόοδος και η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με το 
«νέο» ούτε και η τεχνολογία με την απειλή. Δεν είναι το τοπίο των «νέων» ανακαλύψεων 
που θα την καθορίσει αλλά η «νέα» ματιά στο ιπποκρατικό παρελθόν της ιατρικής πρα-
κτικής, ένα παρελθόν που συνεργεί στο παρόν μας και διασφαλίζει το μέλλον μας ως 
Ιπποκρατικούς κατά το Ήθος και τα Έργα Ιατρούς.

Το πραγματικό ταξίδι της ανακάλυψης δεν αφορά  
το να βλέπεις νέα τοπία, αλλά το να βλέπεις με άλλα μάτια

Marcel Proust

Στον πολλά υποσχόμενο ορίζοντα της τεχνολογικής προόδου η «νέα» ματιά με 
σεβασμό απέναντι στη φύση τις αξίες και τον άνθρωπο θα είναι η μεγάλη ανακάλυψη.
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Ή Ιπποκρατική θεωρία των χυμών  
του ςώματος και η Επίδρασή της  
στην Εξέλιξη της δυτικής Ιατρικής 
ςκέψης

Μάριος Μαρσέλος

1. ΕΙςαγώγΉ

Περίπου εκατό βιβλία αποδίδονται στον Ιπποκράτη (c. 460-370 π.Χ.), αλλά οι ειδικοί 
έχουν αποκλείσει τη γνησιότητα πολλών από αυτά, με βάση το ύφος και το περιεχόμενό 
τους. Η συγκέντρωση αυτών των έργων έγινε τον 3ο αι. π.Χ., όταν οι Πτολεμαίοι δημιούρ-
γησαν τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Πιστεύεται ότι, είτε γνήσια είτε ψευδεπίγραφα, 
τα ιπποκρατικά έργα έχουν γραφεί στο διάστημα 440-340 π.Χ. και συναπαρτίζουν το 
καλούμενο Corpus Hippocraticum, το οποίο συνήθως αποδίδεται στα ελληνικά ως Ιπ-
ποκρατική Συλλογή ή ως Άπαντα του Ιπποκράτους1,2.

Στην κλασική κριτική έκδοση των έργων του Ιπποκράτη, ο Littré3 περιέλαβε 70 πραγ-
ματείες που αφορούν 53 θέματα, γνωρίζοντας ότι εκτός από τον Ιπποκράτη ορισμένα 
κείμενα έχουν γραφεί από μαθητές, ή από οπαδούς της σχολής του. Η ατέρμονη συ-
ζήτηση για τη γνησιότητα των έργων του Πατέρα της Ιατρικής έχει χαρακτηριστεί ως 
“Ιπποκρατικό ζήτημα” και έχει παραλληλιστεί με τον ανάλογο προβληματισμό για το 
καλούμενο “Ομηρικό ζήτημα”. Όπως είναι αναμενόμενο, ακόμη και τα έργα που έχουν 
επιλεγεί από τον Littré παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους, οι οποίες 
αφορούν στη γλώσσα και το ύφος. Επίσης, δεν λείπουν και ορισμένες παρεκκλίσεις 
ή ακόμη και αντιφάσεις στο εννοιολογικό περιεχόμενο αυτών των κειμένων. Παρά τις 
διαφορές, οι μελετητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον ορισμένα από 
αυτά τα έργα προέρχονται πράγματι από τον ίδιο τον Ιπποκράτη1-3. Σύμφωνα με τον 
Littré, γνήσια ιπποκρατικά κείμενα είναι: 1. Ὃρκος, 2. Νόμος, 3. Περὶ Ἀρχαίης Ἰητρικής, 
4. Περὶ Ἀέρων, Ὑδάτων, Τόπων, 5. Προγνωστικόν, 6. Περὶ τῶν ἐν Κεφαλῇ Τρωμάτων,  
7. Περὶ Ἀγμῶν, 8. Περὶ Ἂρθρων, 9. Ἀφορισμοί, 10. Περὶ Διαίτης Ὀξέων, 11. Περὶ Ἐπιδη-
μιῶν Α, 12. Περὶ Ἐπιδημιῶν Γ, 13. Μοχλικός3.

Η Ιπποκρατική Συλλογή περικλείει το σύνολο της ιατρικής τέχνης και επιστήμης, όπως 
διαμορφώθηκε στην κλασική αρχαιότητα, την ελληνιστική εποχή και την αυτοκρατορική 
περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας3,4. Θερμός οπαδός των θεωριών που Ιπποκράτη υπήρ-
ξε ο Γαληνός (c. 130-210 μ.Χ.), μέσα από τις λατινικές και αραβικές μεταφράσεις του 
οποίου οι θεωρίες αυτές έφτασαν σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο και επηρέασαν 
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την εξέλιξη της Ιατρικής επί πολλούς αιώνες5,6.
Υπόβαθρο της Ιπποκρατικής Σχολής αποτελεί η θεωρία των τεσσάρων χυμών (αἷμα, 

ξανθή χολή, φλέγμα, μέλαινα χολή), η αρμονική συνύπαρξη των οποίων καθορίζει τις 
φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος. Η τυχόν κατάργηση της αρμονικής ανάμιξης των 
τεσσάρων χυμών ερμηνεύει την παθογένεια των νόσων και την κλινική συμπτωματολογία 
του ασθενούς. Παράλληλα, αποτελεί το πλαίσιο για την εφαρμογή της θεραπείας και 
για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την πορεία και την πρόγνωση της νόσου.

Οι χυμοί διαθέτουν συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η εξισορρόπηση των 
οποίων συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας. Έτσι, το ποιόν του αίματος περιγράφεται 
ως θερμό και υγρό, της μέλαινας χολής ως ψυχρό και ξηρό. της ξανθής χολής ως θερμό 
και ξηρό, και του φλέγματος ως ψυχρό και υγρό. Η δυναμική ισορροπία μεταξύ των χυμών 
οφείλεται στη δυαδική αλληλοαναίρεση των ποιοτικών τους ιδιοτήτων. για παράδειγ-
μα, το αίμα βρίσκεται στον αντίποδα της μέλαινας χολής, επειδή το ποιόν του αίματος 
(θερμό και υγρό) εξουδετερώνεται από το ποιόν της μέλαινας χολής (ψυχρό και ξηρό).

Στο άρθρο που ακολουθεί επιχειρείται μία περιγραφή των απαρχών της θεωρίας των 
χυμών, με βάση τα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής3,4. Παράλληλα, περιγράφονται τα 
ποιοτικά γνωρίσματα κάθε χυμού, ως παράγοντες δυναμικής ισορροπίας του οργανισμού, 
οι οποίοι ενδέχεται να επηρεαστούν από σκοπούμενη παρέμβαση μέσω των τροφών ή 
διαφόρων φαρμάκων. Η κατανόηση της ευκρασίας των χυμών του οργανισμού, καθώς 
και της δυναμικής ισορροπίας που διέπει την αλληλεξουδετέρωση των ποιοτικών γνω-
ρισμάτων κάθε χυμού, καθιστά ευκολότερη τη μελέτη των μεταγενέστερων ιατρικών 
κειμένων και ευχερέστερη την ανίχνευση και αναγνώριση κατάλοιπων των Ιπποκρατικών 
αρχών, ακόμη και σε συγγράμματα του 19ου και του 20ου αιώνα.

2. Ή ΙππΟκραΤΙκΉ θΕώρΙα γΙα ΤΉν παθΟγΕνΕΙα Τών νΟςών

2.1 ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΙΣΜΟ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΙΖΩΜΑΤΑ

Η θεωρία των τεσσάρων χυμών ως βασικών και ρυθμιστικών συστατικών του αν-
θρώπινου οργανισμού διατρέχει όλο το Ιπποκρατικό έργο, αλλά και το έργο διάσημων 
μεταγενέστερων γιατρών. Στην Ἱπποκρατική Συλλογή, λεπτομερής περιγραφή της 
θεωρίας ανευρίσκεται στο βιβλίο Περὶ Φύσιος Ἀνθρώπου, ενώ μόνο ορισμένες νύξεις 
γίνονται στο βιβλίο Περὶ χυμών3,4.

Αν και το έργο Περὶ Φύσιος Ἀνθρώπου θεωρείται θεμελιώδες για την Ιπποκρατική 
θεωρία των τεσσάρων χυμών, μάλλον δεν έχει γραφεί από τον ίδιο τον Ιπποκράτη, όπως 
έχει αναλυθεί διεξοδικά από πολλούς καθ’ ύλην αρμόδιους φιλολόγους2-9. Πιθανότερος 
συγγραφέας θεωρείται ο γιατρός Πόλυβος, ο οποίος είχε νυμφευθεί την κόρη του Ιπ-
ποκράτη, δηλαδή εκτός από μαθητής του ήταν και γαμπρός του8,9.

Το κείμενο ξεκινά με τη δηλωμένη πρόθεση του συγγραφέα να διασαφηνίσει ότι 
θεωρεί λανθασμένη την άποψη του Μέλισσου του Σάμιου ότι το σώμα αποτελείται μόνον 
από μία ουσία, η οποία είναι ἓν και τό πᾶν. Πράγματι, πολλοί γιατροί του 5ου αι. π.Χ. ήταν 
επηρεασμένοι από τις κοσμογονικές θεωρίες των προσωκρατικών φιλοσόφων, οι οποίοι 
υποστήριζαν τον μονισμό, δηλαδή ότι η προέλευση των πάντων είχε ως αφετηρία ένα 
και μόνον φυσικό στοιχείο. Ο Θαλής ο Μιλήσιος (6ος αι. π.Χ.) υποστήριζε ότι αρχή των 
πάντων είναι το ὓδωρ, από το οποίο προέρχονται όλα τα έμβια όντα και πεθαίνουν από 
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την έλλειψή του. Ο Αναξιμένης (6ος αι. π.Χ.) θεωρούσε ότι αρχή και τέλος των πάντων 
είναι ο ἀήρ, αόρατος και άπειρος στο μέγεθος. Ο Ηράκλειτος (6ος-5ος αι. π.Χ.) θεωρούσε 
πρωταρχικό στοιχείο το πῦρ, το οποίο μπορεί να πυκνωθεί και να μετατραπεί σε ἀέρα. 
Όταν πυκνωθεί περισσότερο γίνεται ὓδωρ, και όταν πυκνωθεί ακόμη περισσότερο 
γίνεται γῆ10-12.

Ο μονισμός ανασκευάστηκε από τη φιλοσοφική σκέψη του Εμπεδοκλή (c. 450 π.Χ.), 
ο οποίος συμπεριέλαβε τη γῆ στα πρωταρχικά συνθετικά στοιχεία του κόσμου και εισή-
γαγε τη θεωρία των τεσσάρων στοιχείων ή ριζωμάτων (πῦρ, ἀήρ, ὓδωρ, γῆ), τα οποία 
διαθέτουν διαφορετικές ποιοτικές ιδιότητες και αλληλοεξουδετερώνονται ως αντίθετα 
ζεύγη (θερμό/ψυχρό και υγρό/ξηρό)12.

Ο Ιπποκράτης γνώριζε την κοσμοθεωρία του Εμπεδοκλή. Στην 20η παράγραφο του 
έργου Περὶ Ἀρχαίης Ἰητρικῆς, γράφει: 

§2α. Λένε ορισμένοι γιατροί και φιλόσοφοι πως είναι αδύνατον 
να καταλάβει την ιατρική όποιος δεν ξέρει τι είναι ο άνθρωπος, 
και αυτό ακριβώς οφείλει να κατανοήσει πλήρως όποιος θέλει 
να θεραπεύει σωστά τις αρρώστιες των ανθρώπων. Με αυτά 
όμως που λένε, στην πραγματικότητα περνούν στον χώρο της 
φιλοσοφίας: με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ο Εμπεδοκλής και 
άλλοι που έγραψαν για τη φύση αναρωτήθηκαν τι είναι από μιας 
αρχής ο άνθρωπος, πώς δημιουργήθηκε και ποια στοιχεία τον 
αποτέλεσαν7,13.

Στα εμπεδόκλεια τέσσερα στοιχεία του σύμπαντος (ἀήρ, πῦρ, ὓδωρ, γῆ), ο Ιπποκρά-
της αντιπαρέθεσε τα τέσσερα βασικά στοιχεία του ανθρώπινου σώματος (αἷμα, ξανθή 
χολή, φλέγμα, μέλαινα χολή). Όπως τα ριζώματα του Εμπεδοκλή συνυπάρχουν ως δύο 
αντιθετικά ζεύγη (πῦρ/ὓδωρ και ἀήρ/γῆ), το ίδιο ισχύει με τους ιπποκρατικούς χυμούς 
(ξανθή χολή/φλέγμα και αίμα/μέλαινα χολή). Στην περίπτωση των χυμών, η αντίθεση 
είναι περισσότερο εμφανής όταν αντιπαραβάλλονται οι ποιοτικές τους ιδιότητες: θερμό-
ξηρό/ψυχρό-υγρό (για το ζεύγος ξανθή χολή/φλέγμα) και θερμό-υγρό/ψυχρό-ξηρό (για 
το ζεύγος αίμα/μέλαινα χολή) (Πίν. 1).

Στο έργο Περὶ Φύσιος Ἀνθρώπου, είναι ήδη φανερό από την αρχή της πρώτης 
παραγράφου ότι πολλοί γιατροί, σύγχρονοι του συγγραφέα, ασπάζονταν τις ιδέες του 
μονισμού, ως προς τη σύσταση του ανθρωπίνου σώματος7. Διαβάζουμε: 

πίν. 1. Οι ιδιότητες των ριζωμάτων του σύμπαντος κατά Εμπεδοκλή και των χυμών του σώματος 
κατά Ιπποκράτη.

Ιδιότητες ριζώματα ςύμπαντος χυμοί ςώματος
Θερμό-Υγρό Ἀήρ Αἷμα
Ψυχρό-Ξηρό Γῆ Μέλαινα Χολή

Θερμό-Ξηρό Πῦρ Ξανθή Χολή

Ψυχρό-Υγρό Ὕδωρ Φλέγμα
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§1. Υποστηρίζω ότι ο άνθρωπος δεν είναι καθ’ ολοκληρίαν ούτε 
αέρας, ούτε φωτιά, ούτε νερό, ούτε χώμα, ούτε τίποτε άλλο που 
να μην είναι εμφανές στο ανθρώπινο σώμα. Ας τα λένε αυτά όσοι 
θέλουν, αλλά νομίζω πως πρόκειται για λανθασμένες απόψεις. 
Όλοι έχουν την ίδια γνώμη, δεν λένε όμως τα ίδια πράγματα, αν 
και το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ένα και το αυτό. 
Υποστηρίζουν δηλαδή πως ό,τι υπάρχει είναι ένα και πως αυτό 
είναι ταυτόχρονα και το ένα και το παν, χωρίς όμως να συμφωνούν 
στις ονομασίες: κάποιος υποστηρίζει ότι το ένα και το παν είναι 
ο αέρας, άλλος λέει πως είναι η φωτιά, άλλος το νερό, άλλος το 
χώμα, και ο καθένας στηρίζει την άποψή του με μαρτυρίες και 
αποδείξεις που δεν έχουν αξία. Όταν, λοιπόν, όλοι έχουν την ίδια 
γνώμη, αλλά δεν καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, είναι φανερό 
πως δεν γνωρίζουν τα πράγματα7.

Επίσης, στην αρχή της δεύτερης παραγράφου του έργου Περὶ Φύσιος Ἀνθρώπου 
διαβάζουμε τα εξής: 

§2. Όσον αφορά στους γιατρούς, άλλοι ισχυρίζονται ότι ο 
άνθρωπος είναι μόνον αίμα, άλλοι ισχυρίζονται πως ο άνθρωπος 
είναι μόνον χολή, κάποιοι λένε ότι είναι φλέγμα. Και τούτοι 
καταλήγουν στην ίδια άποψη. Ισχυρίζονται πως υπάρχει μόνον 
μία ουσία – που ο καθένας ονομάζει όπως θέλει – και ότι αυτή 
η μοναδική ουσία αλλάζει μορφή και ιδιότητα κάτω από την 
επίδραση του θερμού ή του ψυχρού και γίνεται γλυκιά, πικρή, 
άσπρη, μαύρη και οτιδήποτε άλλο. Εγώ νομίζω ότι ούτε τούτα είναι 
σωστά. Αντίθετα, πιστεύω ότι, αν ο άνθρωπος ήταν μία και μόνη 
ουσία, δεν θα πονούσε ποτέ, επειδή δεν θα υπήρχε αιτία πόνου, 
αφού αποτελείται από μία ουσία. Αλλά κι αν ακόμα πονούσε, η 
θεραπεία θα ήταν αναγκαστικά μόνο μία. Ωστόσο, οι θεραπείες 
που εφαρμόζουμε είναι πολλές. Αυτό εξηγείται, επειδή στο 
ανθρώπινο σώμα υπάρχουν πολλές ουσίες που, όταν ενάντια στη 
φύση, θερμαίνονται ή ψυχραίνονται, ξεραίνονται ή υγραίνονται, 
δημιουργούν αρρώστιες. Επομένως, τα είδη των ασθενειών είναι 
πολλά και η θεραπεία τους πολύπλευρη7. 

Περαιτέρω, ο συγγραφέας επιχειρηματολογεί για την υποχρεωτική παρουσία περισ-
σοτέρων του ενός συστατικού για τη δημιουργία του σώματος: 

Πρώτα-πρώτα, η δημιουργία δεν μπορεί να γίνει μόνον από ένα. 
Πώς είναι δυνατόν το ένα να γεννήσει χωρίς να ενωθεί με κάτι 
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άλλο; …. Αν πάλι το θερμό με το κρύο και το ξηρό με το υγρό 
δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους σε μέτριο βαθμό και σε σωστές 
αναλογίες, αλλά το ένα υπερέχει περισσότερο από άλλο, το πιο 
δυνατό από το πιο αδύνατο, δεν μπορεί να υπάρξει γέννηση … 
Αφού αυτή είναι η φύση όλων των ζωντανών οργανισμών και 
του ανθρώπου, ο άνθρωπος αναγκαστικά δεν αποτελείται από 
ένα στοιχείο, αλλά καθένα από τα στοιχεία που συντελούν στη 
γέννησή του διατηρεί μέσα στο σώμα την ιδιότητα, με την οποία 
και συνέβαλε στη δημιουργία του. Επίσης, είναι αναγκαίο κάθε 
στοιχείο να επιστρέφει στην ίδια τη φύση του, όταν το σώμα 
του ανθρώπου χαθεί: το υγρό στο υγρό, το ξηρό στο ξηρό, το 
θερμό στο θερμό και το ψυχρό στο ψυχρό. Αυτή είναι η φύση 
των ζωντανών οργανισμών. Όλοι γεννιούνται με τον ίδιο τρόπο 
και πεθαίνουν με τον ίδιο τρόπο, επειδή η φύση όλων αυτών 
αποτελείται από όσα προαναφέρθηκαν και το καθένα καταλήγει 
στο τέλος σε αυτό από το οποίο δημιουργήθηκε7.

Από τα αποσπάσματα αυτά, προκύπτει ότι το έργο Περὶ Φύσιος Ἀνθρώπου εισάγει 
για πρώτη φορά την έννοια των τεσσάρων χυμών, ως βασικών δομικών συστατικών του 
ανθρώπινου σώματος. Μέχρι τότε, ήταν διαδεδομένος ο μονισμός ως τρόπος θεωρητικής 
προσέγγισης των ασθενειών και των αιτίων τους. Επίσης, είναι σαφές ότι οι μονιστικές 
δοξασίες αφορούσαν τόσο το πρωτογενές στοιχείο της φύσης των προσωκρατικών φιλο-
σόφων (πῦρ, ἀήρ, ὓδωρ, γῆ), όσο και ένα χυμό ως το πρωταρχικό δομικό συστατικό του 
σώματος (αἷμα, ξανθή χολή, φλέγμα, μέλαινα χολή). Η κριτική που ασκεί ο συγγραφέας 
δεν αφορά τα συστατικά αυτά καθ’ εαυτά, αλλά την αδυναμία ορισμένων γιατρών και 
φιλοσόφων να αντιληφθούν ότι όλα αυτά τα συστατικά συνυπάρχουν μέσα στο σώμα 
σε μία αρμονική αναλογία, δηλαδή σε ποσοτική και ποιοτική συμμετρία. Από την άλλη 
πλευρά, είναι φανερό ότι αποδίδεται μεγάλη σημασία στις ποιοτικές τους ιδιότητες 
(θερμό, ψυχρό, υγρό, ξηρό), οι οποίες είναι αφενός απαραίτητες για τις φυσιολογικές 
λειτουργίες του σώματος και αφετέρου είναι άφθαρτες και καταλήγουν αναλλοίωτες 
στη φύση, μετά τον θάνατο.

Σε τελική ανάλυση, οι ποιοτικές ιδιότητες των χυμών καθορίζουν τη δυναμική που θα 
οδηγήσει στην ευκρασία ανθρώπινου οργανισμού, δηλαδή στην ευεξία και την υγεία, ή 
στη δυσκρασία, δηλαδή σε νοσηρές καταστάσεις. Η φιλοσοφική αυτή θεώρηση αποτελεί 
την πεμπτουσία της ιπποκρατικής ιατρικής.

2.2 Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΥΜΩΝ

Στην τέταρτη παράγραφο του βιβλίου Περὶ Φύσιος Ἀνθρώπου, περιγράφεται με 
σαφήνεια η σημασία των χυμών για την υγεία: 

§4. Το ανθρώπινο σώμα περιέχει αίμα, φλέγμα, ξανθή χολή 
και μέλαινα χολή. Αυτά συνιστούν τη φυσική κατάσταση του 
σώματος και εξαιτίας τους υγιαίνει ή πάσχει. Υγεία υπάρχει 



211

η ΙπποΚρατΙΚη θεώρΙα τών χυμών του σώματοσ ΚαΙ η επΙδραση τησ στην εξελΙξη τησ δυτΙΚησ ΙατρΙΚησ σΚεψησ

κυρίως όταν βρίσκονται σε αρμονική σχέση μεταξύ τους και η 
ανάμειξή τους είναι ορθή, τόσο από άποψη ποσότητας όσο και 
από άποψη ποιοτικών ιδιοτήτων. Το σώμα πάσχει όταν κάποιο 
από αυτά λείπει ή πλεονάζει, ή συγκεντρώνεται σε κάποιο σημείο 
και δεν αναμιγνύεται πλέον με τα υπόλοιπα. Όταν ένα από αυτά 
αποχωριστεί και βρεθεί μόνο του, τότε δεν πάσχει μόνον το μέρος 
του σώματος από το οποίο αποχωρίστηκε αλλά και το μέρος στο 
οποίο συρρέει, επειδή υπερπληρούται και προκαλεί δυσφορία 
και πόνο. Επίσης, όταν κάποιο από αυτά χυθεί έξω από το σώμα 
σε ποσότητα μεγαλύτερη από το πλεόνασμα, η απώλεια αυτή 
προκαλεί δυσφορία7.

Η φύση των χυμών καθίσταται σαφέστερη στην πέμπτη παράγραφο, όπου διαβάζουμε: 

§5. Είπα πως θα αποδείξω ότι τα στοιχεία που αποτελούν τον 
άνθρωπο είναι πάντοτε ίδια, σύμφωνα με την κοινή αντίληψη 
και σύμφωνα με τις φυσικές τους ιδιότητες. Υποστηρίζω λοιπόν 
ότι τούτα είναι το αίμα, το φλέγμα, η ξανθή χολή και η μέλαινα 
χολή. Κατ’ αρχάς το καθένα από αυτά έχει το δικό του όνομα 
και κανενός το όνομα δεν είναι ίδιο με του άλλου. Έπειτα, έχουν 
ξεχωριστές φυσικές ιδιότητες. Το φλέγμα δεν μοιάζει με το αίμα, 
ούτε το αίμα με τη χολή, ούτε η χολή με το φλέγμα. Πραγματικά, 
δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα μεταξύ τους, αφού δεν έχουν 
ούτε ίδιο χρώμα όταν τα παρατηρούμε, ούτε δίνουν την ίδια 
αίσθηση στην αφή. Δεν είναι το ίδιο ζεστά ή κρύα, ξηρά ή υγρά7.

Στην ένατη παράγραφο, τονίζονται ιδιαίτερα οι ποιοτικές ιδιότητες των συστατικών 
του σώματος και γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη γενική αρχή της θεραπείας δια 
των αντιθέτων: 

§4. Πρέπει να γνωρίζουμε πως όσες αρρώστιες γεννά η πλησμονή, 
θεραπεύει η κένωση, όσες προκαλεί η κένωση θεραπεύει 
η πλήρωση, αυτές που οφείλονται σε κόπωση θεραπεύει η 
ανάπαυση, όσες οφείλονται σε νωθρότητα θεραπεύει η εντατική 
εργασία. Για να συνοψίσουμε, ο ιατρός πρέπει να αντιμετωπίζει 
τις ιδιαίτερες συνθήκες, τις ασθένειες, την ιδιοσυγκρασία των 
ατόμων, τις εποχές του έτους και τις ηλικίες, και πρέπει ακόμη 
να χαλαρώνει τα σφικτά και να σφίγγει τα χαλαρά. Με αυτόν τον 
τρόπο, το μέρος που υποφέρει θα ανακουφίζεται, επειδή νομίζω 
πως αυτή είναι η σωστή θεραπεία.

Η θεραπευτική αρχή των αντιθέτων επαναλαμβάνεται στη δέκατη τρίτη παράγραφο:
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§13.  Η πρόγνωση είναι πολύ ασφαλής σε εκείνες τις ασθένειες 
που εξελίσσονται ταχέως και σε εκείνες που έχουν σαφή αίτια.  
Η θεραπεία σε αυτές πρέπει να γίνεται με τη χρήση των αντιθέτων 
προς τα αίτια που προκάλεσαν την ασθένεια. Με αυτόν τον τρόπο 
απαλλάσσεται κανείς από το αίτιο της ασθένειας7.

Όπως είναι γνωστό, για τον αρχαίο Έλληνα ιατρό, η λεπτομερής κλινική εξέταση 
του ασθενούς αποτελεί αυτονόητο και επιβεβλημένο καθήκον. Αυτό καταδεικνύεται 
και από την περιγραφή των χυμών στα αποσπάσματα που παρατέθηκαν ήδη, από τα 
οποία καθίσταται σαφές ότι ο ιατρός έχει πλήρη εικόνα της κλινικής κατάστασης του 
ασθενούς, τόσο με την επισκόπηση, όσο και με την ψηλάφηση.

Από τα παραπάνω, βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα: (α) τα ζωτικά συστατικά του 
σώματος συνυπάρχουν εκ γενετής και βρίσκονται πάντοτε με μία καθορισμένη μεταξύ 
τους αναλογία, (β) οι ποιοτικές ιδιότητες των συστατικών έχουν μία δυναμική συσχέτιση, 
ως αντίθετα ζεύγη, (γ) ο καθ’ οιονδήποτε τρόπο διαχωρισμός ενός συστατικού από το 
μείγμα των υπολοίπων διαταράσσει την κατάσταση της υγείας και προκαλεί δυσφορία 
και πόνο, δηλαδή οδηγεί σε κάποια νοσηρή εκδήλωση, και (δ) η ορθή αντιμετώπιση 
των παθήσεων πρέπει να διέπεται από την αρχή των αντιθέτων (ή την αρχή της εναντι-
οθεραπείας).

2.3 Η ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΥΜΩΝ ΩΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πέραν από τη φιλοσοφική διάσταση της αλληλοαναίρεσης των ποιοτικών ιδιοτήτων 
των χυμών, αξίζει να διατυπωθούν ορισμένες ερμηνευτικές εικασίες ως προς τον τρόπο 
με τον οποίον ο ιατρός της κλασικής εποχής αντιλαμβανόταν την πραγματική φύση των 
χυμών.

Όσον αφορά το αἷμα, οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις είναι προφανείς και κοινές 
σε όλους, όσοι έχουν άμεση εμπειρία από εξωτερικά τραύματα που συνοδεύονται από 
μία μικρή ή μεγάλη αιμορραγία. Προφανώς, λόγω του χρώματος, το αίμα είναι ευκόλως 
αντιληπτό σε περιπτώσεις αιμόπτυσης, ή όταν πρόκειται για απώλεια από το πεπτικό ή 
το ουροποιογεννητικό σύστημα.

Το φλέγμα ταυτίζεται με τις εκκρίσεις από τον ρινικό βλεννογόνο και τα ιγμόρεια, 
καθώς και με τις εκκρίσεις από το βρογχικό δέντρο που αποβάλλονται με την απόχρεμψη. 
Επίσης, μπορεί να σχετίζεται με τις βλεννώδεις κενώσεις από παρασιτώσεις και άλλες 
οργανικές παθήσεις του πεπτικού συστήματος. Τέλος, ας μη λησμονούμε ότι σε περι-
πτώσεις εντόνων εμέτων, μετά την αποβολή του γαστρικού περιεχομένου, ακολουθεί 
η αποβολή μικροποσοτήτων γαστρικών βλεννωδών εκκρίσεων, που όταν επιμένουν οι 
έμετοι μπορεί να μετατραπούν σε χολώδεις ή και σε αιμορραγικούς.

Η ξανθή χολή είναι προφανώς η κοινή χολή των πεπτικών υγρών. Όπως ήδη αναφέρ-
θηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις υπερέμεσης αποβάλλεται με τη μορφή των χολωδών 
εμέτων. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ως “ξανθή χολή” να εκλαμβανόταν και το πλάσμα του 
αίματος, δηλαδή το ορώδες υγρό το οποίο εξακολουθεί να εκρέει από ένα επιφανειακό 
τραύμα ακόμη και όταν έχει σταματήσει η αιμορραγία. Στην έκτη παράγραφο του έργου 
Περὶ Φύσιος Ἀνθρώπου αναφέρεται χαρακτηριστικά: 
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§6. Το αίμα όσων σκοτώνονται ρέει στην αρχή πολύ ζεστό και 
κατακόκκινο, κι έπειτα αναμεμειγμένο με φλέγμα και χολή7.

Τα πράγματα είναι λιγότερο προφανή όσον αφορά τη μέλαινα χολή. Κατά πάσαν 
πιθανότητα πρόκειται για την εντύπωση που δημιουργείται από τις μέλαινες κενώσεις, 
αλλά και από τις περιπτώσεις που το περιεχόμενο μιας αιματέμεσης έχει παραμείνει για 
μεγάλο διάστημα μέσα στο στομάχι και έχει υποστεί την επίδραση των γαστρικών υγρών, 
οπότε το αίμα αποκτά σκούρα καστανή απόχρωση. Τόσο η όψιμη αιματέμεση όσο και η 
μέλαινα κένωση αφορούν καταστάσεις που ευνοούν την οξείδωση της αιμοσφαιρίνης 
και την μετατροπή της σε μεθαιμοσφαιρίνη.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι για τον κλινικό γιατρό της αρχαιότητας σημασία είχαν 
ακόμη και οι μώλωπες στην επιφάνεια του σώματος, με τη χαρακτηριστική εναλλαγή των 
χρωμάτων σκούρο ερυθρό, σκούρο κυανό, και εν τέλει καστανό και κιτρινοπράσινο. Μετά 
από την αρχική ερυθρή και θερμή αντίδραση στο σημείο της βλάβης, το εξαγγειωμένο 
αίμα αποδομείται σταδιακά μέσα στους ιστούς και τελικώς απορροφάται ύστερα από 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων. Μέχρι να απορροφηθούν οι μώλωπες, 
η εμφανής αλλαγή της χροιάς του δέρματος αποτελούσε μία ακόμη επιβεβαίωση της 
παρουσίας αίματος, μέλαινας χολής και ξανθής χολής, ως χυμών του σώματος. Οι 
ιπποκρατικοί όροι εκχύμωσις και εκχύμωμα είναι μία έμμεση επιβεβαίωση αυτής της 
εικασίας1,2.

2.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΥΜΩΝ

Τα τέσσερα βασικά συστατικά του σώματος (χυμοί) παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτε-
ρότητες, οι οποίες αναφέρονται σε διάφορα σημεία του έργου Περί Φύσιος Ἀνθρώπου. 
Χαρακτηριστική ιδιότητα όλων των χυμών είναι μία ετήσια διακύμανση, ανάλογη της 
εναλλαγής των εποχών, δεδομένου ότι έχουν την τάση να ακολουθούν τις επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες, ανάλογα με τις ποιοτικές τους ιδιότητες. 

1. Αίμα

Σύμφωνα με την Ιπποκρατική θεωρία, το αίμα έχει θερμές και υγρές τις ιδιότητες, 
με αποτέλεσμα να αυξάνεται σταδιακά την άνοιξη, όταν δηλαδή αρχίσει να ανεβαίνει 
η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, ενώ διατηρούνται ακόμη κάποιες βροχοπτώσεις. 
Επομένως, από τη φύση του, το αίμα αυξάνεται κατά τις θερμές και βροχερές ημέρες. 
Αντίθετα, με την έναρξη του φθινοπώρου αρχίζει να μειώνεται, επειδή οι καιρικές συνθήκες 
παύουν να το ευνοούν. Στο τέλος του φθινοπώρου, βρίσκεται στην πιο χαμηλή στάθμη 
του, επειδή αυτή η εποχή είναι ξηρή και αρχίζει να κρυώνει το σώμα του ανθρώπου7.

2. Μέλαινα χολή

Αντίθετα με το αίμα, η μέλαινα χολή είναι πολύ ισχυρή κατά το φθινόπωρο, επειδή έχει 
ψυχρές και ξηρές τις ποιοτικές της ιδιότητες. Επιπροσθέτως, στις ηλικίες είκοσι πέντε 
έως σαράντα πέντε ετών, οι τεταρταίοι πυρετοί έχουν σχέση με τη μέλαινα χολή, επειδή 
πρόκειται για ηλικίες που έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη μέλαινα χολή, και μάλιστα το 
φθινόπωρο που υπερισχύει αυτός ο χυμός ... Οι πυρετοί αυτοί διαρκούν περισσότερο και 
θεραπεύονται δυσκολότερα, επειδή οφείλονται κυρίως στη μέλαινα χολή, η οποία είναι 
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περισσότερο παχύρρευστη από τους άλλους χυμούς και παραμένει στο σώμα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα7. Εδώ, αξίζει να σχολιαστεί ότι οι ηλικίες είκοσι πέντε έως σαράντα 
πέντε ετών αποτελούν την ώριμη φάση της ζωής, η οποία σύμφωνα με τις δοξασίες 
των Πυθαγορείων αντιστοιχεί στο φθινόπωρο (άνοιξη: παιδική ηλικία, καλοκαίρι: νεανική 
ηλικία, φθινόπωρο: ώριμη ηλικία, χειμώνας: γεροντική ηλικία)8.

3. Ξανθή χολή

Η χολή έχει θερμές και ξηρές τις ποιοτικές της ιδιότητες και αυξάνεται το καλοκαί-
ρι. Απόδειξη γι’ αυτό είναι ότι οι άνθρωποι έχουν χολώδεις εμέτους αυτήν την εποχή. 
Τον χειμώνα, η χολή λιγοστεύει, επειδή είναι ασύμβατη με το κρύο. Το πράγμα γίνεται 
φανερό και από τους πυρετούς και από το χρώμα των ανθρώπων. … Οι περισσότεροι 
πυρετοί προκαλούνται από τη χολή. Υπάρχουν τέσσερα είδη πυρετών, καθώς και πυρετοί 
που συνοδεύονται από χρόνιους πόνους. Τα ονόματά τους είναι: συνεχής, καθημερινός, 
τριταίος και τεταρταίος. 

Ο συνεχής πυρετός οφείλεται σε έκκριση άφθονης χολής στην πιο καθαρή της μορφή. 
Ο ασθενής φθάνει σε κρίση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή το σώμα δεν έχει 
περιθώριο να δροσιστεί, αλλά απεναντίας καταπονείται από την παρατεινόμενη υψηλή 
θερμοκρασία. 

Ο καθημερινός πυρετός χαρακτηρίζεται επίσης από περίσσεια χολής, αλλά στην πε-
ρίπτωση αυτή ο ασθενής έχει το περιθώριο να αναπαύεται στα μεσοδιαστήματα. 

Ο τριταίος πυρετός διαρκεί περισσότερο από τον καθημερινό. Η έκκριση όμως της 
χολής είναι μικρότερη και ο ασθενής μπορεί να αναπαύεται περισσότερο7. 

Η περιγραφή του τεταρταίου πυρετού έγινε ήδη παραπάνω (βλ. 2. Μέλαινα χολή).

4. Φλέγμα

Οι ποιοτικές ιδιότητες του φλέγματος είναι ψυχρές και υγρές. γι’ αυτόν τον λόγο, 
αυξάνεται πολύ τον χειμώνα, δεδομένου ότι από όλα τα συστατικά του σώματος αυτό 
είναι το πιο ταιριαστό με αυτήν την εποχή, επειδή είναι το πλέον ψυχρό. … Ότι ο χειμώνας 
γεμίζει το σώμα με φλέγμα, μπορείτε να το διαπιστώσετε από το γεγονός ότι οι άνθρωποι 
τούτη κυρίως την εποχή αποβάλλουν άφθονο φλέγμα από το στόμα και από τη μύτη, και 
επίσης παρουσιάζονται τα λευκά οιδήματα και άλλες αρρώστιες με φλέγμα7.

Συνοψίζοντας τη συσχέτιση των χυμών με τις εποχές του έτους, την άνοιξη που είναι 
θερμή και υγρή κυριαρχεί το αίμα, το καλοκαίρι, ξηρό και θερμό, βρίσκεται σε έξαρση η 
ξανθή χολή, το φθινόπωρο ξηρό και ψυχρό, η μέλαινα χολή, και τον χειμώνα, που είναι 
ψυχρός και υγρός, επικρατεί το φλέγμα. 

Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στο σώμα του ανθρώπου και πότε αυξάνονται και πότε 
λιγοστεύουν, το καθένα με τη σειρά του, ανάλογα με τις ποιοτικές του ιδιότητες. … Εάν 
τύχαινε να λείψει από τον άνθρωπο κάποιο από αυτά τα στοιχεία, τα οποία τα έχει από 
τη γέννησή του, δεν θα μπορούσε να ζήσει. Στη διάρκεια του έτους, άλλοτε έχει τη μεγα-
λύτερη ισχύ ο χειμώνας, άλλοτε η άνοιξη, άλλοτε το καλοκαίρι, κι άλλοτε το φθινόπωρο. 
Έτσι και στον άνθρωπο, πότε επικρατεί το φλέγμα, πότε το αίμα, πότε η ξανθή χολή και 
πότε η μέλαινα χολή. Πειστικότερη απόδειξη είναι τούτη: 

Εάν δώσετε ένα εμετικό στον ίδιο άνθρωπο τέσσερις φορές τον 
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χρόνο, τον χειμώνα ο εμετός του θα έχει άφθονο φλέγμα,  
την άνοιξη άφθονα υγρά, το καλοκαίρι άφθονη χολή  
και τον χειμώνα θα είναι κατάμαυρος7.

2.5 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Η παρέκκλιση από την αρμονική συνύπαρξη και την απρόσκοπτη ανάμειξη των χυμών 
επιβάλλει την εφαρμογή διορθωτικών διαιτητικών κανόνων. Η δίαιτα στους ιπποκρατικούς 
ιατρούς δεν αφορά μόνον τη διατροφή, αλλά αποτελεί ένα γενικότερο πλαίσιο οδηγιών 
ως προς τη διαβίωση, την ένδυση και την άθληση. Οι οδηγίες αυτές περιγράφονται στην 
Ιπποκρατική Συλλογή με λεπτομέρειες στο Περὶ Φύσιος Ἀνθρώπου, αν και ορισμένοι 
μελετητές, όπως ο Littré, το περιλαμβάνουν στις εκδόσεις τους ως ξεχωριστό βιβλίο με 
τον τίτλο Περί διαίτης υγιεινής3,4. Οι διαιτητικοί κανόνες βασίζονται στην πεποίθηση ότι η 
διατροφή και οι συνθήκες διαβίωσης επηρεάζουν την ισορροπία των χυμών, επομένως 
μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της ευεξίας και της υγείας του σώματος, ακο-
λουθώντας πάντοτε τον κανόνα των αντιθέτων. Έτσι, π.χ., η πολυφαγία αντιμετωπίζεται 
με τη νηστεία, η νωθρότητα με τη σωματική δραστηριότητα κ.ο.κ.

Όσον αφορά τους ίδιους τους χυμούς, ο πλεονασμός του αίματος συνήθως διαγιγνώ-
σκεται εύκολα, από το ερυθρό χρώμα του προσώπου και από τη θερμότητα του δέρματος 
του ασθενούς. Συνήθως, αντιμετωπίζεται με σικύες (βεντούζες), απλές (κούφη σικύαση) 
ή κοφτές (αἱμακτή σικύαση). Άλλοτε, πάλι, επιβάλλεται η λήψη δραστικότερων μέτρων, 
όπως είναι η φλεβοτομία, για την οποία προτείνονται ως καταλληλότερες οι φλέβες των 
άνω άκρων (του αντιβραχίου στο ύψος του αγκώνα) και ακολουθούν των κάτω άκρων 
(της ιγνυακής περιοχής πίσω από τα γόνατα, ή χαμηλότερα στο ύψος των σφυρών)3,4.

Η χρήση φαρμακευτικών μέσων υπαγορεύεται από τη διάγνωση. Βασικά κριτήρια 
αποτελούν το νόσημα, η ηλικία, η φυσική κατάσταση του ασθενούς και η εποχή του 
έτους. Η Ιπποκρατική φιλοσοφία της ισόρροπης παρουσίας των συστατικών του σώματος 
αποτελεί ένα πρακτικό και εύχρηστο πλαίσιο αναφοράς, το οποίο συγκεκριμενοποιείται 
από τις ποιοτικές ιδιότητες που αποδίδονται σε κάθε χυμό ξεχωριστά. Όπως αναφέρ-
θηκε, η διαπίστωση τυχόν δυσκρασίας των χυμών, αντιμετωπίζεται με τη βασική αρχή 
των αντιθέτων, η οποία βασίζεται στα ποιοτικά γνωρίσματα του επικρατούντος χυμού. 
Έτσι, η θερμότητα που αποδίδεται σε πλεόνασμα αίματος, εκτός από τις σικύες και 
την αφαίμαξη, μπορεί επίσης να αντιμετωπιστεί με ένα φάρμακο που είναι ψυχρό. Το 
αντίθετο θα συμβεί με την καταρροή, η οποία χαρακτηρίζεται από την άφθονη παρουσία 
φλέγματος. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται ένα θερμό φάρμακο, επειδή το φλέγμα 
είναι ψυχρό. Δηλαδή, με την πάροδο του χρόνου, η υλοποίηση της θεραπείας διά των 
αντιθέτων επέβαλε την αναζήτηση και ομαδοποίηση θεραπευτικών μέσων, στα οποία 
αποδίδονταν θερμές, ψυχρές, ξηρές ή υγρές ιδιότητες.

Ως φάρμακο, νοείται η χρήση ενός μόνο συστατικού, συνήθως φυτικής προέλευσης 
(απλό φάρμακο), αλλά νοείται επίσης και ως κάποιο μείγμα πολλών συστατικών (σύνθετο 
φάρμακο).
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3.  ΟΙ ΙππΟκραΤΙκΕς αρχΕς ςΕ κΕΙμΕνα ΤΉς υςΤΕρΉς αρχαΙΟΤΉΤας  
καΙ ΤΟυ ΒυΖανΤΙΟυ

3.1 ΕΡΑΣΙΣΤΡΑΤΟΣ 

Ο Ερασίστρατος ο Κείος (c. 304-257 π.Χ.) έζησε στην Αλεξάνδρεια, όπως και ο Ηρό-
φιλος ο Χαλκηδόνιος (c. 335-280 π.Χ.), μαζί με τον οποίο έκανε ανατομικές μελέτες14,15. 
Θεωρούνται πρωτοπόροι στη μελέτη του νευρικού συστήματος και οι κατεξοχήν θεμε-
λιωτές των νευροεπιστημών16.

Επηρεασμένος από τις γνώσεις του στην ανατομία και τη φυσιολογία, ο Ερασίστρα-
τος προσπάθησε να ερμηνεύσει την παθογένεια των νόσων με όρους σχετικούς με τις 
μεταβολές των συμπαγών οργάνων του σώματος. Η άποψή του ήταν ότι η φυσιολογική 
κατάσταση του οργανισμού απαιτεί την απρόσκοπτη κυκλοφορία του “πνεύματος”, 
μέσω των αρτηριών. Όταν προκύπτει “πληθώρα” στη σύσταση των οργάνων, τότε πα-
ρακωλύεται η κυκλοφορία του πνεύματος και το σώμα νοσεί. Οι θεωρητικές απόψεις 
του Ερασίστρατου έχουν χαρακτηριστεί ως “στερεοπαθολογία”, σε αντιδιαστολή με τη 
“χυμοπαθολογία” του Ιπποκράτη.17 Αν και κανένα έργο του δεν έχει διασωθεί αυτούσιο, 
από διάφορες μεταγενέστερες πηγές προκύπτει ότι ο Ερασίστρατος είχε απορρίψει τη 
θεωρία των χυμών. Επίσης, γνωρίζουμε ότι ήταν αντίθετος με την πρακτική των ιππο-
κρατικών ιατρών να κάνουν αφαιμάξεις. Σε δύο βιβλία του (Γαληνοῦ περί φλεβοτομίας 
πρός Ἐρασίστρατον βιβλίον και Γαληνοῦ περί φλεβοτομίας πρός Ἐρασιστρατείους 
τούς ἐν Ρώμῃ)18, ο Γαληνός περιγράφει τις τεχνικές της φλεβοτομίας και τα οφέλη που 
προκύπτουν από αυτήν, ενώ ασκεί δριμεία κριτική εναντίον του Ερασίστρατου και των 
οπαδών του λέγοντας ότι απέρριπταν τις αφαιμάξεις και προτιμούσαν να αντιμετωπί-
ζουν την “πληθώραν του αίματος” με ισχαίμους περιδέσεις στα άκρα ή με την επιβολή 
ασιτίας στους ασθενείς.

3.2 ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ

Το μνημειώδες πεντάτομο έργο του Διοσκουρίδη Περὶ Ὕλης Ἰατρικῆς γράφηκε τον 
1ο αι. μ.Χ. και αποτέλεσε το σημαντικότερο βιβλίο αναφοράς στη Φαρμακολογία μέχρι 
τα τέλη του 18ου αι.19,20. Ο Διοσκουρίδης γεννήθηκε στην Ανάζαρβο της Κιλικίας, αλλά 
από τον Γαληνό αναφέρεται ως Ταρσεύς, πιθανώς επειδή εκπαιδεύτηκε στην Ταρσό 
που βρισκόταν επίσης στην Κιλικία και είχε παράδοση στη ριζοτομία και τη χρήση 
φαρμακευτικών φυτών.

Στο έργο του Διοσκουρίδη Περὶ Ὕλης Ἰατρικῆς συμποσούνται οι γνώσεις για τα φαρ-
μακευτικά φυτά, όπως είχαν διαμορφωθεί κατά την ύστερη αρχαιότητα. Ήταν ένα είδος 
πανδέκτη φαρμάκων που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της θεραπευτικής 
επί σειράν αιώνων, κατά ανάλογο τρόπο με τα έργα του Ιπποκράτη και του Γαληνού. Σε 
πολλά σημεία του έργου, γίνονται αναφορές στις ποιοτικές ιδιότητες των φαρμάκων, οι 
οποίες προσδιορίζονται με όρους Ιπποκρατικούς, όπως θερμό, ψυχρό ή ξηρό φάρμακο. 
Την εποχή εκείνη, οι περισσότεροι ιατροί ακολουθούν το Ιπποκρατικό αξίωμα της εναντι-
οθεραπείας. Επομένως, όταν ο Διοσκουρίδης δηλώνει ότι ένα φάρμακο έχει θερμαντικήν 
δύναμιν, υπονοεί ότι αρμόζει ως θεραπεία σε όλες εκείνες τις παθολογικές καταστάσεις 
που πλεονάζει στον οργανισμό η ψυχρότητα, δηλαδή το φλέγμα.

Αξίζει να αναφερθούν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα19,20.
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για το φυτό ἶρις (Iris germanica L., κοινώς Ίριδα)21 αναγράφεται: δύναμιν δὲ ἔχει 
θερμαντικήν, λεπτυντικήν, ἁρμόζουσα πρὸς βῆχας καὶ τὰ δυσανάγωγα ὑγρὰ λεπτο-
ποιοῦσα [έχει θερμαντική ρευστοποιητική ενέργεια, κατάλληλη για τη ρευστοποίηση 
των βρογχικών εκκρίσεων]. Στην πρόταση αυτή, προτείνεται η χρήση ενός θερμού 
φαρμάκου για την εξουδετέρωση του ψυχρού φλέγματος. Αναφορά σε πνευμονικές 
παθήσεις γίνεται επίσης για το φυτό άκορον (Iris pseudacorus L., κοινώς Κίτρινη Ίριδα): 
δύναμιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα θερμαντικήν. πινόμενον δὲ τὸ ἀπόζεμα οὖρα κινεῖ, ἁρμόζον πρὸς 
πλευρᾶς πόνους καὶ θώρακος καὶ ἥπατος.

για το άσαρον (Asarum europaeum L., κοινώς Άσαρο ή Άγρια Πιπερόριζα): ῥίζαι 
δὲ ὕπεισι πολλαί, γονατώδεις, λεπταί, πλάγιαι, ὅμοιαι ἀγρώστει, ἰσχνότεραι μέντοι 
πολλῷ καὶ εὐώδεις, θερμαίνουσαι καὶ δάκνουσαι λίαν τὴν γλῶσσαν. δύναμις δὲ αὐτῶν 
οὐρητική, θερμαντική, ἁρμόζουσα ὑδρωπικοῖς [έχει πολλές διακλαδούμενες λεπτές και 
πλάγιες ρίζες, παρόμοιες με τις ρίζες της αγριάδας, αλλά λεπτότερες και ευωδιαστές. 
Στη γλώσσα, η γεύση τους είναι θερμή και πολύ αψιά. Είναι κατάλληλο φάρμακο για 
τον ασκίτη, επειδή η δράση του είναι θερμαντική και διουρητική].

Αρκετά σπανιότερες είναι οι αναφορές σε ψύχοντα φάρμακα, τα οποία συχνά 
αποκαλούνται και στύφοντα (στυπτικά). Τέτοιο παράδειγμα είναι το αιθέριο έλαιο των 
ρόδων (ῥόδινον ἔλαιον), στα οποίο αποδίδονται οι ακόλουθες ιδιότητες: δύναμιν δὲ 
ἔχει στυπτικήν, ψύχουσαν, εὔθετον εἰς ἐμβρέγματα καὶ καταπλασμάτων μείξεις. λύει 
δὲ καὶ κοιλίαν ποτιζόμενον καὶ καῦσον σβέννυσι στομάχου· ἔστι δὲ καὶ ἑλκῶν θρεπτικὸν 
κοίλων καὶ τῶν κακοήθων πραϋντικόν, ἀχώρων καὶ ἐκζεμάτων ἐπάλειμμα [Διαθέτει 
στυπτικές και ψυχρές ιδιότητες, κατάλληλο για μείγματα που προορίζονται για εμβρέγ-
ματα και καταπλάσματα. Λαμβανόμενο εσωτερικώς είναι υπακτικό και καταπραΰνει τον 
γαστρικό καύσο. Εξωτερικώς, επουλώνει τα βαθιά έλκη, ανακουφίζει τα χρόνια έλκη 
και είναι κατάλληλο για επαλείψεις σε άχωρες <μυκητιάση του τριχωτού της κεφαλής, 
κοινώς κασίδα> και εκζέματα].

Επίσης, ο Διοσκουρίδης αναφέρει: 

Κυπάρισσος στύφει, ψύχει, ἧς τὰ φύλλα ποθέντα μετὰ γλυκέος 
καὶ σμύρνης ὀλίγης κύστει ῥευματιζομένῃ καὶ δυσουρίᾳ 
βοηθεῖ. Τὰ δὲ χλωρὰ σφαιρία κοπέντα καὶ σὺν οἴνῳ πινόμενα 
ἁρμόζει πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν καὶ δυσεντερίαν καὶ κοιλίας 
ῥευματισμόν, ὀρθόπνοιαν, βῆχας·καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν  
τὸ αὐτὸ ποιεῖ 

[Το κυπαρίσσι έχει στυπτικές και ψυχρές ιδιότητες, όταν τα φύλλα 
του πίνονται με γλυκό κρασί και λίγη σμύρνα, ανακουφίζουν 
τους πόνους της κύστης και τη δυσουρία. Όταν τα χλωρά 
κυπαρισσόμηλα τεμαχιστούν και ληφθούν εσωτερικώς με κρασί, 
είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση της αναγωγής αίματος, της 
δυσεντερίας, των πόνων της κοιλίας, της ορθόπνοιας και του βήχα. 
Το αφέψημα των χλωρών κυπαρισσόμηλων έχει τις ίδιες δράσεις].
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Στο βιβλίο Περὶ Ὕλης Ἰατρικῆς, η αναγραφή των φαρμάκων δεν γίνεται αλφαβητικά 
ούτε ακολουθεί κάποια άλλη νοητή σειρά, όπως για παράδειγμα την ανατομία των πα-
σχόντων οργάνων σε κάθε ασθένεια. Οι μελετητές του Διοσκουρίδη διαβλέπουν κυρίως 
μία τάση ομαδοποίησης, με βάση την κυριότερη δράση κάθε φαρμάκου. Δεδομένου, 
μάλιστα, ότι συνήθως απαντούν περισσότερες της μιας θεραπευτικές εφαρμογές, ως 
κυριότερη δράση θεωρείται αυτή που αναγράφεται πρώτη22-24. Υποστηρικτής αυτής της 
άποψης είναι ο Riddle22, ενώ ο Touvaide23 πιστεύει ότι οι ομάδες των φαρμάκων είναι 
διατεταγμένες σύμφωνα με τις ποιοτικές τους ιδιότητες. Πράγματι, στα πρώτα βιβλία 
της πραγματείας Περὶ Ὕλης Ἰατρικῆς βρίσκουμε τις ουσίες που είναι θερμαντικές, ενώ 
μόλις στο τρίτο βιβλίο περιγράφονται οι ουσίες που θεωρούνται ψυκτικές. Δηλαδή οι 
ομάδες των φαρμάκων διαρθρώνονται κατά ένα σύστημα που ο Touvaide23 χαρακτηρίζει 
ως “πολικό”, επειδή στην αρχή του έργου υπάρχει η ομάδα των θερμών φαρμάκων, ενώ 
τα ψυχρά φάρμακα συναντώνται με διαφορά πολλών σελίδων (Πίν. 2).

Κατά την αναζήτηση των ποιοτικών ιδιοτήτων των φαρμάκων, διαπιστώνει κανείς 
ότι από άποψη συχνότητας προηγούνται τα φάρμακα στα οποία αποδίδεται θερμαντική 
δύναμις, ακολουθούν τα ψυκτικά και τελευταία έρχονται τα ξηραντικά. Όπως ήδη ανα-
λύθηκε παραπάνω, τα φάρμακα με θερμαντικές ιδιότητες περιγράφονται κυρίως στα 

πίν. 2. Κατανομή των φαρμάκων στους πέντε Τόμους (Λόγους) του έργου του Διοσκουρίδη Περὶ 
Ὕλης Ἰατρικῆς, με βάση τις ποιοτικές τους ιδιότητες.*

α. δύναμις θερμαντική
Λόγος Πρῶτος Ι Ἲρις, Ἂκορον, Κύπερος, Καρδάμωμον, Νάρδος, Κασσία, Κινάμωμον, 

Ἂμωμον, Κόστος, Σχοῖνος, Κρόκος, Ἒλαιον (σαμψούχινον, ἀβροτό-
νινον, σούσινον, κρόκινον, κύπρινον, ἲρινον, γλεύκινον, ἀμαράκινον, 
κιναμώμινον), Σμύρνα, Στύραξ, Βδέλλιον, Πίσσα, Κέδρος, Κίσθος, Ἂγνος

Λόγος Δεύτερος ΙΙ Σαλαμάνδρα, Ἒρια οἰσυπηρά και οἲσυπος, Στέαρ (ταύρειον, μόσχει-
ον, ἐλάφειον, τράγειον, προβάτειον, ὀρνίθειον, χήνειον, ἀλώπεκος, 
ἂρκειον, λεόντειον), Κηρός, Σκόρδον, Πέπερι, Ζιγγίβερι

Λόγος Τρίτος ΙΙΙ Ἀγαρικόν, Γεντιανή, Ἀνωνίς, Ἠρύγγη, Ἀψίνθιον, Ὕσσωπος, Ἡδύοσμος, 
Σισύμβριον, Σέσελι, Ἂνησσον, Κύμινον, Ἂμι, Σμύρνιον, Λιβανωτίς, 
Σίλφιον, Χαλβάνη, Ἀμμωνιακόν, Στάχυς, Σκόρδιον, Ἀνθεμίς

Λόγος Τέταρτος Iv -
Λόγος Πέμπτος v -

Β. δύναμις ψυκτική
Λόγος Πρώτος I -

Λόγος Δεύτερος ΙI -

Λόγος Τρίτος ΙΙΙ Πολύγονον ἄρρεν, Πολύγονον θῆλυ, Ψύλλιον, Στρύχνος κηπαῖος, 
Παρθένιον, Ἀλσίνη, Ἀείζωον, Κύτισος

Λόγος Τέταρτος Iv -
Λόγος Πέμπτος v -

*Τα δεδομένα προέρχονται από τον κώδικα της Βιέννης (κριτική έκδοση Wellmann)19,20.
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πρώτα βιβλία του έργου του Διοσκουρίδη (Λόγος Πρώτος, Δεύτερος και Τρίτος), ενώ τα 
ψυκτικά και τα ξηραντικά φάρμακα αναφέρονται σχεδόν αποκλειστικά στα τελευταία 
βιβλία του έργου (Λόγος Τέταρτος και Πέμπτος)19,20, επιβεβαιώνοντας την άποψη της 
ομαδοποίησης με κριτήριο τις ιπποκρατικές ποιότητες των θεραπευτικών μέσων23. 
Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται στον ιατρό η ευχέρεια να επιλέξει μεταξύ ομοειδών 
φαρμάκων και να ακολουθήσει ευκολότερα τις αρχές της θεραπείας δια των αντιθέτων.

Συμπερασματικά, οι ιπποκρατικές αρχές είναι περισσότερο από εμφανείς στο κείμενο 
του Διοσκουρίδη και εξυπηρετούν τον κανόνα των αντιθέτων, ως πρωταρχική θεραπευτική 
στρατηγική. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα, για πολλά φάρμακα η 
αναφορά στις ιδιαίτερες ποιοτικές τους ιδιότητες, αποτελεί έμμεσο αλλά σαφές δηλωτικό 
στοιχείο των δυνητικών τους εφαρμογών, με βάση την αποκατάσταση τυχόν διαταραχών 
του σώματος σε όρους θερμότητας, ψυχρότητας, ξηρότητας και υγρότητας.

3.3 ΑΙΛΙΟΣ ΠΡΟΜΩΤΟΣ

Ο Αλεξανδρινός ιατρός Αίλιος Προμώτος συνέγραψε τον 2ο αι. μ.Χ. ένα βιβλίο με 
τον τίτλο Δυναμερόν, του οποίου υπάρχουν δύο γνωστά μεταγενέστερα αντίγραφα25,26.

Στο Κεφάλαιο ιστ΄ (Πρός λιθιῶντας καί διουρητικά), αναγράφεται ότι ένα φάρμακο 
πρέπει να χορηγείται στους μεν απύρετους ασθενείς με αραιωμένο οίνο, στους δε πυ-
ρέσσοντες με νερό. Επίσης, μία παρόμοια συνταγή υπάρχει στο Κεφάλαιο ρκδ΄ (Τροχίσκοι 
ἀνωτερικοί δυσεντερικοῖς) [Δισκία εμετικά για ασθενείς με δυσεντερία]. Τα δραστικά 
συστατικά (ὂπιον, πετροσέλινον Μακεδονικόν, ῥοῦς, καρπός ἐρίκης, ἄμωμον, μύρτα και 
ἄρτος) αναμιγνύονται και σχηματίζουν τροχίσκους, οι οποίοι συνιστάται να χορηγούνται 
στον ασθενή σύν οἴνῳ, εἰ ἀπύρετος εἲη καί σύν ὕδατι, εἰ πυρέττοι.

Επίσης, στο Κεφάλαιο μστ΄ (Πρός τά λοιμικά πάθη καἰ μολυβδώδη ἔχοντας τήν χρό-
αν) [για ασθενείς με λοιμώξεις και έντονη ωχρότητα27], αναφέρει ότι πρέπει να δίνεται 
στους πυρέσσοντες με μέλι και νερό, αλλά στους απύρετους με μέλι και κρασί. Δηλαδή, 
ο Αίλιος Προμώτος δεν χρησιμοποιεί κρασί ως έκδοχο σε σκευάσματα που προορίζονται 
για ασθενείς με πυρετό, επειδή προφανώς θεωρούσε ότι έχει θερμαντικές ιδιότητες. Σε 
ορισμένες μάλιστα συνταγές, συνιστά το ξίδι ως έκδοχο των φαρμάκων εκείνων που 
προορίζονται για πυρέσσοντες ασθενείς, επειδή ήταν κοινή πεποίθηση ότι το όξος έχει 
ψυκτικές ιδιότητες. Σε καμία, όμως, περίπτωση δεν αναφέρεται με σαφήνεια στο ποιόν 
των φαρμάκων, όσον αφορά κάποια από τις τέσσερις Ιπποκρατικές κατηγορίες (θερμά, 
ψυχρά, υγρά ή ξηρά), όπως κάνουν για παράδειγμα ο Διοσκουρίδης και ο Γαληνός. Αυτό 
ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ο Αίλιος Προμώτος ανήκε στη Μεθοδική σχολή.

3.4 γΑΛΗΝΟΣ

Ο Γαληνός (c. 130-210 μ.Χ.) αφιερώνει τρία βιβλία του (Περὶ κράσεων Α΄, Β΄ και γ΄) 
στην αναφορά και ανάλυση των Ιπποκρατικών απόψεων για την ευκρασία των χυμών, 
τις οποίες φαίνεται να αποδέχεται εξ ολοκλήρου. Επικαλείται, μάλιστα, συγκεκριμένα 
έργα του Ιπποκράτη (Περὶ Φύσιος Ἀνθρώπου και Άφορισμοί). Άλλωστε, οι απόψεις του 
Ιπποκράτη για τους χυμούς, για τις ποιοτικές τους ιδιότητες, καθώς και για την ισορροπία 
που προκύπτει στο ανθρώπινο σώμα από την αλληλοαναίρεση των αντίθετων ποιοτικών 
ιδιοτήτων τους, διατρέχει ολόκληρο το έργο του Γαληνού, ο οποίος είναι ένθερμος 
υποστηρικτής της εναντιοθεραπείας18,28,29.
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Στο Περί κράσεων Βιβλίον Πρώτον ο Γαληνός γράφει: Στο παρελθόν, οι καλύτεροι 
φιλόσοφοι και ιατροί έχουν αποδείξει με ικανοποιητικό τρόπο ότι τα σώματα των ζώων 
προέρχονται από το θερμό, το ψυχρό, το ξηρό και το υγρό, η ανάμιξη των οποίων δεν 
γίνεται πάντοτε με ίσα μέρη … Όταν λοιπόν λένε ότι τα σώματα έχουν προέλθει από το 
θερμό, το ψυχρό, το ξηρό και το υγρό, υποστηρίζουν ότι πρέπει να εννοούμε αυτά που 
έχουν στο έπακρο αυτές τις ιδιότητες, δηλαδή τα ίδια τα στοιχεία, τον αέρα, τη φωτιά, το 
νερό και το χώμα. Όταν όμως λένε ότι ένα ζώο ή φυτό είναι θερμό, ψυχρό, ξηρό και υγρό, 
δεν εννοούν πλέον το ίδιο πράγμα. Γιατί ένα ζώο δεν μπορεί να είναι θερμό στο έπακρο, 
όπως η φωτιά, ούτε υγρό στο έπακρο όπως το νερό. Τι ίδιο δεν μπορεί να είναι εντελώς 
ψυχρό ή ξηρό, αλλά οι ονομασίες δίνονται από αυτό που επικρατεί κατά τη σύνθεση18,28.

Κατόπιν, ο Γαληνός αναλύει επί μακρόν και εντέλει αντικρούει την προταθείσα από 
ορισμένους γνώμη, σύμφωνα με την οποία οι κράσεις είναι κυρίως δύο, η θερμή και η 
ψυχρή, επειδή το θερμό οδηγεί στο ξηρό και το ψυχρό οδηγεί στο υγρό. Αντ’αυτής, 
καταλήγει στην αμιγώς Ιπποκρατική άποψη ότι η φυσιολογική κράση συναπαρτίζεται 
από την ανάμιξη του θερμού, του ψυχρού, του ξηρού και του υγρού. Στα επιχειρήματα 
που αναπτύσσει, περιλαμβάνει και την περίπτωση του οπού της μήκωνος και πολλών 
άλλων φαρμάκων, τα οποία ξηραίνουν και ψύχουν ταυτόχρονα … Επομένως δεν είναι 
αναγκαίο αν κάτι είναι ψυχρό να είναι αυτομάτως και υγρό, ούτε αν κάτι είναι θερμό, να 
είναι αυτομάτως και ξηρό. Στη συνέχεια, αναπτύσσει τις απόψεις του για τις ιδιότητες 
των σπλάχνων και όλων γενικώς των ανατομικών στοιχείων του σώματος, τα οποία πε-
ριγράφει με όρους θερμότητας, ψυχρότητας, ξηρότητας και υγρότητας (Περί κράσεων 
Βιβλίον δεύτερον)18,28.

Την άποψη του ότι τα φάρμακα διαθέτουν δική τους κράση, όπως στο παραπάνω 
παράδειγμα της μήκωνος, επαναλαμβάνει ο Γαληνός στο Περὶ κράσεων Βιβλίον τρίτον18,28.

Τις θεωρίες αυτές αναπτύσσει διεξοδικότερα στα βιβλία του Περὶ τῆς τῶν απλῶν 
φαρμάκων κράσεως καί δυνάμεως29, όπου διαβάζουμε (προοίμιο του βιβλίου Α΄): 

Φάρμακο ονομάζουμε κάθε τι που μπορεί να μεταβάλλει  
τις φυσιολογικές μας λειτουργίες, ενώ ονομάζουμε τροφή  
αυτό που συντελεί στην ανάπτυξή μας. Πάντως και στις δύο 
περιπτώσεις πρόκειται για κάποια μεταβολή.

Στο βιβλίο Η΄ του ίδιου έργου, ο Γαληνός προσθέτει στο θέμα αυτό τα εξής: Σε αυτό 
το βιβλίο και σε όσα άλλα ακολουθήσουν, τα βότανα θα παρουσιαστούν ανάλογα με τη 
σπουδαιότητα της δράσης τους και με αλφαβητική σειρά. Με βάση τις θεωρητικές αρχές 
που έχουμε εκθέσει μέχρι τώρα, θα γίνει προσπάθεια να αναχθούν όλες οι ποιοτικές ιδιό-
τητες των φαρμάκων. Κατά πόσον οι διαφορές στις δράσεις ενός φαρμάκου εξαρτώνται 
από τις ποιοτικές ιδιότητες του θερμού, του ψυχρού, του υγρού, ή του ξηρού, και ακόμη 
από το εάν είναι λεπτό ή αδρό, αυτό δεν το γνωρίζουμε επακριβώς. Ωστόσο, δοκιμάσαμε 
να κατατάξουμε με σαφήνεια, όπως αρμόζει στην ιατρική τέχνη, τη δράση των φαρμάκων 
όταν χορηγούνται σε ασθενείς με παρόμοια κράση. Στις περιπτώσεις αυτές, ένα θερμό 
φάρμακο, για παράδειγμα, μπορεί να μεταβάλει και να αλλοιώσει περισσότερο ή λιγότερο 
τις ιδιότητες του σώματος, ανάλογα με την ένταση της δικής του θερμότητας. Καταλήξα-
με ότι υπάρχουν τέσσερις βαθμίδες θερμού. Στην πρώτη, η επίδραση του θερμού είναι 



221

η ΙπποΚρατΙΚη θεώρΙα τών χυμών του σώματοσ ΚαΙ η επΙδραση τησ στην εξελΙξη τησ δυτΙΚησ ΙατρΙΚησ σΚεψησ

ανεπαίσθητη, στη δεύτερη γίνεται μόλις αντιληπτή, στην τρίτη είναι ισχυρή χωρίς όμως 
να καίει, ενώ η τέταρτη βαθμίδα είναι η πλέον έντονη, με αποτέλεσμα να ζεματάει. Παρό-
μοιες βαθμίδες παρατηρούνται και στα ψυχρά φάρμακα, ξεκινώντας με μία ανεπαίσθητη 
αίσθηση ψυχρού και καταλήγοντας στη μέγιστη ένταση που μπορεί να οδηγήσει τελικώς 
σε νέκρωση. Η ίδια κατάταξη ισχύει για τα υγρά ή τα ξηρά18.

Από τα αποσπάσματα αυτά καθίσταται φανερό ότι ο Γαληνός όχι μόνον αναγνωρίζει 
ότι κάθε φάρμακο έχει το δικό του ποιόν (θερμό, ψυχρό, υγρό, ξηρό) αλλά προχωρεί 
ακόμη παραπέρα, προτείνοντας την άποψη ότι οι ποιοτικές ιδιότητες των φαρμάκων 
είναι δυνατόν να διαβαθμιστούν και να καταταγούν σε τέσσερα επίπεδα ισχύος18,28.

3.5 ΟΡΕΙΒΑΣΙΟΣ

Ο Ορειβάσιος (4ος αι. μ.Χ.) γεννήθηκε στην Πέργαμο και σπούδασε ιατρική στην Αλε-
ξάνδρεια με δάσκαλο τον ιατρό Ζήνωνα από την Κύπρο. Αργότερα έγινε ο προσωπικός 
ιατρός του Αυτοκράτορα Ιουλιανού του Παραβάτη, με εντολή του οποίου συνέγραψε 
εκτενή ιατρικά έργα. Από αυτά σώζεται μόνον ένα μέρος του έργου Ιατρικαί Συναγωγαί 
προς Ιουλιανόν, το οποίο είναι είδος εγκυκλοπαιδείας και γράφτηκε περί το 360 μ.Χ.30. 
Ο Ορειβάσιος ερανίζεται αποσπάσματα προγενέστερων συγγραφέων (Αγαθίνος, Αθή-
ναιος, Αρχιγένης, Γαληνός, Διοσκουρίδης κ.ά.), τους οποίους αναφέρει ονομαστικά. Τα 
αποσπάσματα αυτά δεν τα αντιγράφει κατά λέξη, αλλά συνήθως προτιμά να μεταφέρει 
μία περίληψη του πρωτότυπου κειμένου. Θα περιοριστούμε σε μερικά μόνον χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα30.

Ἄγνος (Vitex agnus L., κοινώς Λυγαριά): Τα φύλλα, ο καρπός και τα άνθη της λυγαριάς 
είναι θερμά και ξηρά, κατά τον τρίτο βαθμό … Εμφανίζουν και στυπτική δράση.

Ἀγρώστις (Cynodon dactylon L., κοινώς Αγριάδα): Η ρίζα της αγριάδας είναι ξηρή 
και ψυχρή, ενώ τα φύλλα ψύχουν ελαφρώς, με μέσο βαθμό υγρότητας και ξηρότητας.

Αἶρα (Lolium temulentum L., κοινώς Ήρα): Η ήρα έχει ισχυρές θερμές και ξηρές ιδι-
ότητες. Ως προς τη θερμότητα ανήκει στον τρίτο βαθμό, ενώ για την ξηρότητα είναι στο 
τέλος του δεύτερου βαθμού.

Κώνειον (Conium maculatum L., κοινώς Κώνειο): Όλοι γνωρίζουν ότι το κώνειο έχει 
ψυχρές ιδιότητες στον έπακρο βαθμό.

Από τα παραδείγματα που ανθολογήθηκαν, είναι προφανές ότι ο Ορειβάσιος αποδέ-
χεται τις βασικές Ιπποκρατικές αρχές για τους χυμούς του σώματος και για τις κράσεις 
των τροφίμων και των φαρμάκων. Δεδομένου ότι η κυριότερη πηγή του είναι τα έργα 
του Γαληνού, δεν προξενεί εντύπωση ότι στην περιγραφή των θερμών, ξηρών, υγρών 
και ψυχρών ποιοτικών ιδιοτήτων των τροφών και των φαρμάκων προχωρεί σε περαιτέρω 
ποσοτική διαβάθμιση, ακολουθώντας την κλίμακα των τεσσάρων βαθμίδων που πρώτος 
εισήγαγε ο μεγάλος Περγαμηνός γιατρός.

3.6 ΘΕΩΝ

Στη Λαυρεντιανή βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας, φυλάσσεται ένα ελληνικό χειρόγραφο 
με τίτλο Θέωνος, Περὶ συνθέσεως καθαιρόντων φαρμάκων (“Plut. 75.03”), το οποίο 
παραμένει προς το παρόν αδημοσίευτο31. Το χειρόγραφο αυτό χρονολογείται τον 11ο 
αι. μ.Χ., αλλά δεν είναι γνωστή η αρχική του προέλευση. Θεωρείται αρκετά πιθανό να 
ανήκει στον ιατρό Θέωνα τον Αλεξανδρέα, ο οποίος αναφέρεται από τον Φώτιο15,32.
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Το κείμενο Περὶ συνθέσεως καθαιρόντων φαρμάκων περιλαμβάνει συνταγές με οκτώ 
φαρμακευτικά φυτά, τα οποία διαθέτουν υπακτικές ή καθαρτικές ιδιότητες: η κολοκυνθίς 
(Cucurbita pepo L., κοινώς Αγριοκολοκυθιά), οι κνίδιοι κόκκοι (σπέρματα τού φυτού θυμε-
λαία του Διοσκουρίδη, Daphnoides gnidium L., κοινώς Χολόχορτο), ο λευκός ελλέβορος 
(Veratrum lobelianum L., κοινώς Στερόγιαννι), ο μέλας ελλέβορος (Helleborus niger L., 
κοινώς Σκάρφη), η λάθυρις (ή τιθύμαλλος, Euphorbia lathyris L., κοινώς γαλατσίδα), η 
αλόη (Aloe vera L., κοινώς Αλόη), η σκαμμωνία (Convolvulus scammonia L., κοινώς Μα-
μουτιά), και το επίθυμον (Cuscuta epithymum L., κοινώς Νεραϊδονήματα)21.

Με εξαίρεση τα φυτά λαθυρίς και αλόη, τα υπόλοιπα συστατικά αυτών των συνταγών 
απαντούν στην Ιπποκρατική συλλογή1. Στο έργο Περὶ Ύλης Ἰατρικῆς του Διοσκουρίδη, 
περιγράφονται και τα οκτώ αυτά φυτά ως καθαρτικά19,20. Ο Θέων έχει βαθιά προσήλωση 
στις Ιπποκρατικές αρχές της εναντιοθεραπείας, όπως προκύπτει από τα παραδείγματα 
που ακολουθούν.

Περὶ κολοκυνθίδος. Ἡ κολοκυνθίς, πικρὰ τὴν φύσιν ἐστίν·ἐδείχθη ποιότης αὐτῆς·ἐκ 
θερμοῦ καὶ ξηροῦ τὴν γένεσιν ἔχουσα·ταῦτη τῇ δυνάμει ἀντίκειται καὶ τὰ μὲν τὰς 
δραστικὰς ποιότητας ἡ ψυχρὰ καὶ ὑγρὰ τοῦτέστιν τὸ φλέγμα. [Η αγριοκολοκυθιά είναι 
πικρή από τη φύση της και έχει ιδιότητες θερμές και ξηρές. Επομένως αντίκειται στην 
ιδιότητα του ψυχρού και υγρού, δηλαδή στο φλέγμα].

Περὶ κνιδίου κόκκου. Πάλιν δὲ ὁ κνίδιος κόκκος δριμὺς καὶ καυστικὸς τὴν φύσιν 
ἐστίν· ἐδείχθη δὲ ὅτι πάντα τὰ δριμέα θερμὰ καὶ ξηρὰ· διὰ τοῦτο καὶ οὕτως πεπίστευται 
τὸν φλεγματικὸν χυμὸν ἐκκαθαίρειν. [Ο κνίδιος κόκκος έχει δριμεία γεύση και θερμή 
φύση. Είναι γνωστό ότι τα δριμέα φάρμακα είναι θερμά και ξηρά και επομένως εξου-
δετερώνουν το φλέγμα]. 

Επίσης, για τον λευκό ελλέβορο γράφει ότι είναι δριμύς και πικρός και ότι τῇ πικρό-
τητι ἐκκαθαίρει τὸν φλεγμαντικὸν χυμόν.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θέων, σε αυτό το βραχύ συνταγολόγιό του για τα 
καθαρτικά φάρμακα, αναφέρεται δύο φορές στον Γαληνό, με επαινετικά σχόλια. Στη 
συνταγή Περὶ λαθυρίδος … ἐδείχθη δὲ τὰ μετρίως γλυκέα· ψυχρὰ καὶ χλιαρὰ· ἐν γοῦν 
τοῖς ἁπλοῖς τοῦ θαυμασιωτάτου Γαληνοῦ φανερῶς καὶ διαρρίδην μαθήν ἐστὶ τὸ λε-
γόμενον, και στη συνταγή Περὶ ἀλόης … Ἡ ἀλόη·ἔχει καθαρτικόν ἀλλὰ κόπρου δι’ ὅ καὶ 
ἐκκοπρωτικὴν αὐτὴν Γαληνὸς οἶδεν. Εἰ δὲ τις ἐνιστάμενος πρὸς τὴν δόξαν τοῦ ἀνδρὸς 
φησί·μὴ εἶναι αὐτὴν ἐκκοπρωτικὴν ἀλλὰ χολῆς καθαρτικήν ἴσως ἀπορίαν τινὰ κινήσει 
ἐν τῷ λόγῳ.

3.7 ΜΥΡΕΨΟΣ

Ο Νικόλαος Μυρεψός θεωρείται ο συγγραφέας μιας ογκώδους συλλογής 2667 θε-
ραπευτικών συνταγών, η οποία έχει τον τίτλο Δυναμερόν και τοποθετείται χρονολογικά 
στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα33. Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο έχει συγκεντρωθεί 
υλικό από προγενέστερους συγγραφείς, όπως ο Αίλιος Προμώτος, ο Γαληνός, ο Αέτιος 
Αμιδινός, ο Αλέξανδρος Τραλλιανός, κ.ά., οι οποίοι συνήθως αναφέρονται ονομαστικά. 
Πρόσφατα, είδε το φως της δημοσιότητας η πρώτη κριτική έκδοση του ελληνικού χει-
ρογράφου “Paris. gr. 2243” που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη των Παρισίων και θεωρείται 
μία από τις πρωιμότερες μορφές του έργου Δυναμερόν34.

Η διεξοδική αναφορά σε στοιχεία του έργου Δυναμερόν συναφή προς τις Ιπποκρα-
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τικές θεωρίες και αρχές θα ήταν ιδιαίτερα εκτενής και θα ξέφευγε από τους στόχους 
του παρόντος άρθρου. Θα περιοριστούμε μόνον σε κάποια ενδεικτική σταχυολόγηση.

Στο Κεφάλαιο Αντίδοτα:
σϛ΄ Ἀντίδοτος ἡ τρύφερα Σαρακήνικος ἐνεργεῖ ἐξαιρέτως εἰς μελαγχολικοὺς λίαν καὶ 

εἰς πᾶν πάθος τῆς κεφαλῆς τοῦ τε στομάχου καὶ τῶν ὑποχονδρίων, ἅτινα ἐκ μελαγχολίας 
ἢ ἐκ χολῆς ξανθῆς, κεκαυμένης, ἐξ αὐτῆς συμβαίνει τί, πάνυ ὠφέλιμον, ἔχει: [Θερα-
πευτική συνταγή, η επονομαζόμενη τρυφερή Σαρακινή, έχει εξαιρετικά αποτελέσματα 
στους μελαγχολικούς και σε όσους πάσχουν από παθήσεις της κεφαλής, του στομάχου 
και των υποχονδρίων, είτε οφείλονται στη μέλαινα χολή, είτε στην μεγάλη θερμοκρασία 
της ξανθής χολής. Είναι πολύ ωφέλιμη. Περιέχει: … < ακολουθούν τα συστατικά>].

ρι΄ Ἀντίδοτος, ἡ διὰ σένες πρὸς μελαγχολικοῖς καὶ μανιώδεις καὶ μηδέποτε χαροποιά 
ἔχοντες τὴν φύσιν ἐκ πλεονεκτοῦντος τοῦ μελαγχολικοῦ χυμοῦ καὶ πρὸς τεταρταίοις καὶ 
πρὸς πᾶν πάθος τὸ γενόμενον ἀπὸ μελαγχολικοῦ χυμοῦ πάνυ καλὸν, ἔχει: [Θεραπευτι-
κή συνταγή με σέννα για μελαγχολικούς και διεγερτικούς ασθενείς που είναι συνεχώς 
δυστυχείς από τη φύση τους, επειδή υπερτερεί η μέλαινα χολή, καθώς και για τους 
τεταρταίους πυρετούς, οι οποίοι επίσης οφείλονται στη μέλαινα χολή. Έχει πολύ καλά 
αποτελέσματα. Περιέχει…<ακολουθούν τα συστατικά>].

Στο Κεφάλαιο Αλάτια:
ϛ΄ Ἅλας, τοῦ Ἰαμβλίχου, πάνυ καλόν· φλέγμα μὲν ἀπὸ κεφαλῆς, κομίζει καὶ οὐκ ἐᾷ 

βλάβην γενέσθαι τῷ σώματι καὶ ὀξυδορκίαν παρέχει, ἁρμοδιότατον εἰπεῖν οὔτε γὰρ, 
τοῖς ἀπὸ τῆς ξανθῆς χολῆς χυμοῖς ἐπιπολάζοντα καὶ οὐκ ἐᾷ, αὐτοῖς γενέσθαι... [Το άλας 
του Ιαμβλίχου είναι πολύ καλό επειδή απομακρύνει το φλέγμα από την κεφαλή και δεν 
επιτρέπει να γίνει κάποια βλάβη στο σώμα, διασφαλίζει την οπτική οξύτητα, και προ-
λαμβάνει τυχόν νοσήματα από την αύξηση της ξανθής χολής …].

Από τα λίγα αυτά παραδείγματα, είναι προφανές ότι ο Νικόλαος Μυρεψός ακολουθεί 
τις ιπποκρατικές αρχές περί χυμών, για την κατανόηση της παθογένειας των νόσων, 
αλλά και για την αντιμετώπισή τους.

4. Ή ΕυρώπαϊκΉ ΙαΤρΙκΉ καΤα Τα ΤΕλΉ ΤΟυ μΕςαΙώνα

Έχει επικρατήσει η γενικότερη άποψη ότι κατά τον Μεσαίωνα δεν υπάρχει κάποια 
ουσιαστική πολιτισμική πρόοδος. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι την περίοδο 
αυτή έχουμε έντονες μετακινήσεις πληθυσμών, πολλούς τοπικούς πολέμους και σημα-
ντικές πολιτιστικές και θρησκευτικές ανακατατάξεις, δηλαδή μία μεταβατική περίοδο 
που θα οδηγήσει τελικώς στο σημαντικότατο ιστορικό φαινόμενο της ευρωπαϊκής 
Αναγέννησης. Άλλωστε, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ιατρική της ελληνο-
ρωμαϊκής περιόδου διατηρήθηκε με τη συνεχή αναπαραγωγή των κλασικών κειμένων 
του Ιπποκράτη, του Διοσκουρίδη, του Γαληνού και άλλων συγγραφέων, κυρίως μέσα στις 
μοναστηριακές βιβλιοθήκες και τις ηγεμονικές Αυλές. Η μετάφραση αυτών των κειμένων 
στα ασσυριακά, τα αραμαϊκά, τα περσικά και τα αραβικά διεύρυνε το περιεχόμενό τους 
με την προσθήκη νέων φαρμακευτικών φυτών και νέων θεραπειών. Επιπλέον, τον 8ο αι., 
με την αραβική διείσδυση στην Ιβηρική Χερσόνησο, τη νότια γαλλία, τη Σικελία και την 
Ιταλία, τα κλασικά ιατρικά κείμενα γίνονται γνωστά στη νότια Ευρώπη, όπου αρχίζουν 
να μελετώνται και να διδάσκονται.
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Πολλά σημαντικά ιατρικά εκπαιδευτικά κέντρα ιδρύονται και αποκτούν ιδιαίτερη φήμη 
κατά τη διάρκεια των μεσαιωνικών χρόνων (σε παρένθεση το έτος έναρξης λειτουργίας): 
Σαλέρνο (1077), Μονπελιέ (1181), Μπολόνια (1200), Πάδοβα (1222), Σιένα (1240), Κοΐμπρα 
(1290), Μαδρίτη (1293), Ρώμη (1303), Περούτζια (1308), Φλωρεντία (1321), Πίζα (1343), 
Παβία (1361), Τορίνο (1404), Κατάνια (1434), Βασιλεία (1460), γένοβα (1471), Ουψάλα 
(1477), Κοπεγχάγη (1479), Σαραγόσα (1542)35. Μέσω αυτών των ιατρικών κέντρων, 
επιτελείται η σταδιακή εξάπλωση των αρχαίων κειμένων, τα οποία χρησιμοποιούνται 
αυτούσια ή μεταφρασμένα στα λατινικά και σε άλλες γλώσσες.

Κατά την όψιμη μεσαιωνική εποχή, γεννιέται στην Ελβετία ο Παράκελσος, του οποίου 
το όνομα ήταν Theophrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541). Η περιγραφή του 
πολυτάραχου βίου του Παράκελσου ξεφεύγει από τους στόχους του παρόντος άρθρου. 
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι χαρακτηρίστηκε ως ο Λούθηρος της Ιατρικής, 
επειδή επρόκειτο για μία έντονη προσωπικότητα που αμφισβήτησε όλες τις κρατούσες 
απόψεις για τους Ιπποκρατικούς χυμούς, όπως εκφράζονταν στα έργα του Γαληνού. 
Διαφωνούσε με την πρακτική των αφαιμάξεων, λέγοντας ότι η αφαίμαξη δεν καθιστά 
το αίμα καθαρότερο, αλλά απλώς στερεί από τον ασθενή ένα πολύτιμο συστατικό του 
σώματός του. Οι ενέργειές του προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στους γιατρούς της 
εποχής του, επειδή ασκούσε κριτική στις παραδοσιακές θεωρίες, προσπαθούσε να ει-
σαγάγει στη θεραπευτική τις μυστικιστικές δοξασίες της αλχημείας και ασκούσε κριτική 
στον τρόπο εκπαίδευσης των νέων γιατρών36.

Αντί για τους τέσσερις Ιπποκρατικούς χυμούς, ο Παράκελσος έλεγε ότι η ισορροπία 
του σώματος εξαρτάται από το αλάτι (που αντιπροσωπεύει τη σταθερότητα), το 
θείο (που αντιπροσωπεύει την ικανότητα ανάφλεξης) και τον υδράργυρο (που 
αντιπροσωπεύει τη ρευστότητα). Επίσης, όχι μόνον δεν δεχόταν την Ιπποκρατική 
αρχή της εναντιοθεραπείας, αλλά ήταν θιασώτης της θεραπείας διά των ομοίων, 
διακηρύσσοντας ότι ένα δηλητήριο μέσα στο σώμα πρέπει να αντιμετωπίζεται με 
το ίδιο δηλητήριο. Η άποψή του αυτή αποτέλεσε το προοίμιο για τις καλούμενες 
ομοιοπαθητικές θεραπείες, ενώ η περίφημη φράση του η δόση μπορεί να καταστή-
σει οποιαδήποτε ουσία δηλητήριο τον καθιέρωσε ως “Πατέρα” της Τοξικολογίας36.

Ο Παράκελσος έχει θεωρηθεί νεωτεριστής, επειδή δήθεν εισήγαγε τη χημική 
θεραπευτική, συνηγορώντας υπέρ της χρήσης φαρμάκων που ήταν ανόργανες 
ουσίες, ορυκτά και μέταλλα. Στην πραγματικότητα, τα ίδια ανόργανα συστατικά 
είχαν ήδη περιγραφεί από πολλούς συγγραφείς της αρχαιότητας.

Το 1527, ανέλαβε καθήκοντα γενικού ιατρού στη Βασιλεία και ταυτόχρονα άρχισε 
να διδάσκει στην εκεί Ιατρική Σχολή. Αποκορύφωση του μένους του κατά των παλαιών 
ιατρικών θεωριών αποτελεί η θρυλούμενη δημόσια παράδοση στην πυρά των έργων 
του Γαληνού και του Αβικέννα, στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου της Βασιλείας37.

Ο Παράκελσος υπήρξε μία αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, η δε υποτιθέμενη συμβολή 
του στην πρόοδο της Ιατρικής έχει υποστεί έντονη αρνητική κριτική. Παρ’ όλα αυτά, ήταν 
ο πρώτος που αμφισβήτησε ανοιχτά τους αρχαίους συγγραφείς και με αυτήν την έννοια 
ίσως συνέβαλε στην περαιτέρω εξέλιξη της ιατρικής σκέψης, σε ένα νέο περιβάλλον 
απαλλαγμένο από “αυθεντίες” και “θέσφατα”.
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5. αναγΕννΉςΙακα ΙαΤρΙκα κΕΙμΕνα

Κατά την Αναγέννηση, πολλοί ευρωπαίοι λόγιοι ασχολήθηκαν με την βοτανική, τη 
φαρμακευτική και την ιατρική στηριζόμενοι σε προγενέστερα επιστημονικά κείμενα, τα 
οποία είχαν διασωθεί από την αρχαιότητα και από το Βυζάντιο38. Τα έργα αυτά αφενός 
μεταφράστηκαν και αφετέρου έγιναν ευρύτερα γνωστά, επειδή η ανάπτυξη της τυπο-
γραφίας διευκόλυνε την αναπαραγωγή και τη μελέτη τους. Ειδικά για τον Διοσκουρίδη, 
η δημιουργία ξυλογραφιών με τις απεικονίσεις των φαρμακευτικών του φυτών υπήρξε 
καθοριστικής σημασίας για την μεγάλη απήχηση του βιβλίου του.

Σημαντικό έργο κατέλειπαν οι Leonhart Fuchs (Augsburg Βαυαρία, 1501-1566), Pietro 
Andrea Gregorio Mattioli, γνωστός κα ι ως Petrus Andreas Matthiolus (Siena Ιταλία, 1501-
1577), Rembert Dodoens, γνωστός και ως Rembertus Dodonaeus (Mechelen, Φλάνδρα, 
1517-1585), Mathias de l’Obel, γνωστός και ως Matthaeus Lobelius (Lille, Φλάνδρα, 1538-
1616), Charles de l’Écluse, γνωστός ως Carolus Clusius (Arras, Φλάνδρα, 1526-1609).

Ο Leonhart Fuchs μετέφρασε, σχολίασε και εξέδωσε στα λατινικά το Δυναμερόν του 
Νικολάου Μυρεψού (Nicolai Myrepsi Medicamentorum opus, δύο εκδόσεις, Βασιλεία 
1549 και Λυών 1550)33.

Ο Pietro Matthiolus μετέφρασε στα ιταλικά το πλήρες έργο του Διοσκουρίδη (Di Pedacio 
Dioscoride Anazarbeo Libri cinque Della historia, et materia medicinale tradotti in lingua 
volgare italiana da M. Pietro Andrea Matthiolo Sanese Medico, con amplissimi discorsi, 
et comenti, et dottissime annotationi, et censure del medesimo interprete, 1544). Από το 
ιταλικό κείμενο του Matthiolus προέκυψαν μετέπειτα οι μεταφράσεις του Διοσκουρίδη 
στα λατινικά (Βενετία, 1554), γαλλικά (Λυών, 1561), τσέχικα (Πράγα, 1562) και γερμανικά 
(Πράγα, 1563)39,40. Όλη αυτή η έντονη εκδοτική δραστηριότητα είναι μία ακόμη απόδει-
ξη της μεγάλης διείσδυσης των κλασικών ιατρικών κειμένων στην κεντρική και βόρεια 
Ευρώπη και εξηγεί τη μακραίωνη διατήρηση των ιπποκρατικών θεωριών, με φορείς τα 
κείμενα του Γαληνού, του Διοσκουρίδη και σε κάποιο βαθμό του ίδιου του Ιπποκράτη.

Ιδιαίτερη μνεία απαιτεί το έργο του βοτανολόγου και ιατρού John Gerard (1545-1612), 
ο οποίος γεννήθηκε και έζησε στο Λονδίνο. Το 1597, εξέδωσε ένα εικονογραφημένο 
σύγγραμμα 1,484 σελίδων, με τον τίτλο Herball, or Generall Historie of Plantes [Βοτα-
νολόγιο, ή Φυσική Ιστορία των Φυτών]41, το οποίο υπήρξε το σημαντικότερο βιβλίο για 
τα φαρμακευτικά φυτά στην Αγγλία, επί δύο τουλάχιστον αιώνες. Όπως αποδείχτηκε 
αργότερα, ένα μεγάλο μέρος αυτού βιβλίου ήταν προϊόν λογοκλοπής, καθώς ο Gerard 
είχε μεταφράσει στα αγγλικά ένα λατινικό βιβλίο με φαρμακευτικά φυτά που είχε εκδώ-
σει ο Dodonaeus στην Ολλανδία το 1554. Επίσης, είχε χρησιμοποιήσει αποσπάσματα 
και εικόνες από άλλα δύο βοτανολόγια που είχαν ήδη κυκλοφορήσει, ένα του Lobelius 
(1570) και ένα του Clusius (1576).

Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα από το Βοτανολόγιο του 
Gerard, ο οποίος άλλοτε χρησιμοποιεί τον όρο nature και άλλοτε τον όρο temperature, 
όταν περιγράφει τις ποιοτικές ιδιότητες των φαρμακευτικών φυτών. Έχει διατηρηθεί 
η ορθογραφία του πρωτοτύπου, που είναι γραμμένο στην παλαιά αγγλική γλώσσα. Ο 
Gerard ήταν σύγχρονος του Shakespeare (1564-1616), με τον οποίον διατηρούσε και 
φιλικούς δεσμούς.

για τον υάκινθο (Hyacinthus comosus L.), αναφέρει: The nature. The Hyacinth is dry-
ing in the third degree. But the roots are drie in the first degree and colde in the second. 
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[Ποιοτικές ιδιότητες. Ο Υάκινθος είναι ξηρός στον τρίτο βαθμό. Αλλά οι ρίζες του είναι 
ξηρές στον πρώτο βαθμό και ψυχρές στον δεύτερο].

για τον νάρκισσο (Polyanthes narcissus L.), αναφέρει: The nature. The rootes of Narcis-
sus are hot and drie in the second degree. [Ποιοτικές ιδιότητες. Οι ρίζες του Νάρκισσου 
είναι θερμές και ξηρές στον δεύτερο βαθμό].

για τον κρόκο (Crocus sativus L.), αναφέρει: The temperature. Saffron is a little astringent 
or binding, but his hot qualitie doth so ouer rule in it, that in the whol essence it is in the 
number of those herbes which are hot in the second degree, and drie in the first: therefore 
it also hath a certaine force to concoct, which is furthered by the small astriction that is in 
it, as Galen faith. [Ποιοτικές ιδιότητες. Ο κρόκος είναι ελαφρώς στυπτικός ή στυφός, 
αλλά η θερμή του ιδιότητα υπερισχύει, δηλαδή τελικά ανήκει στην ομάδα εκείνων των 
βοτάνων που είναι θερμά στον δεύτερο βαθμό και ξηρά στον πρώτο βαθμό: επομένως 
διαθέτει επίσης κάποια θερμαντική ικανότητα, που επιτείνεται από την ελαφρά στυπτική 
του ιδιότητα, όπως πρεσβεύει ο Γαληνός].

για τον λαγόποδα (Trifolium arvense L.), αναφέρει: The temperature and vertues. The 
temperature and vertues are referred unto the other Trefoiles, whereof these are kinds: 
notwithstanding Dioscorides faith, that the finall Hares foot doth binde and drie. It stop-
peth, faith he, the laske, if it is drunke with redwine. But it must be given in agues with 
water. [Ποιοτικές ιδιότητες και φαρμακολογικές ενέργειες. Οι ποιοτικές ιδιότητες είναι 
παρόμοιες με των άλλων φυτών της ομάδας των τριφύλλων, στα οποία ανήκει: παρ’όλα 
αυτά, ο Διοσκουρίδης πιστεύει ότι ο λαγόπους είναι στυπτικός και ξηρός. Πιστεύει ότι 
στύφει την κοιλία όταν χορηγηθεί μαζί με κόκκινο κρασί. Αλλά σε όσους έχουν υψηλό 
πυρετό πρέπει να δίνεται με νερό].

Όταν ο Gerard συντάσσει το βοτανολόγιό του στα τέλη του 16ου αι., διατηρούνται 
σχεδόν αναλλοίωτες οι αρχές των ποιοτικών ιδιοτήτων της θερμότητας και της ξηρότη-
τας, όπως περιγράφηκαν αιώνες πριν από τον Ιπποκράτη και όπως πέρασαν στη Δύση 
με τα έργα του Διοσκουρίδη και του Γαληνού. Αυτό υποδηλώνει ότι διατηρούνται επίσης 
και οι αρχές της θεραπείας διά των αντιθέτων. Είναι γνωστό ότι ο Διοσκουρίδης μετα-
φράστηκε στα αγγλικά το 1655, δηλαδή μετά τον θάνατο του John Gerard42. Επομένως, 
δεν γνωρίζουμε εάν ο Gerard ήταν σε θέση να διαβάσει το βιβλίο του Διοσκουρίδη στα 
ελληνικά ή τα λατινικά, ή εάν απλώς αντέγραψε άλλα αγγλικά βιβλία που περιείχαν 
αποσπάσματα από το έργο του.

5. ΙαΤρΙκα ςυγγραμμαΤα ΤΟυ 19Ου αΙ.

Η παρουσία των ιπποκρατικών θεωριών σε κείμενα της ύστερης αρχαιότητας, του 
Βυζαντίου και της Αναγέννησης, όπως εκτέθηκαν παραπάνω, είναι μάλλον αναμενόμενη. 
Αποτελεί αδιαφιλονίκητο γεγονός ότι όλες οι θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία 
της παθογένειας των νόσων και για την κατανόηση των αρχών της εναντιοθεραπείας 
βασίζονται στην ισορροπία των τεσσάρων χυμών. Εκείνο που προξενεί εντύπωση είναι 
ότι υπάρχουν ευθείες αναφορές στον Ιπποκράτη και στους χυμούς του σώματος σε 
συγγράμματα φαρμακολογίας και θεραπευτικής του 19ου αι. Τα παραδείγματα αφθο-
νούν, αλλά για πρακτικούς λόγους επιλέξαμε τέσσερις εμβληματικούς συγγραφείς, 
προκειμένου να έχουμε μία σφαιρική και αντικειμενική καταγραφή. Οι συγγραφείς αυτοί 
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είναι: ο Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός, ο Νικόλαος Κωστής, ο Θεόδωρος Αφεντούλης, 
και ο Claude Bernard.

5.1 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΥΡΡΟΣ

Ο Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός (1774-1853) ήταν καλόγερος, ο οποίος σπούδασε 
Ιατρική στην Ιταλία στο Πανεπιστήμιο της Παβίας (Λομβαρδία). Υπήρξε ανήσυχο πνεύμα 
και έχει συγγράψει πολλά βιβλία που αναφέρονται στην ιατρική, την ιστορία, τη θεολο-
γία, την αστρονομία κ.ά.

για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο του Εγκόλπιον 
των ιατρών, ήτοι Πρακτική Ιατρική, το οποίο εκδόθηκε στο Ναύπλιο το 183143. Στα 
αποσπάσματα που παρατίθενται, έχει διατηρηθεί η ορθογραφία του πρωτοτύπου. Ο 
Πύρρος μεταφέρει στο βιβλίο αυτό τις γνώσεις που απέκτησε στην Ιταλία, δηλαδή τις 
επιστημονικές πεποιθήσεις που επικρατούσαν στην Ευρώπη κατά την αλλαγή από τον 
18ο στον 19ο αι. Ήδη από την εισαγωγή, αναφέρει τον Ιπποκράτη με τη φράση: ὁ θεῖος 
Ἱπποκράτης ο Κῷος, ενώ συγκαταλέγει τους Αφορισμούς του Ιπποκράτη στις βιβλιο-
γραφικές του πηγές. Γράφει χαρακτηριστικά για την ολοκλήρωση του βιβλίου του: 
Τώρα δέ προσθέσας καί προσαρμόσας ἀρμοδίως τούς Ἀφορισμούς τοῦ Ἱπποκράτους 
εἰς ἓκαστον αὐτών τῶν παθῶν, τό δίδω εἰς τῦπον εἰς τόμους δύω. Επίσης, στο τέλος 
της Εισαγωγής του βιβλίου του αναφέρεται για μία ακόμη φορά στον Ιπποκράτη με τη 
φράση: ο σοφός πατήρ της Ἰατρικής, ὁ γέρων Ἱπποκράτης. Αξίζει να σημειωθεί ακόμη, 
ότι ως πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου είναι ο ιπποκρατικός όρκος, ο οποίος παρατίθεται 
στο πρωτότυπο και σε μετάφραση.

Κατά την αναγραφή των συνταγών και των αντίστοιχων θεραπειών, ο Διονύσιος Πύρ-
ρος κάνει συνεχώς άμεσες ή έμμεσες αναφορές στις αρχές της ιπποκρατικής ιατρικής, 
όπως είναι η θεραπεία διά των αντιθέτων, ο ρόλος του κλίματος και της εποχής του 
έτους, καθώς και η ισορροπία των χυμών.

Στο Εγκόλπιο των Ιατρών, υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές σε σκευάσματα δροσι-
στικά τα οποία είναι κατάλληλα για πάθη φλογιστικά, διατηρώντας έτσι το δίπολο ψυχρό/
θερμό του ιπποκρατικού αξιώματος της θεραπείας διά των αντιθέτων. Θα περιοριστούμε 
σε δύο παραδείγματα. (1) Συνταγή 824 Σκόνη διαλυτική. Χαρακτηρίζεται ως καθαρτική, 
διαλυτική καί δροσιστική και συνιστάται εἰς θέρμας γαστρικάς καί φλογιστικάς. (2) 
Συνταγή 849 Τισσάνα κοινή (το “αφέψημα” στην ιταλική γλώσσα). Χαρακτηρίζεται ως 
δροσιστική καί ἀδυναμωτική, και συνιστάται εἰς θέρμας παντός τύπου. Ο όρος αδυ-
ναμωτικός είναι δικός του, και ερμηνεύεται από τον ίδιο σε άλλο σημείο του βιβλίου ως 
κοντροστιμολάντε (δηλαδή πραϋντικός).

Υπάρχουν επίσης τα κεντηστικά, τα οποία διαλαμβάνονται στη συνταγή 925 και 
αντιστοιχούν σε φάρμακα και ερεθίσματα με θερμές ιδιότητες. Με τον όρο αυτόν, μάλ-
λον εννοούνται τα πάσης φύσεως διεγερτικά του οργανισμού. Ο Πύρρος αναφέρει τα 
ακόλουθα: Τά κεντηστικά αὐξάνουσιν τάς ἐνεργείας τῶν ζώων, καί πολλαπλασιάζουσιν 
τό θερμογόνον τῶν ζωτικῶν σωμάτων. Τό ὄπιον, ὁ οἶνος, τά ῥευστά πνεύματα αὐτού, 
ἡ δαφνοκερασία, τό καπνόχορτον, ἡ μπέλλα δόννα, ὁ ὑοσκύαμος, τό στραμόνιον, τό 
ἐμετικόν κάρυον, ἡ ἀγρία σταφίς, τό κώνειον, τό κυνόγλωσσον, τά πικρά ἀμύγδαλα, 
τό θερμογόνον, τό ἠλεκτρικόν πῦρ, ὁ αἰθήρ, τά ἀρωματικά ἒλαια, ὁ θερμοξυγονικός 



228

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

ἀήρ, τά πάθη τῆς ψυχῆς, ὁ ἒρως, ἡ χαρά, ὁ θυμός, ὁ κόπος, τά παιγνίδια, ἡ κίνησις, καί 
διάφορα τριψίματα.

Η συνταγή 942 με τον τίτλο Δυναμωτικά διευκρινίζεται ότι μπορεί να δοθεί δίς ἤ τρίς 
τήν ἡμέραν, ανάλογα με τη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς, τις κλιματολογικές 
συνθήκες, την ισορροπία των χυμών, και την εποχή του έτους: Αὐτά ενίοτε δίδονται 
καί πλέον ἢ ἧττον, κατά τάς περιστάσεις, καί κλίμα, καί κρᾶσιν, καί καιρόν. Η φράση 
αυτή ευθυγραμμίζεται απολύτως με την ιπποκρατική θεωρία, όπως διατυπώθηκε για 
πρώτη φορά στο έργο Περί Φύσιος Ἀνθρώπου.

Στο κεφάλαιο 217 με τον τίτλο Μελαγχολία γράφει ο Πύρρος: Λέγεται μελαγχολία 
το πάθος τούτο από την πλημμύραν της μελαίνης χολής, γενομένης εἰς το σώμα του 
ἀνθρώπου … Ὡφελεῖ εἰς τήν μελαγχολίαν ἡ φλεβοτομία κατ’αρχάς, ἔπειτα το μαλακτικόν 
κλυστήριον, … ἡ ὑπηρεσία, ἡ χαρά, καί ἡ συνεχής συναναστροφή. Λέγει ὁ Ἱπποκράτης: 
Τῶν μελαγχολικῶν πρέπει νά καθαρίζονται κάτωθεν αἱ αὐτών κοιλίαι (Ἀφορ. ρλ΄).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πύρρος τρέφει αισθήματα εκτίμησης και θαυμασμού για 
τους εμπειρικούς ιατρούς των Ιωαννίνων (τους γνωστούς “βικογιατρούς”), τους οποίους 
μάλιστα χαρακτηρίζει ως “ιπποκρατικούς”, υπονοώντας προφανώς ότι είναι οι φορείς 
της λαϊκής ιατρικής σοφίας, η οποία περνάει από πατέρα σε γιο και έλκει την καταγωγή 
της από την αρχαιότητα. Αναφέρεται, μάλιστα, σε συγκεκριμένες χειρουργικές πράξεις, 
όπως η αφαίρεση ουρολίθων, ή οι επεμβάσεις για βουβωνοκήλη και καταρράκτη. 

5.2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΗΣ

Ο Νικόλαος Κωστής (1805-1861) γεννήθηκε στη Σμύρνη. Σπούδασε Ιατρική στη γερ-
μανία και ειδικεύθηκε στη Μαιευτική και γυναικολογία. Επέστρεψε και εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα από το 1837, όπου υπηρέτησε ως ιατρός της Βασιλικής Αυλής. Διορίστηκε 
καθηγητής Μαιευτικής, αλλά αργότερα του δόθηκε η εντολή διδασκαλίας για το μάθη-
μα της Φαρμακολογίας. για αμφότερα τα μαθήματα, συνέταξε εκτενή συγγράμματα44.

Το Εγχειρίδιον Φαρμακολογίας του Κωστή, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1855, έχει 
ένα μεγάλο εισαγωγικό κεφάλαιο με τίτλο Γενική Φαρμακολογία - Περί Δυνάμεως και 
Ἐνεργείας τῶν Φαρμάκων, όπου περιγράφονται με λεπτομέρειες οι μηχανισμοί δρά-
σης των φαρμάκων και οι χημικοί ή βιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό 
φαρμακολογικό αποτέλεσμα, καθώς και οι τρόποι χορήγησης, η απορρόφηση και η 
απέκκριση των φαρμάκων45. Στο κεφάλαιο αυτό, ο Κωστής διακρίνει τέσσερις διαφο-
ρετικές κατηγορίες κράσεων του ανθρώπινου οργανισμού, τις οποίες αποκαλεί ἕξεις. 
γράφει συγκεκριμένα:

Αἱ κυριώτεραι ποικιλίαι τῆς ἕξεως τῶν διαφόρων ἀτόμων καί αἱ ταύτῃ ἑπόμεναι 
διαφοραί τῆς κράσεως εἰσίν αἱ ἑξής. α΄. Ἡ λεμφική ἓξις, ἡ ἀντιστοιχοῦσα τῇ λεμφικῇ 
κράσει …, β΄. Ἡ φλεβική ἓξις, ἡ ἀντιστοιχοῦσα τῇ μελαγχολικῇ κράσει. … γ΄. Ἡ αρτηριακή 
ἓξις, ἡ ἀντιστοιχοῦσα τῇ χολικῇ κράσει. … και δ΄. Ἡ νευρική ἓξις, ἡ ἀντιστοιχοῦσα τῇ 
νευρικῇ ἤ τῇ αἱματώδῃ κράσει.

Οι εισαγωγικές αυτές πληροφορίες στο σύγγραμμα του Νικολάου Κωστή έχουν κάποια 
σχετική συνάφεια με τις ιπποκρατικές αρχές, αλλά απέχουν σημαντικά από την αρχική 
διατύπωση της θεωρίας των χυμών. Άλλωστε, πρέπει να επισημανθεί, ότι ενώ μέσα 
στο κείμενο υπάρχουν συχνές αναφορές για τη θερμή ή φλογιστική δράση ορισμένων 
φαρμάκων, δεν είναι σαφής η τυχόν συσχέτιση αυτών των αναφορών με τις αρχές της 
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θεραπείας διά των αντιθέτων. Απεναντίας, η περιγραφή των ιδιοτήτων των φαρμάκων 
αφορά την επίδρασή τους στα διάφορα συστήματα του οργανισμού, τα δε φαρμακολο-
γικά αποτελέσματα ερμηνεύονται με επιστημονικούς όρους φυσιολογικών μηχανισμών.

5.3 CLAUde BeRNARd

Ο Claude Bernard (1813-1878) γεννήθηκε στο Sain-Julien, ένα χωριό στην περιοχή 
του Beaujolais κοντά στη Λιόν. Σπούδασε Ιατρική στο Παρίσι, όπου διέπρεψε στη βασική 
έρευνα, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην κατανόηση της φυσιολογίας του ανθρώπινου 
σώματος.

Στο πρωτοποριακό του σύγγραμμα Introduction à l’étude de la médecine expérimen-
tale [Εισαγωγή στη μελέτη της πειραματικής ιατρικής]46, υπάρχει ένα κεφάλαιο με τίτλο 
Εκδηλώσεις των ιδιοτήτων του ζώντων οργανισμών και της εξάρτησής τους από τις φυ-
σικοχημικές συνθήκες του περιβάλλοντος, όπου μεταξύ άλλων γράφει: Ας σημειώσουμε 
κατ’ αρχάς ότι μόνον οι πολύπλοκοι και εξελιγμένοι ζωικοί οργανισμοί διατηρούνται 
στη ζωή σε ένα φυσικό περιβάλλον με αντίξοες συνθήκες. Στα κατώτερα όντα, όπως τα 
πρωτόζωα, η αυτοτέλεια αυτή είναι μειωμένη, επειδή επηρεάζονται απ’ ευθείας από την 
επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως η υγρασία, το φως, και η θερμότητα … Όταν 
οι παράγοντες αυτοί επαυξάνονται ή μειώνονται, τότε αντιστοίχως και το φαινόμενο 
της ζωής επιταχύνεται ή επιβραδύνεται. … Αντιθέτως, στα ανώτερα είδη ζωής, όπως τα 
θερμόαιμα θηλαστικά, φαίνεται ότι οι ζωτικές λειτουργίες είναι ανεξάρτητες από τυχόν 
φυσικές μεταβολές του περιβάλλοντος. Σε αυτά τα ζώα, πράγματι, το φαινόμενο της ζωής 
διατηρείται ανεπηρέαστο από εξωτερικούς παράγοντες που ενδεχομένως μεταβάλλουν τις 
συνθήκες του περιβάλλοντος. Φαίνεται ότι μία εσωτερική δύναμη έρχεται να αντιπαλέψει 
αυτές τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, διατηρώντας έτσι ανεπηρέαστη την ισορροπία 
των ζωτικών λειτουργιών. Επομένως, υπάρχει ένα πληρέστερο σύστημα εξισορρόπησης 
που διατηρεί τις ιδιότητες στο εσωτερικό περιβάλλον του σώματος, παρά τις αντίξοες 
συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Με αυτούς τους απλούς συλλογισμούς και με την εισαγωγή της έννοιας του εσω-
τερικού περιβάλλοντος (milieu interieur), ο Claude Bernard διατυπώνει την άποψη ότι 
ορισμένοι ισχυροί ρυθμιστικοί μηχανισμοί διασφαλίζουν τη συνέχιση της φυσιολογικής 
λειτουργίας του οργανισμού, ακόμη και όταν οι εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες 
είναι ακραίες. Σήμερα γνωρίζουμε τον ρόλο που διαδραματίζει το μεσοκυττάριο υγρό 
(ηλεκτρολύτες, ορμόνες, νευροδιαβιβαστές και άλλα βιοδραστικά μόρια, όπως κινίνες, 
προσταγλανδίνες, λευκοτριένια κ.ά.) στην προστασία της αδιατάρακτης λειτουργίας 
των κυττάρων.

Η άποψη της διατήρησης των φυσιολογικών λειτουργιών των κυττάρων, ως μία 
συνέπεια των ανθεκτικών εξισορροπητικών μηχανισμών άμυνας του εσωτερικού πε-
ριβάλλοντος όπως τη διατύπωσε ο διάσημος φυσιολόγος, ίσως απηχούσε την εποχή 
εκείνη την επιβίωση της έννοιας των ιπποκρατικών χυμών και του σημαντικού ρόλου 
της ευκρασίας τους για τη διατήρηση της υγείας.

Ασπαζόμενος τη θεωρητική διατύπωση του Claude Bernard, ο επίσης διάσημος 
φυσιολόγος Walter Cannon (1871-1945) δημιούργησε το 1926 τον ελληνογενή όρο ho-
meostasis, προκειμένου να περιγράψει την ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί μία 
ισορροπημένη εσωτερική σταθερότητα47.
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5.4 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ

Ο Θεόδωρος Αφεντούλης (1824-1893) καταγόταν από τη Ζαγορά Πηλίου. Σπούδασε 
Ιατρική στο Οθώνειο Πανεπιστήμιο, από όπου έλαβε διδακτορικό δίπλωμα. Συνέχισε 
τις σπουδές του στη Βιέννη, στο Μόναχο, στο Παρίσι και στη Βουδαπέστη. Το 1852 
εξελέγη καθηγητής της Παθολογικής Ανατομικής, αλλά δίδαξε επίσης Φαρμακολογία 
και Βοτανολογία48. Έγραψε και δημοσίευσε πολλά σημαντικά συγγράμματα, μεταξύ των 
οποίων το τρίτομο έργο Φαρμακολογία ήτοι Περί Φύσεως και Δυνάμεως και Χρήσεως 
Φαρμάκων (1875)49. Αξίζει να επισημανθούν ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία από το 
σύγγραμμα της Φαρμακολογίας.

για το αφέψημα από ρίζα αγριάδας (Ρίζα αγρώστιδος, Cynodon dactylon L.), ο Αφε-
ντούλης γράφει: Ἀνέκαθεν ἐκ τῶν χρόνων τοῦ Διοσκορίδου εὐχρηστότατον τὸ ἀθῶον 
φάρμακον πρός φλεγμονάς τῶν πεπτικῶν καὶ ἀναπνευστικῶν, ἔτι δὲ μᾶλλον τὰς τῶν 
οὐροποιητικῶν ὀργάνων, καὶ τὰς τῶν ὀρογόνων χιτώνων ὡς ψυκτικόν, καὶ πρός πυ-
ρετούς οἱους δήποτε. Ποτόν εὒπεπτον καὶ εὒχυμον καὶ ἠρέμα θρεπτικόν. Δίδεται καὶ 
πρός ὓδρωπας ἀνά σάρκα τούς μετ’ ὀστρακιάν.

Στο κεφάλαιο για το Όπιον (Papaver somniferum L.), υπογραμμίζεται η σημασία της 
κράσης του σώματος, ως προς την ποιότητα και την ένταση των φαρμακολογικών απο-
τελεσμάτων: Ἡ κρᾶσις τροποποιεῖ τήν δύναμιν τοῦ ὀπίου. Ἂνθρωποι πληθωρικοί καὶ 
αἱματώδεις διεγείρονται τὸ κατ’ ἀρχάς μὲν σφόδρα, εἲτα δὲ καταφέρονται εἰς βαθύτατον 
ὓπνον, ἐνῶ οἱ ἀσθενικοί και οἱ λείφαιμοι μετά μακράν καὶ δυσπαρατήρητον διέγερσιν 
ἐμπίπτουσιν εἰς ὓπνον. Τοὐναντίον δὲ πάλιν χολερικοί καὶ εὐδιέγερτοι ἐρεθίζονται τα-
χέως, ἀλλ’ ἐν ταυτῷ καὶ δυσκόλως καταφέρονται εἰς ὓπνον. 

Σε άλλο σημείο, για τις κλινικές ενδείξεις του οπίου: Πρός τὰς ψυχικάς νόσους 
διδόμενον ἤδη ἐκ τῶν χρόνων τοῦ Γαληνού (ὅρα τὰ περί θηριακῆς βιβλ. τοῦ Γαληνοῦ) 
καὶ μάλιστα κατά τῆς μελαγχολίας καὶ τῆς λυπομανίας.

Συμπερασματικά, ο Αφεντούλης κάνει κάποιες σποραδικές αναφορές στο ποιόν των 
φαρμάκων, σύμφωνα με τις ιπποκρατικές αρχές, δηλώνοντας ότι κάποια από αυτά θερ-
μαίνουν και κάποια άλλα ψύχουν. Ωστόσο, η θεωρία της θεραπείας διά τῶν αντιθέτων 
παραμένει στη σφαίρα της συνεκδοχής και δεν δηλώνεται με σαφήνεια. Απεναντίας, 
επικαλείται αρκετά συχνά τις ρήσεις του Ιπποκράτη, του Διοσκουρίδη και του Γαληνού, 
τα έργα των οποίων φαίνεται να γνωρίζει σε βάθος.

6. ςυΖΉΤΉςΉ καΙ ςυμπΕραςμαΤα

Η έννοια της σωματικής και ψυχικής υγείας ως αποτέλεσμα της ευκρασίας των 
τεσσάρων χυμών του σώματος (αἷμα, ξανθή χολή, φλέγμα, μέλαινα χολή) αποτέλεσε 
τον ακρογωνιαίο λίθο της ιπποκρατικής ιατρικής και υιοθετήθηκε από όλες τις ιατρικές 
«σχολές» (δογματική, εμπειρική, πνευματική και μεθοδική), με μικρές μόνον παραλλαγές. 
γνωρίζουμε από διασωθέντα σπαράγματα κειμένων, ότι διατηρήθηκε στα έργα πολλών 
διαπρεπών ιατρών της κλασικής, της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου. Παρά 
το γεγονός ότι η ιπποκρατική θεωρία των χυμών είχε αμφισβητηθεί σε σχετικώς πρώιμη 
φάση από τον Ερασίστρατο (3ος αι. π.Χ.), η διάδοση της συνεχίστηκε απρόσκοπτα και 
κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή ιατρική σκέψη επί πολλούς αιώνες. Αυτό οφείλεται κυρίως 
στον Γαληνό, ο οποίος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Ιπποκράτη. Η μετάφραση 
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των έργων Γαληνού σε πολλές γλώσσες κατά την ύστερη αρχαιότητα και τη βυζαντινή 
εποχή, συνέβαλε σημαντικά τη διάδοση των ιπποκρατικών θεωριών σε ολόκληρο τον 
τότε γνωστό κοσμο.

Ο Γαληνός δεν ενστερνίζεται απλώς την άποψη ότι τα φάρμακα έχουν ποιοτικές ιδι-
ότητες που καθορίζουν τις θεραπευτικές τους εφαρμογές, σύμφωνα με τις αρχές της 
εναντιοθεραπείας, αλλά προχωρεί ακόμη περισσότερο, περιγράφοντας τέσσερις διαφο-
ρετικές διαβαθμίσεις για τη θερμότητα, την ψυχρότητα, την ξηρότητα και την υγρότητα. 
Επομένως, στο σύστημα του Γαληνού, οι κράσεις του σώματος, αλλά και των απλών 
φαρμάκων, υπάγονται σε πολλές και ποικίλες κατηγορίες, επειδή η θερμότητα πρώτου 
βαθμού μπορεί να συνυπάρχει με υγρότητα δευτέρου βαθμού και ξηρότητα πρώτου ή 
τρίτου βαθμού κ.ο.κ. Ακόμη και εάν δεχόμασταν μόνον τη θερμότητα και την ξηρότητα 
ως δύο βασικές ποιοτικές ιδιότητες, οι διαφορετικές κράσεις που θα προέκυπταν είναι 
δεκαέξι (τέσσερις, επί τέσσερις).

Με οδηγό την ισορροπία των τεσσάρων χυμών, η ιατρική φροντίδα καθοδηγείται από 
την απλή λογική προσέγγιση ότι οιαδήποτε απόκλιση στην αρμονική ανάμιξη των χυμών 
οφείλει να αποκαθίσταται με τροφές ή φάρμακα που διαθέτουν τα αντίθετα ποιοτικά 
γνωρίσματα. για παράδειγμα, όταν υπάρχει στο σώμα πλεόνασμα αίματος, το οποίο είναι 
θερμό και υγρό, οφείλουμε να χορηγήσουμε στον ασθενή τρόφιμα ή φάρμακα που θα 
έχουν τα ποιοτικά γνωρίσματα του ψυχρού και ξηρού. Επομένως, εκτός από τη διάγνωση 
της κράσης του σώματος, ο ιατρός οφείλει να γνωρίζει επίσης την κράση των φαρμά-
κων, ώστε να επιλέγει κάθε φορά το κατάλληλο φάρμακο για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Ο Διοσκουρίδης φαίνεται ότι έχει ταξινομήσει την Ιατρική Ύλη σε ομάδες, με κυριότερο 
κριτήριο την κράση των φαρμάκων. Στα πρώτα βιβλία του έργου του, κυριαρχούν τα 
φάρμακα με θερμαντικές ιδιότητες, ενώ τα τελευταία βιβλία περιγράφουν τα φάρμακα 
με ψυκτικές ιδιότητες. Η ομαδοποίηση αυτή παρέχει στον θεράποντα ιατρό την ευχέρεια 
της εναλλακτικής επιλογής μεταξύ πολλών όμοιων φαρμάκων, ανάλογα με την διαθεσι-
μότητά τους. Δηλαδή στο έργο του Διοσκουρίδη το ιπποκρατικό αξίωμα της θεραπείας 
διά των αντιθέτων είναι παρόν, αν και κάπως δυσδιάκριτο.

Παραμένει αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα κείμενα του Ιπποκράτη, του Διοσκουρίδη 
και του Γαληνού, είτε στο πρωτότυπο είτε μεταφρασμένα, υπήρξαν αντικείμενο συνεχούς 
αντιγραφικής αναπαραγωγής, επειδή αποτελούσαν δημοφιλείς πηγές χρήσιμων πληρο-
φοριών για την άσκηση της ιατρικής. Επίσης, πολλά αποσπάσματα αυτών των έργων 
διασώθηκαν σε συμπληρωματικά έργα μεταγενέστερων συγγραφέων στο Βυζάντιο, στην 
αραβική ιατρική, καθώς και στη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τις γειτονικές χώρες.

Οι ιπποκρατικές αρχές της θεραπευτικής ανευρίσκονται σε πλείστα αναγεννησιακά 
κείμενα, κυρίως στην Ιταλία, την Ισπανία, τη γαλλία και τις Κάτω Χώρες. Η ανάπτυξη 
της τυπογραφίας συνέβαλε στην ευκολότερη διάδοση αυτών των γνώσεων και στη 
διατήρηση και εδραίωση τους μέχρι τα τέλη του 19ου αι., με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
σαφείς αναφορές στην ευκρασία των χυμών του σώματος και τις κράσεις των φαρμάκων 
σε πολλά ιατρικά συγγράμματα. Παρά το γεγονός ότι τον 16ο αι. ο Παράκελσος αμφι-
σβητεί με πολύ μαχητικό τρόπο τη θεωρία των χυμών, η διεισδυτικότητα των κειμένων 
του Ιπποκράτη, του Διοσκουρίδη και του Γαληνού εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη.

Χωρίς πρόθεση υπερβολής, η μακραίωνη επιβίωση των ιπποκρατικών αρχών υπήρξε 
το περιρρέον επιστημονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Claude Bernard διατύπωσε τη 
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θεωρία του για το εσωτερικό περιβάλλον, δηλαδή για την αλληλεπίδραση ανάμεσα στον 
μικρόκοσμο του ανθρώπινου σώματος και στον μακρόκοσμο του φυσικού περιβάλλοντος. 
Σήμερα, γνωρίζουμε ότι το εσωτερικό περιβάλλον του Claude Bernard (το οποίο ο Walter 
Cannon ονόμασε ομοιοστασία) διασφαλίζει την αδιατάρακτη λειτουργία των κυττάρων 
εξαιτίας της ισόρροπης παρουσίας και αλληλεπίδρασης πολλαπλών βιοδραστικών με-
γαλομορίων. Μία σύγχρονη εκδοχή της ευκρασίας των χυμών.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ιπποκρατική άποψη για τη λειτουργία του σώματος και 
την προάσπιση της υγείας με τη διατήρηση της ευκρασίας των χυμών, παρείχε στους 
μαχόμενους ιατρούς ένα εύχρηστο πλαίσιο αναφοράς για την επίλυση καθημερινών 
κλινικών προβλημάτων, η οποία στηριζόταν στις αρχές της εναντιοθεραπείας. Από την 
άλλη πλευρά, η ιερή προσήλωση στα αρχαία κείμενα, τα οποία ελάχιστοι τόλμησαν να 
αμφισβητήσουν επί πολλούς αιώνες, είχε προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην υγεία 
των ασθενών όσο και στην επιστημονική εξέλιξη και πρόοδο των ιατρικών επιστημών50.

Ο 19ος αι. είναι καθοριστικός στην πορεία των ιατρικών γνώσεων, κυρίως με τη θεαμα-
τική ανάδυση της πειραματικής μικροβιολογίας και την ταυτοποίηση πολλών παθογόνων 
μικροοργανισμών, ως γενεσιουργών αιτίων διαφόρων νοσημάτων. Η εξέλιξη αυτή έβαλε 
οριστικά στο περιθώριο τις θεωρητικές απόψεις περί “ευκρασίας” και “δυσκρασίας 
χυμών”, όπως φαίνεται καθαρά και από το περιεχόμενο των ιατρικών συγγραμμάτων 
κατά τη μετάβαση από τον 19ο προς τον 20ο αι.

ςΉμΕΙώςΉ

Η εργασία αυτή αφιερώνεται στον ιατρό Πάνο Αποστολίδη, άοκνο ερευνητή του 
Ιπποκράτη, του Γαληνού και της εν γένει αρχαίας ελληνικής γραμματείας, ο οποίος με 
το σημαντικό δημοσιευμένο έργο του έχει κάνει ευκολότερη τη μελέτη των κειμένων 
της ιατρικής μας κληρονομιάς.
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Ή απονομή του Τιμητικού Τίτλου  
του «Ιπποκράτη» σε μεγάλες μορφές  
της Ιατρικής

Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου

ΕΙςαγώγΉ

Στον 5ο αι. π.Χ. που έζησε ο Ιπποκράτης άνθισαν οι τέχνες και αναπτύχθηκε περαιτέ-
ρω η αφύπνιση του επιστημονικού πνεύματος που είχε γεννηθεί έναν αιώνα πριν στην 
Ιωνία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το σύμπαν και την κοσμολογία. Όμως κατά τον αιώνα 
αυτόν, το κέντρο των φιλοσοφικών θεωριών καταλαμβάνει ο άνθρωπος στην ενασχόληση 
των σοφιστών, των ιστορικών αλλά και των ιατρών. Καθώς ο ορθολογισμός του αιώνα 
του Περικλή, επικρατεί σε όλα τα πνευματικά πεδία, στον τομέα της Ιατρικής οδηγεί 
με ταχείς ρυθμούς την επιστημονική σκέψη σε φωτεινούς δρόμους, καταλήγοντας στο 
θαύμα του «Χρυσού Αιώνα». 

Όπως ο ιστορικός Θουκυδίδης ερμηνεύει τα γεγονότα χωρίς τη θεϊκή επέμβαση, έτσι 
και η Ιπποκρατική Συλλογή αποβάλλει αντίστοιχα κάθε επέμβαση θεότητας στη δημιουρ-
γία και την εξέλιξη των νοσημάτων και κάθε μαγική θεραπευτική πρακτική βασισμένη 
σε προσευχές και εξαγνισμούς. Έτσι, καταξιώνεται ο Ιπποκράτης ως ο εκφραστής της 
πρώτης αμιγώς επιστημονικής ιατρικής και ανακηρύσσεται σε πρότυπο όχι μόνο για το 
λόγο αυτό, αλλά και για την ορθή συμπεριφορά προς τον ασθενή, την εξέταση κοντά 
στην κλίνη του, τη συμπαράσταση και την αγάπη προς αυτόν. Στους αιώνες που θα 
ακολουθήσουν θα αναδειχθεί σε σύμβολο και κάποιοι θα προσπαθήσουν να τον μιμη-
θούν, κατακτώντας παγκόσμια τη φήμη ενός διαδόχου-Ιπποκράτη που προσδιορίζεται 
επιπλέον από την εθνικότητα καθενός.

Ο λαΤΙνΟς ΙππΟκραΤΉς

Ο Cornelius Celsus υπήρξε διάσημος γνώστης και ερευνητής της αρχαίας ελληνικής 
ιατρικής και εγκυκλοπαιδιστής (ερανιστής) της αρχαίας ελληνικής ιατρικής γραμματείας, 
από το έργο του οποίου διασώθηκε η πραγματεία De Medicina (Περί Ιατρικής). Αποτελεί 
μέρος μιας πληρέστερης σειράς επιστημών (γεωπονική, Στρατιωτική τέχνη, Ρητορική, 
Φιλοσοφία, Νομική και Ιατρική) και γράφτηκε περί το 25-35 μ.Χ. Μερικοί ιστορικοί 
υποστηρίζουν ότι ο Κέλσος δεν ήταν γιατρός αλλά οι περισσότεροι δέχονται ότι είχε 
σπουδάσει ιατρική αλλά δεν εξάσκησε το επάγγελμα του γιατρού, δεν έγινε κλινικός 
γιατρός. Όμως, το σύγγραμμά του βρίθει περιγραφών χειρουργικών επεμβάσεων και 
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εργαλείων, θεραπευτικών οδηγιών, και άλλων τεχνικών που προϋποθέτουν εξειδικευ-
μένες γνώσεις και εμπειρία. Αναφέρεται ιδιαίτερα, στον Ιπποκράτη και τις πραγματείες 
του με επιτυχημένες μεταφράσεις στη Λατινική γλώσσα των ελληνικών ιατρικών όρων. 
Δίκαια επονομάσθηκε «Κικέρων της Ιατρικής» αλλά και «Λατίνος Ιπποκράτης» για την 
πολυμάθεια και τη γνώση του Ιπποκρατικού έργου. Μπορεί να θεωρηθεί Ιπποκρατιστής 
ως ορθολογιστής και ακριβής στις παρατηρήσεις του. Κάποιες απόψεις του δικαιολογούν 
πλήρως το θαυμασμό των ιστορικών της Ιατρικής: «Η τέχνη της Ιατρικής πρέπει να στη-
ρίζεται στη λογική. Η μελέτη των σωμάτων των νεκρών είναι αναγκαία για τη μάθηση». 
Πάντως σε πολλά σημεία του έργου του αναφέρεται στον Ιπποκράτη: «Δε θα διστάσω 
να βασιστώ στην αυθεντία των αρχαίων και ειδικά του Ιπποκράτη». 

Ο Κέλσος αφιερώνει έναν πρόλογο στην Ιστορία της Ιατρικής, όπου εκθέτει με σαφή-
νεια το ρόλο που διαδραμάτισε ο Ιπποκράτης στην ανάπτυξη της επιστήμης και διατρέχει 
την Αλεξανδρινή περίοδο, το σύστημα του Ασκληπιάδη του Βιθυνού (πρώτου σημαντικού 
Έλληνα ιατρού στη Ρώμη) και τους συγχρόνους του. Αναφέρει περίπου 80 ονόματα 
ιατρών πριν από αυτόν, πολλοί από τους οποίους είναι άγνωστοι από άλλες πηγές και 
το βιβλίο του μόνο τους μνημονεύει. Άξιος οπαδός του Ιπποκράτη είναι και στο θέμα 
της Ηθικής και Δεοντολογίας, όπου διακηρύττει ότι ο ιατρός πρέπει να παραδέχεται τα 
λάθη του και να τα ομολογεί διότι αυτό είναι πράξη ανθρώπου μεγάλης ευφυΐας αλλά και 
χρήσιμης για τους επερχόμενους διότι θα τους αποτρέψει να επαναλάβουν το ίδιο λάθος. 

Ο αραΒας ΙππΟκραΤΉς

Υπάρχει μια διχογνωμία μεταξύ των ιστορικών για τους δύο μεγάλους άραβες ια-
τρούς, τον Ραζή και τον Αβικέννα. Οι περισσότεροι θεωρούν τον πρώτο ως τον «Άραβα 
γαληνό» ή/και «Άραβα Ιπποκράτη», άλλοι αποδίδουν τον τίτλο στον δεύτερο. Η αλήθεια 
είναι ότι και οι δύο ακολουθούν τις Ιπποκρατικές απόψεις στα έργα τους αλλά ο πρώτος 
δίκαια διεκδικεί τον τίτλο.

Ο Ραζής (860-932 μ.Χ.) ή Abu Bakr Muhammad Ibn al-Zakariya al-Razi γεννήθηκε κοντά 
στην Τεχεράνη και ως νέος ασχολήθηκε με τη μουσική, την αλχημεία και τη χημεία, καθώς 
και Φιλοσοφία, Φυσική και Μαθηματικά. Απέκτησε εμπειρία στο Νοσοκομείο Muqtadari. 
Το πιο γνωστό του έργο είναι το Liber Continens, μια ιατρική εγκυκλοπαίδεια, συναγωγή 
πολλών απόψεων κυρίως του Ιπποκράτη και του Γαληνού. Ένα λιγότερο εκτενές έργο του, 
το Liber medicinalis ad Almansorem διαθέτει ύλη από Ιπποκράτη, Γαληνό, Ορειβάσιο και 
Παύλο Αιγινήτη αλλά και από τους Αφορισμούς, σύμφωνα με το Ιπποκρατικό πρότυπο. 
Χαρακτηριστικός είναι ο εξής: «Όταν ο γαληνός και ο Αριστοτέλης συμφωνούν είναι 
εύκολη η λήψη απόφασης αλλά όταν διαφωνούν είναι πολύ δύσκολο να γίνει». Στον Ραζή 
πιστώνεται και η διάκριση ευλογιάς-ιλαράς που πρώτος εκείνος διέκρινε. 

Ο αγγλΟς ΙππΟκραΤΉς

Ο Thomas Sydenham (1624-1689) γεννήθηκε στο Winford-eagle στο dorset και σπού-
δασε στην Οξφόρδη (ίσως και στο Montpellier), αποφοίτησε όμως από το Cambridge 
to 1645 (μεσολάβησε η κατάταξή του στο στρατό και η παραμονή του στο Κοινοβούλιο 
κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου). Άσκησε με μεγάλη επιτυχία το επάγγελμά 
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του στο Λονδίνο. Κύρια αρχή του ήταν ότι η αιτία όλων των ασθενειών θα έπρεπε να 
αναζητηθεί στη φύση και ότι η θεραπεία τους είχε άμεση εξάρτηση από τη φύση. Ηγήθηκε 
μιας σταυροφορίας για την επιστροφή των συναδέλφων του στις ρίζες του Ιπποκρατι-
κού πνεύματος σε μια εποχή κορύφωσης των συγκρούσεων μεταξύ της Ιατροφυσικής 
Σχολής και της Ιατροχημικής Σχολής που κυριάρχησαν στο χώρο. Ήδη η Iατρική είχε 
αρχίσει να συμπορεύεται με τις θετικές παρά με τις θεωρητικές επιστήμες, επενδύοντας 
στην αλματώδη πρόοδο των Φυσικών Επιστημών. Οι εφευρέσεις του Γαλιλαίου, του 
Νεύτωνα και του Καρτέσιου εφαρμόσθηκαν στη θεωρία που παρομοίαζε τον ανθρώπινο 
οργανισμό με μηχανή που λειτουργεί με βάση μαθηματικούς νόμους. Μερικοί από τους 
μεγάλους ανατόμους και φυσιολόγους της εποχής άσκησαν λιγότερο την Ιατρική και 
περισσότερο στις ανατομικές μελέτες και σε μαθηματικούς υπολογισμούς. Η συνεχής 
εμφάνιση νέων θεωριών και υποθέσεων έστρεφε την προσοχή των ιατρών από την κλινική 
πράξη και χώριζε τους ερευνητές από τους κλινικούς ιατρούς που αυτοαποκαλούνταν 
«Ιπποκρατιστές».

Ο Sydenham, επιφανέστερος γνώστης και συνεχιστής του Ιπποκρατικού έργου, 
αντίθετα πίστευε ότι: 

Oι ιατροί πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στο λειτούργημά τους  
και όχι στο αποκλειστικό ενδιαφέρον για την έρευνα,  
για να μη χαλαρώνει ο προσωπικός δεσμός με τον ασθενή  
και να μην επέρχεται η αποξένωση από την ανθρωπιστική 
αποστολή του ιατρικού λειτουργήματος. 

Υποστήριζε ότι τα νοσήματα δεν γίνονται κατανοητά παρά μόνο με την κλινική παρα-
τήρηση και την ερμηνεία των συμπτωμάτων δίπλα στην κλίνη των ασθενών. Υπέρτατος 
σκοπός της Ιατρικής ήταν η περίθαλψη του ασθενούς. Ο Sydenham επέστρεψε στον 
Ιπποκράτη επιβεβαιώνοντας την ανάγκη να ζει ο ιατρός κοντά στον ασθενή και όπως 
χαρακτηριστικά έλεγε «να μη κτίζει την οικία πριν να τοποθετηθούν τα θεμέλια». Ο θαυ-
μασμός του για τον Ιπποκράτη είναι τέτοιος ώστε, από τη στιγμή που επανανακάλυψε 
την ευλογιά, υπέθεσε ότι δεν υπήρχε την εποχή του Ιπποκράτη με τη μορφή που υπήρχε 
στη δική του διότι «εάν υπήρχε δεν θα του είχε διαφύγει, σε αυτόν που κατανόησε την 
ιστορία των ασθενειών καθαρότερα και περιέγραψε τις ασθένειες ακριβέστερα από 
οποιονδήποτε άλλον ανάμεσα στους διαδόχους του» Ακολουθώντας το παράδειγμα του 
Ιπποκράτη και την πραγματεία του Περὶ Ἐπιδημιῶν, μελέτησε με ιδιαίτερη προσοχή τις 
επιδημίες στο Λονδίνο του 17ου αιώνα.

Οι θεραπευτικές μέθοδοι που συνιστούσε ήταν η δίαιτα, τα καθαρτικά και οι αφαιμά-
ξεις. Μεταξύ των νέων φαρμακευτικών ουσιών, ήταν από τους πρώτους που αναγνώρισαν 
τις ιδιότητες του φλοιού της κιγχόνης που είχε μόλις μεταφερθεί στην Ευρώπη από το 
Περού και του οπίου (καραμέλες του Sydenham) για καρδιολογικές παθήσεις. Η προέ-
λευση των φαρμάκων του (βότανα) συμφωνούσε με τη θεωρία του για τις θεραπευτικές 
δυνάμεις της φύσης. 

Οι ιστορικοί της Ιατρικής του απέδωσαν τον τίτλο του Άγγλου Ιπποκράτη σε αυτόν λόγω 
του ότι ηγήθηκε στη Νέο-Ιπποκρατική κίνηση (τίτλος που προτιμούσε και ο ίδιος) και τον 
τίτλο «αιώνας των Άγγλων» στο 17ο αιώνα διότι μαζί με τον William Harvey διαμόρφωσαν 
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τις κατευθύνσεις τις οποίες ακολούθησε η ιατρική επιστήμη έκτοτε. Ο Άγγλος Ιπποκράτης 
υπήρξε μια δίκαιη αναγνώριση για εκείνον που χωρίς να ακολουθήσει κανένα σύστημα 
ή να ενστερνισθεί δόγματα κάποιας σχολής, επανέφερε την Ιπποκρατική αντίληψη του 
ορθολογισμού και της κλινικής παρατήρησης στην παλαιότερη πρωταγωνιστική της 
θέση. Οι επιδημιολογικές παρατηρήσεις του εναρμονίζονταν με τις Ιπποκρατικές και τα 
κλινικά αποτελέσματα ήταν άριστα διότι μελετούσε με επιμονή τα συμπτώματα και την 
εξέλιξη των νοσημάτων αντί των πομπωδών ερμηνειών προς τον ασθενή, διατυπωμένων 
με περίπλοκους και ακατανόητους όρους. Περιέγραψε την ευλογιά, την ελονοσία, τη 
φυματίωση, την οστρακιά (που τη διέκρινε από την ιλαρά), τον «χορό του Αγίου Βίτου» 
(χορεία του Sydenham) και την ποδάγρα («Tractatus de podagra», 1683).

Από όλες τις επιστροφές στον Ιπποκράτη που βρέθηκαν σε σημαντικές περιόδους 
της Ιστορίας της Ιατρικής, εκείνη του Sydenham θεωρείται πιο σημαντική. Συνέβη στη 
Βρετανία σε μια εποχή που το ελληνικό ιδανικό της πολιτικής ελευθερίας αναζωπυρώ-
θηκε από τον Cromwell και ο Shakespeare έφθανε στο ύψος της αρχαίας ελληνικής 
τραγωδίας. Από τη Σχολή του προήλθε και ο Ολλανδός Ιπποκράτης Hermann Boerhaave.

Ο ΟλλανδΟς ΙππΟκραΤΉς

Ο Hermann Boerhaave (1668-1738) γεννήθηκε στο voorhout κοντά στο Leyden, από 
πατέρα κληρικό, ακολουθώντας αρχικά σπουδές Θεολογίας και Φιλοσοφίας και στη 
συνέχεια Ιατρικής στην περίφημη Ιατρική Σχολή της πόλης. Το 1701 έγινε καθηγητής 
στο ίδιο πανεπιστήμιο στην έδρα της Θεωρητικής Ιατρικής και Βοτανικής και δεν είναι 
τυχαίο ότι η εναρκτήρια διάλεξή του είχε θέμα «Περί υπομνήσεως των Ιπποκρατικών 
σπουδών» (De commendando studio Hippocratico) που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 
το πρόγραμμα όλης της επιστημονικής του δραστηριότητας συνοψίζοντας με έμφαση 
την ανάγκη της επανόδου στη μελέτη των Ιπποκρατικών κειμένων.

Υπήρξε διάσημος κλινικός ιατρός, φημισμένος σε όλη την Ευρώπη, με πλήθη ασθε-
νών να συρρέουν για μια θεραπευτική συμβουλή του στο ιατρείο του στο Leyden της 
Ολλανδίας. Η δημοφιλία και η αναγνωρισιμότητά του ήταν τόσες ώστε να λέγεται ότι 
έλαβε επιστολή από την Κίνα με παραλήπτη «Κύριο Boerhaave, Ευρώπη» χωρίς καμιά 
καθυστέρηση. Στα μαθήματά του συνέρρεαν φοιτητές από όλες τις χώρες και οι πλέον 
επιφανείς της Ευρώπης συνωστίζονταν στο ιατρείο του (ο μύθος θέλει τον Μεγάλο Πέτρο 
να περιμένει υπομονετικά τη σειρά του για πολλές ώρες). Τον περιέβαλλε ο θαυμασμός 
των μαθητών του και η λατρεία των συμπολιτών του και ο τιμητικός τίτλος «Κοινός 
Διδάσκαλος ολόκληρης της Ευρώπης» (Communis totius Europae praeceptor) που του 
προσέδωσε ο διάσημος μαθητής του ο Ελβετός Albrecht von Haller (1708-1777), ανατόμος 
και φυσιολόγος. Όταν απεβίωσε, άφησε περιουσία δέκα εκατομμυρίων φλορινιών που 
είχε αποκτήσει αποκλειστικά από την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Την ταφή του 
συνόδευσαν αληθινά βασιλικές τιμές, ενώ στη γενέθλια πόλη του ακόμη και σήμερα ο 
επισκέπτης ανιχνεύει πολλές απτές αποδείξεις της παρουσίας του: το εξοχικό του στο 
Oegstgeest, το σπίτι του στο Rapenburg, τη νεκρική του λήκυθο στην Εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου και ένα υπερμέγεθες άγαλμά του εμπρός από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια. 

Στον Boerhaave αξίζει απόλυτα ο τίτλος που περισσότερο επιθυμούσε του «μαθητή 
του Ιπποκράτη» αλλά και αυτός που του αποδόθηκε αργότερα, του Ολλανδού Ιπποκράτη. 
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Οι αντιλήψεις του για την Ιατρική και τον τρόπο άσκησής της είναι καθ’ ολοκληρία 
Ιπποκρατικές. Πίστευε ότι ο κύριος σκοπός της επιστήμης του ήταν η θεραπεία του 
ασθενούς και ότι κάθε θεωρητική συζήτηση σταματάει στην κλίνη του. Ιπποκρατική είναι 
και η μέθοδος διδασκαλίας του και των κειμένων του, με μορφή μικρών αφορισμών που 
περιέχουν παρατηρήσεις και θεραπευτικούς κανόνες. Στο Ιπποκρατικό πνεύμα περιλαμ-
βάνονται και οι μελέτες του για την έννοια της υγείας και της νόσου και της αναζήτησης 
λύσεων μέσα στη Φύση εφόσον ο άνθρωπος αποτελεί μέρος του κόσμου. Ταυτόχρονα, 
είναι ο πρώτος κλινικός που επαναφέρει τον ασθενή στο κέντρο της Ιατρικής. Μέχρι τότε, 
πρώτα διαμορφώνονταν οι θεωρίες και ο ασθενής θεραπευόταν αναλόγως. Ο Boerhaave 

Δίδαξε πρώτα την εξέταση του ασθενούς και μετά  
τη μελέτη της νόσου για τη διαμόρφωση θεωριών. 

Ήταν βέβαια ο ίδιος γνώστης των θεωριών των προηγουμένων αιώνων (Ιατρο-Φυ-
σική και Ιατρο-Χημική Σχολή) και της Χυμοθεωρίας του Ιπποκράτη και ακολουθούσε 
τον Εκλεκτικισμό. Υπήρξε έτσι, συνεχιστής της Νέο-Ιπποκρατικής σταυροφορίας που 
είχε πρώτος δημιουργήσει ο Άγγλος Thomas Sydenham πριν από έναν αιώνα. Ο ίδιος 
πίστευε ότι το κυριότερο καθήκον του ιατρού είναι η κλινική εξέταση του αρρώστου όχι 
απλώς ως επαγγελματική υποχρέωση αλά ως κίνητρο για την πρόοδο της επιστήμης. 

Το έργο του «Θεμελιώδεις Αρχές της Ιατρικής» (Institutiones medicae, 1708) ήταν 
ένα εξαιρετικό βιβλίο Φυσιολογίας, ενώ οι «Αφορισμοί» (Aphorismi, 1709) παραπέμπο-
ντας άμεσα στο αντίστοιχο ιπποκρατικό έργο γνώρισαν απίστευτο αριθμό εκδόσεων 
και μεταφράσεων. Υπήρξε πολυγραφότατος, ενώ παράλληλα ίδρυσε το Βοτανικό Κήπο 
του Leyden (τον περιέγραψε το 1710), ο οποίος διασώζεται μέχρι σήμερα στο κέντρο 
της πόλης. Το όνομά του φέρει το σύνδρομο της αυτόματης ρήξης του οισοφάγου που 
πρώτος περιέγραψε στην περίπτωση του Baron Wassenaer.

Η επίδραση του Boerhaave στο χρόνο και σε άλλες χώρες επεκτάθηκε από τους δι-
άσημους μαθητές του. Ο Gerand van Swieten (1700-1772) υπήρξε ο ιδρυτής της Σχολής 
της Βιέννης (προσκλήθηκε από την αυτοκράτειρα Μαρία Θηρεσία να αναδιοργανώσει τη 
διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και να θέσει σε νέες βάσεις την Υγειονομική 
υπηρεσία της χώρας) και το έργο του «Σχόλια επί των Αφορισμών» σε 5 τόμους αποτέλεσε 
ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεκμήρια της Ιπποκρατικής Ιατρικής που εισήλθε επίσημα 
στις έδρες του ανωτέρω Πανεπιστημίου. Ο Sir John Pringle (1707-1782) αναδείχθηκε 
πρωτοπόρος στη Στρατιωτική Ιατρική στη Βρετανία και ο William Cullen στην Παθολογο-
ανατομία του Νευρικού συστήματος. Με τις γνώσεις και με τις πράξεις του ο Boerhaave 
αγωνίσθηκε για την αναβίωση των ιδεών και αρχών του μεγάλου Πατέρα της Ιατρικής.

Ο καναδΟς ΙππΟκραΤΉς

O Sir William Osler (1849-1919) γεννήθηκε στο Bond Head, στο Οντάριο του Κανα-
δά, άρχισε την εκπαίδευσή του από το Trinity College School και συνέχισε το 1868 στη 
Σχολή Ιατρικής του Τορόντο. Άφησε τη Σχολή όταν έγινε δεκτός στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου McGill στο Μόντρεαλ από όπου και αποφοίτησε το 1872. Μετεκπαιδεύ-
τηκε στην Ευρώπη κοντά στον Rudolf Virchow και το 1874 επέστρεψε στον Καναδά και 
στο Πανεπιστήμιο McGill ως καθηγητής. Δέκα χρόνια αργότερα διορίζεται καθηγητής 
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Κλινικής Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο της Pennsylvania στη Φιλαδέλφεια και το 1885 
γίνεται ένα από τα επτά ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Αμερικανών Ιατρών. Το 1889 δέχεται 
τη θέση Διευθυντή στο νέο Νοσοκομείο Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη, ενώ σύντομα 
πρωτοστατεί στην ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Johns Hopkins, μαζί με τους William 
Welch, William Halsted και Howard Kelly. Υπήρξε ένας από τους πρώτους καθηγητές 
της Σχολής και η συμβολή του στην αύξηση της φήμης της καθώς και του Νοσοκο-
μείου υπήρξε σημαντική. Το 1905 αναλαμβάνει έδρα στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
μέχρι το θάνατό του σε ηλικία 70 ετών. Υπήρξε επίσης πρωτοπόρος στη δημιουργία 
της Ένωσης Ιατρών στη Βρετανία το 1907 και ιδρυτής και εκδότης του επιστημονικού 
περιοδικού Quarterly Journal of Medicine μέχρι το θάνατό του. Το 1911 έλαβε τον τίτλο 
ευγενείας του βαρονέτου για την προσφορά του στην επιστήμη και πλήθος τιμητικών 
αξιωμάτων. Η αλληλογραφία του σώζεται στη Βιβλιοθήκη Osler του Πανεπιστημίου 
McGill στο Μόντρεαλ και το αρχείο του στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής των ΗΠΑ στη 
Bethesda στο Maryland. 

Ο Osler υπήρξε άνθρωπος με βαθιά πνευματική καλλιέργεια, σοφός στις κλινικές 
μεθόδους διδασκαλίας και ακάματος μελετητής της ιατρικής επιστήμης. Η προσωπι-
κότητά του που αντανακλάται και στα κείμενά του διέθετε μια μοναδική γοητεία που 
άφησε ισχυρές εντυπώσεις σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν προσωπικά. 
Εγκαρδιότητα, καλοί τρόποι, θετική σκέψη, απέραντες ιστορικές και λογοτεχνικές γνώσεις 
υπενθυμίζουν προσόντα που αποδίδει ο ίδιος σε έναν άλλο «Ιπποκράτη», τον Boerhaave: 
«Μεγαλόκαρδος, συμπαθητικός, ακούραστος εργάτης, άξιος δάσκαλος». Το ερευνητικό 
του πνεύμα, το ανεξάντλητο ενδιαφέρον του για κάθε τι ωραίο, ο ενθουσιασμός για την 
αποστολή του, προσέδιδαν ηγεμονικά χαρίσματα με βαθιά επιρροή στον κύκλο του. Στους 
τόπους όπου εργάσθηκε, ανανέωνε τον τρόπο σκέψης και αύξανε την παραγωγικότητα. 
Η συμβουλή του προς τους φοιτητές του ήταν να προσέρχονται στους αρρώστους όχι 
με ύφος υπεροπτικό και βλοσυρό αλλά φιλικό και ευχάριστο διότι έτσι αναπτερώνεται 
το ηθικό τους και επιταχύνεται η ανάρρωσή τους. 

Το έργο του «Αρχές και εφαρμογή της Ιατρικής» (1892) έδωσε έναν αέρα ανανέωσης 
στα ιατρικά κείμενα, συνδυάζοντας εξαιρετικά πλήθος πληροφοριών και παραπομπών 
από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις με ενδιαφέρουσες λογοτεχνικές αναφορές, ώστε 
να θεωρείται ένα μικρό θαύμα ο περιορισμός του σε ένα μόνο τόμο. Κυκλοφόρησε σε 
αλλεπάλληλες εκδόσεις και μεταφράσεις αποτελώντας πλέον ένα κλασικό σύγγραμμα 
στην Ιστορία της Ιατρικής.

Δυστυχώς στη ζωή του αντιμετώπισε το πλήγμα του θανάτου του μοναχογιού του 
που σκοτώθηκε στο Βέλγιο στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, από το οποίο 
ουδέποτε συνήλθε. Οι βιογράφοι του Harvey Cushing και Maud Abbott γράφουν λαμπρές 
σελίδες γι’ αυτόν. Υπήρξε θεμελιωτής της τότε ανερχόμενης Βορειο-Αμερικανικής Ια-
τρικής στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. Παρά τα πολλά και μεγάλα προβλήματα που 
ανέκυπταν συνεχώς στη χώρα, που επεκτεινόταν βαθμιαία δυτικά με τις μεγάλες εκτά-
σεις και αποστάσεις, στις μεγάλες πόλεις αυξάνονταν οι πεπειραμένοι ιατροί με καλή 
εκπαίδευση, συνηθέστατα στην Ευρώπη. Ο Osler ανάμεσα σε επιφανείς επιστήμονες του 
Νέου Κόσμου υπήρξε ο πιο πιστός στις Ιπποκρατικές αρχές στη θεωρία αλλά και στην 
καθημερινή κλινική άσκηση. Ο Sir William Osler έχει επίσης βαθύτατα επηρεασθεί από τις 
Ιπποκρατικές αξίες και αρχές και διακήρυττε ότι η ιατρική είναι λειτούργημα, είναι τέχνη 
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όπου ο νους χρειάζεται όσο και το συναίσθημα. Υπήρξε κορυφαίος κλινικός ερευνητής 
(το όνομά του έχουν τα οζίδια στην υποξεία βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, το σύνδρομο 
κληρονομικής αιμορραγικής τηλαγγειεκτασίας Rendu-Osler-Weber, η πολυκυτταραιμία 
με χρόνια κυάνωση, Vaquez-Osler και τέλος η «Οσλεριάνα», η γιγαντιαία του προσπάθεια 
για σύνταξη πλήρους βιβλιογραφίας για την Ιστορία της Ιατρικής) εξαιρετικός δάσκαλος 
και πολυγραφότατος συγγραφέας. Σύμφωνα με την κοινωνική και επιστημονική του 
προσφορά και την προσήλωση στις Ιπποκρατικές αρχές ο Osler θα μπορούσε να επο-
νομασθεί άξια Αγγλο-Καναδός Ιπποκράτης, όπως ήδη αρκετοί ιστορικοί παραδέχονται.

Ο νΕΟΕλλΉνας ΙππΟκραΤΉς

Αυτό τον τίτλο θα μπορούσαν να διεκδικήσουν πολλοί νεότεροι Έλληνες ιατροί πιστοί 
στα Ιπποκρατικά δόγματα και ακόλουθοι της σκέψης και της τακτικής του προγόνου 
τους. Ένας από εκείνους που αγωνίσθηκαν σκληρά είναι και ο Αλέξανδρος Καββαδίας, 
στο Λονδίνο, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της αλλοδαπής. Στη διάρκεια 
της Κατοχής, ο διαπρεπής κλινικός ιατρός με τη σημαντική ερευνητική και κοινωνική 
δράση, απηύθυνε δραματικές εκκλήσεις για την κατάσταση στην Αθήνα. γνωστός από 
το πολυσχιδές έργο του και τις θέσεις ευθύνης που κατείχε, κατάφερε να κινητοποι-
ήσει τη Βρετανική κοινή γνώμη και να εξασφαλίσει βοήθεια για τον ελληνικό λαό που 
λιμοκτονούσε. 

Κύρια ιδέα του Νέο-Ιπποκρατισμού που προσπαθούσε να αναβιώσει και ολόψυχα πί-
στευε ήταν δε θέλουμε να πάμε πίσω στον Ιπποκράτη αλλά εμπρός μαζί με τον Ιπποκράτη. 

Ο Ιαπών ΙππΟκραΤΉς

Ο Nakata Tokuhun υπήρξε ένας διακεκριμένος ιατρός και καθηγητής του 16ου αιώνα 
δηλαδή πριν από την εισβολή των Ιησουιτών μοναχών και των Ολλανδών ιατρών στην 
Ιαπωνία και τις επιδράσεις της Δυτικής Ιατρικής. Τα δυο του βιβλία είναι τα I-no-ben 
(1585) και Baika mujinzo (1611). Υποστήριζε ότι ο κύριος σκοπός της ιατρικής τέχνης 
ήταν να κινητοποιεί τις φυσικές δυνάμεις και συνεπώς θα ήταν άχρηστο να επιμένει με 
παραδοσιακές μεθόδους θεραπείας εκτός εάν ο ιατρός είχε τη συνεργασία του ασθενούς.

ΕπΙλΟγΟς

Διαχρονικά και σε όλες τις χώρες που έχει πλέον φθάσει η επιστημονική ιατρική που 
έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελληνική Ιατρική, πολλοί στράφηκαν στον Πατέρα της 
Ιατρικής και στην Ιπποκρατική Συλλογή για να αντλήσουν απόψεις, αρχές και μεθοδο-
λογία τόσο σκέψης, όσο και πράξεις. Κάποιοι από αυτούς ενστερνίσθηκαν πλήρως τις 
αξίες της Ιπποκρατικής Ιατρικής και τις εφάρμοσαν με ζήλο και πίστη. Έτσι, στη σκέψη 
των ιστορικών της Ιατρικής, κατατάχθηκαν στους εκλεκτούς με την προσωνυμία «Ιππο-
κράτης», τίτλο τιμητικό να τους συνοδεύει στην σημαντική τους σταδιοδρομία.
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Επιβιώσεις της Ιπποκρατικής Ιατρικής 
στην Ιατρική λαογραφία μας

Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος

Ένας σύγχρονος ορισμός της λαογραφίας την προσδιορίζει ως την επιστήμη που, 
‘εξετάζει τους πολιτισμούς λαών που βρίσκονται σε μια οπωσδήποτε εξελιγμένη βαθμί-
δα. Και τους εξετάζει σε εθνικό επίπεδο κατ’ αρχήν… Ο κύριος πάντως χαρακτήρας της 
λαογραφίας είναι εθνικός, αφορά κάθε φορά τον λαϊκό πολιτισμό μιας εθνότητας ή ενός 
έθνους’. Βασική επιδίωξη του λαογράφου είναι να εντοπίσει και να μελετήσει, ‘ως ύλη 
της λαογραφίας, τα στοιχεία μόνο εκείνα που αποτελούσαν επιβιώσεις (survivals) παλαιών 
ή και παλαιότατων πολιτισμικών καταστάσεων’.*

Μία κατηγορία λαογραφικών μελετών είναι η σπουδή της λαϊκής, της παραδοσιακής, 
της δημώδους ιατρικής ενός λαού. Οι όροι είναι ταυτόσημοι. Σε παλαιότερο ορισμό για 
την έννοια της δημώδους ιατρικής, διαβάζουμε: ‘Υπό το όρον τούτον νοούνται αι συμφυείς 
εκάστω λαώ ιατρικαί γνώσεις, αι μεμειγμέναι μετά δεισιδαιμονιών, προλήψεων και πλανών, 
εις άς καταφεύγει προ πάσης ιατρικής βοηθείας, ιδία εν ελλείψει ιατρού… εξετάζων τις 
τας δημώδεις ιατρικάς γνώσεις ανευρίσκει, ότι πολλαί τούτων υπήρξαν κοιναί και παρά 
τοις αρχαίοις Έλλησι και ότι αι ερριζωμέναι αύται παρά τω ελληνικώ λαώ γνώσεις είναι 
εν πολλοίς λείψανα πεπαλαιωμένων ιατρικών δοξασιών, αναλλοιώτως μεταδοθεισών τοις 
μεταγενεστέροις. Η κατ’ επιβίωσιν και συμφυής ούτως ειπείν, τω ελληνικώ λαώ ιατρική 
αύτη αποτελεί μίαν έτι τρανήν απόδειξιν της ενότητος του Ελληνισμού’.** 

Σύγχρονος ορισμός για τη λαϊκή ιατρική, αναφέρει: ‘Λαϊκή ιατρική είναι η παραδοσιακή 
εμπειρική ιατρική που ασκείται ή από τους ίδιους τους ασθενείς και τους οικείους τους 
ή από ορισμένους πρακτικούς γιατρούς. Οι εμπειρικές ιατρικές γνώσεις, πολλές από τις 
οποίες ανάγονται στους αρχαίους χρόνους, είναι κάποτε αξιοπρόσεκτες και αποτελε-
σματικές, συχνά όμως συμφύρονται με δεισιδαίμονες μαγικές και άλλες ενέργειες που 
σχετίζονται με την αρχαία ή νεότερη λαϊκή λατρεία’.***

Οι παραπάνω ορισμοί προσωπικά δεν με καλύπτουν απόλυτα. Δεν μου εξηγούν πώς 
ακριβώς διαμορφώθηκε το εκπληκτικά όμοιο σύνολο γνώσεων και εφαρμογών της λα-
ϊκής ιατρικής σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές του Ελληνισμού. Ενώ επισημαίνουν, οι 
παραπάνω ορισμοί, τη σταθερή παρουσία της αρχαίας ελληνικής ιατρικής στο λαογρα-

 * Μιχάλης Μερακλής, λήμμα ‘Λαογραφία’. Πάπυρος-Larousse-Britannica. Έκδοση 2007. Τόμος 32ος σσ. 286-288, 
τα παραθέματα από σ. 286. 

 ** Αριστοτέλης Κούζης, λήμμα ‘Ιατρική δημώδης’. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία. (1930). Τόμος ΙΒ΄ σσ. 820-821.
 *** Κωνσταντίνος Τσαγγαλάς, λήμμα ‘Ιατρική λαϊκή’. Πάπυρος-Larousse-Britannica. Έκδοση 2007. Τόμος 24ος σσ. 

359-360. 
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φικό υλικό, δεν της προσδίδουν την πρέπουσα κεντρική θέση. Η δική μου άποψη είναι 
ότι η λαϊκή μας ιατρική δεν περιλαμβάνει απλώς και στοιχεία από την αρχαία ελληνική 
ιατρική, είναι αυτούσια η αρχαία ιατρική.* γράφοντας αυτούσια, εννοώ ότι ο βασικός 
κορμός των γνώσεων και των πρακτικών της λαϊκής ιατρικής είναι η αρχαία ιατρική, στον 
βασικό κορμό της οποίας προστέθηκαν και οι δεισιδαιμονίες κάθε εποχής, καθώς και η 
συσσωρευτική εμπειρία των ανθρώπων που την ασκούσαν σε κάθε τόπο.

Εις επίρρωση της άποψής μου, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ακραία, 
υπερβολική, ή ακόμα και αιρετική, θα παρουσιάσω στην παρούσα εργασία τρεις ια-
τρικές πράξεις της λαϊκής ιατρικής. Φαινομενικά, αυτές οι ιατρικές πράξεις που είναι 
καταγεγραμμένες σε λαογραφικά δημοσιεύματα που παρουσιάζουν τις γνώσεις και τις 
ενέργειες των αυτοδίδακτων ανθρώπων που ασκούσαν την εμπειρική ιατρική κατά το 
παρελθόν, αποτελούν αντικείμενο της ιατρικής λαογραφίας μας. 

Ουσιαστικά, οι ενέργειες αυτές, ως γνώσεις και πρακτικές, δεν αποτελούν εφεύρημα 
των λαϊκών θεραπευτών, αλλά αποτελούν γνώσεις που είναι γραμμένες σε βιβλία της 
Ιπποκρατικής Συλλογής. 

Ή ςΕΙςΙς Τών ΕπΙΤΟκών ςΕ δυςΤΟκΙΕς

Σε πολλά λαογραφικά δημοσιεύματα με αντικείμενο τη λαϊκή ιατρική κατά τη διάρκεια 
του τοκετού, αναφέρεται συχνά μια ιδιότυπη μαιευτική τεχνική, ένας παράξενος μαιευ-
τικός χειρισμός, που χρησιμοποιούσαν οι εμπειρικές μαμές σε περιπτώσεις δυστοκίας. 
Στα λαογραφικά δημοσιεύματα ο χειρισμός αναφέρεται με διάφορες ονομασίες, όπως, 
‘Λίκνισμα με την κουβέρτα, σεισάμισμα, κρέμασμα, τίναγμα, κούνημα, κύλισμα, τράνταγμα’. 
Την ιδιότυπη μαιευτική τεχνική των εμπειρικών μαιών την έχω εντοπίσει σε λαογραφικό 
υλικό που προέρχεται από όλες σχεδόν τις περιοχές του σημερινού ελλαδικού χώρου, 
όπως, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Εύβοια, Κυκλά-
δες, Νησιά Βορείου Αιγαίου, Κρήτη, Κύπρο, καθώς και σε περιοχές που υπήρχαν πα-
λαιότερα ελληνικές κοινότητες, όπως, Πόντο, Καύκασο, Καππαδοκία. Τέλος, οι λαϊκές 
ονομασίες για τις εμπειρικές μαμές και τις γυναίκες που τις βοηθούσαν στο έργο του 
τοκετού, παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα στην ιδιότυπη διαδικασία της εγέρσεως και της 
σείσεως της επιτόκου κατά τη διαδικασία του τοκετού. Οι μαμές και οι γυναίκες που τις 
βοηθούσαν ονομάζονταν από το λαό, από τη βυζαντινή ακόμα εποχή έως τις αρχές του 
20ου αιώνα, ‘Καρδιοκρατούσες, κατακρατούσες, κυλιούσες, παρακρατούσες, σηκωταριές, 
καρδιοβαστούσες, τινάχτρες, σηκωτοπιάστρες’. 

Το θέμα της μαιευτικής σείσεως σε Ιπποκρατικά κείμενα καθώς και σε λαογραφικό 
υλικό, το έχω μελετήσει και το έχω δημοσιεύσει.** Δεν θα ασχοληθώ στην παρούσα 
εργασία για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου ή αν ήταν ευρύτερα αποδεκτή και 
διαδεδομένη κατά την αρχαιότητα. Τα θέματα αυτά τα αναλύω στην ειδική μονογραφία 

 * Η ευδιάκριτη παρουσία της αρχαίας ελληνικής ιατρικής στην παραδοσιακή, τη λαϊκή ιατρική του τόπου μας, είναι 
το αντικείμενο ειδικής μονογραφίας της βιβλιογραφίας μας. Γεράσιμος Ρηγάτος, Η αρχαία ιατρική στη λαϊκή μας 
παράδοση. Εκδόσεις ‘ΒΗΤΑ’ Αθήνα 1999.

 ** Λ. Βλαδίμηρος, Η Ιπποκράτειος μαιευτική σείσις. Μια αρχαία μαιευτική τεχνική που επιβίωσε έως την εποχή μας. 
Αθήνα 2016. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με τη φροντίδα της Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος (ΕΔΙΠ). 
Το βιβλίο εκδόθηκε εκτός εμπορίου σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων (100), και διανεμήθηκε στους συνέδρους 
σε ημερίδες της (ΕΔΙΠ). Δεύτερη συμπληρωμένη έκδοση της μελέτης μου, έχω πρόθεση να εκδώσω σύντομα. 
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μου. Εδώ απλώς επισημαίνω ότι σε λαογραφικά δημοσιεύματα αναφέρεται συχνά η μαι-
ευτική σείσις. Από τις πολλές λαογραφικές αναφορές για την ιδιότυπη αυτή μαιευτική 
τεχνική, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θα περιοριστώ εδώ να αναφέρω μόνον 
τρία λαογραφικά δημοσιεύματα. 

Σε λαογραφική εργασία που παρουσιάζει τις ενέργειες που πραγματοποιούσαν οι 
εμπειρικές μαμές του ελλαδικού χώρου κατά τη διαδικασία του τοκετού, αναφέρονται 
μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα: ‘Επειδή οι παλιές μαμές από φόβο απέφευγαν τον 
εξωτερικό μετασχηματισμό και λόγω της ποιότητας των συστολών της μήτρας που ήταν 
κακή, κατέφευγαν στο λαϊκό ωκυτόκιο, ‘το Λίκνισμα με την κουβέρτα’, προκειμένου να 
βοηθήσουν το έμβρυο να αλλάξει μόνο του θέση και από το εγκάρσιο σχήμα να πάρει το 
ορθό και να εμπεδωθεί. Προς το σκοπό αυτό τοποθετούσαν την επίτοκο σε μια ισχυρή 
κουβέρτα την οποία κρατούσαν από τα τέσσερα άκρα οι δύο πλαγιομαμές, η οπισθομα-
μή και η δυναμόχερη και την λίκνιζαν παρουσία της εμπροσθομαμής ήπια, αριστερά και 
δεξιά διαδοχικά κατά διαστήματα κυρίως με ελαφρές κινήσεις και ταλαντώσεις, ώστε να 
έχουν ευνοϊκό αποτέλεσμα δηλαδή μέχρι την πλήρη εμπέδωση του βρέφους στην πύελο’.*

Σε ειδική εργασία για τα έθιμα και τα δρώμενα του τοκετού στα χωριά της Θεσσαλί-
ας, αναφέρεται για τις ενέργειες που πραγματοποιούσαν οι παραδοσιακές μαμές όταν 
αντιμετώπιζαν δυστοκίες. ‘Έβαζαν τη γυναίκα σε μια κουβέρτα και την ‘κυλούσαν’. ‘Ακόμη, 
‘γκιζερούσαν’ (έκαναν βόλτες) τη γκαστρωμένη μέσα στο σπίτι ή δέναν μια τριχιά και κρε-
μούσαν απ’ αυτή για να πέσει το παιδί’. ‘Για να διευκολύνουνε και να κάνουνε τον τοκετό 
όσο το δυνατόν με λιγότερους πόνους, την έγκυο την δένανε μ’ ένα σκοινί κι αυτή τραβιόταν 
από το σκοινί για να γεννήσει. Όταν γεννήσει το μωρό, όσο να πέσει το ύστερο δεν την 
ξεκρεμούν ακόμη τη γυναίκα’. ‘Παλαιότερα, όταν είχε πολλούς πόνους την κρεμούσαν απ’ 
τσι μασχάλες, σ’ ένα μαδέρι με τριχιά κι την κουνούσαν πέρα δώθι για να πέσει το πιδί’.** 

Σε βιβλίο για τη λαϊκή ιατρική στα χωριά της Καππαδοκίας αναφέρεται: ‘Έτσι, για 
παράδειγμα, στην Ανακού, μόλις ‘πιάσαν ντου πον’, δύο γυναίκες που προσέτρεχαν για 
βοήθεια κρατούσαν την επίτοκο από τις μασχάλες και τη γύριζαν μέσα στο δωμάτιο ώσπου 
να πέσει το παιδί’. ‘Με τη βοήθεια και των γυναικών της γειτονιάς, που πάντοτε προσέτρε-
χαν σε τέτοιες περιπτώσεις, τοποθετούσαν την γκαστρωμένη πάνω σε ένα γερό σεντόνι ή 
μια κουβέρτα και με απότομες κινήσεις και κυματισμούς προσπαθούσαν να επαναφέρουν 
το έμβρυο στη σωστή θέση. Στη Μαλακοπή η ίδια διαδικασία γινόταν στο πάτωμα του 
δωματίου, όπου δίκην βαρελιού ‘κατρακυλούσαν’ την έγκυο για να πάρει θέση το φσαχ’. 
‘Τοποθετούσαν λοιπόν με την πλάτη στην πλάτη του πλέον εύσωμου την ετοιμόγεννη και 
με σιγανούς στην αρχή και δυνατούς μετά τρανταγμούς ‘βοηθούσε’ στην έξοδο’.***

 * Χρίστος Οικονομόπουλος, Αλεξάνδρα Οικονομοπούλου, ‘Ο τοκετός, οι δυστοκίες, τα ‘ευτόκια’ και η ανάνηψη του 
απνοϊκού νεογέννητου στη δημώδη ιατρική κατά τα μεταβυζαντινά χρόνια του νέου Ελληνισμού (1453-1953). 
Ιατρική ερμηνεία’. Πρόκειται για μια εκτεταμένη λαογραφική μελέτη, ουσιαστικά πρόκειται για μια μονογραφία που 
δημοσιεύθηκε σε τέσσερα μέρη στο περιοδικό: Θέματα Μαιευτικής- Γυναικολογίας. Πρώτο μέρος τόμος 19ος 2005, 
σσ. 242-267, δεύτερο μέρος τόμος 19ος 2005, σσ. 342-360, τρίτο μέρος τόμος 20ος 2006, σσ. 48-78, τέταρτο μέρος 
τόμος 20ος 2006, σσ. 144-173. Το συγκεκριμένο παράθεμα από το τρίτο μέρος, σ. 69. 

 ** Αγλαΐα Μπίμπη- Παπασπυροπούλου, Ελληνική ιατρική παράδοση. Βυζάντιο και νεώτεροι χρόνοι. Τόμος 2ος Αθήνα 
1989, σσ. 86-87. 

 *** Κωνσταντίνος Νίγδελης, Καππαδοκία… Ιάματα και Θάματα. Έκδοση Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Μουσείο προσφυγικού Ελληνισμού. Αθήνα χ.χ. (2010), σ. 
111, 114. Φσαχ στο κείμενο, το έμβρυο. 
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Οι αυτοδίδακτες μαμές της ελληνικής υπαίθρου ανακάλυψαν τη μέθοδο της σείσεως 
της επιτόκου σε περιπτώσεις δυστοκίας; Ασφαλώς όχι. Οι εμπειρικές μαμές εφάρμο-
ζαν κατά τη διάρκεια του τοκετού ένα μαιευτικό χειρισμό που ήταν γνωστός από την 
αρχαιότητα.

Ας εξετάσουμε λοιπόν εδώ, τα Ιπποκρατικά κείμενα που αναφέρονται σε αυτή την 
ιδιότυπη μαιευτική τεχνική, αρχίζοντας από την περιγραφή της οριζοντίου μαιευτικής 
σείσεως.

Ανασείειν δε δει ώδε, σίνδονα υποστορέσαντα, ανακλίναι την 
γυναίκα, και ετέρην επιβαλείν όκως αν το αιδοίον κεκρυμμένον 
ή, και περικαλύψαι περί εκάτερον το σκέλος την σίνδονα και 
περί εκάτερον το γυίον, γυναίκας δε δύο λαβέσθαι του σκέλεος 
εκατέρου, και της χειρός εκατέρης ετέρας γυναίκας δύο, έπειτα 
διασείειν λαβούσας εγκρατέως, μη έλασσον ή δεκάκις, έπειτα δε 
ες κλίνην ανακλίναι την γυναίκα επί κεφαλήν, τα δε σκέλεα άνω 
έχειν, και τας γυναίκας πάσας λαβέσθαι τοιν σκελέοιν, αφείσας 
δε τας χείρας, έπειτα σείειν πολλάκις ποιείν τας γυναίκας επί 
τους ώμους, αναβολάς επί την κλίνην, όκως ες την ευρυχωρίην 
επανασεισθέν το έμβρυον στραφή και δύνηται επί φύσιν ιέναι. 
Και ήν έχη δίκταμνον κρητικόν, μεταπίσαι δος, ει δε μη, κάστορος 
ενεψήσαι τω οίνω χίω.*

(Η σείση γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Η επίτοκος ξαπλώνει πάνω σε σεντόνι και με 

 *Περί εγκατατομής εμβρύου. 4.

Οριζόντιος Ιπποκράτειος σείσις.
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ένα άλλο σεντόνι καλύπτεται το αιδοίο. Με καλυμμένο κάθε χέρι και πόδι με το σεντόνι, 
δύο γυναίκες κρατάνε τα χέρια, και δύο κρατάνε τα πόδια [της επιτόκου], και κρατώντας 
την δυνατά, την κουνάνε τουλάχιστον δέκα φορές. Στην συνέχεια, την ξαπλώνουν στο 
κρεβάτι με τα πόδια ψηλά και το κεφάλι χαμηλά, κρατώντας όλες μαζί ψηλά τα δύο 
πόδια, αφήνοντας ελεύθερα τα χέρια της επιτόκου. Στην συνέχεια, κουνάνε την επίτοκο 
από τους ώμους και την ρίχνουν στο κρεβάτι, ώστε, με το κούνημα να μετατοπιστεί το 
έμβρυο σε χώρο [της πυέλου] πιο ευρύχωρο, για να πραγματοποιηθεί ο τοκετός με τον 
φυσιολογικό τρόπο. Μετά από όλα αυτά, αν υπάρχει δίκταμο κρητικό της δίνουν να πιεί, 
αν όχι, της δίνουν να πιεί βραστό καστόριο μέσα σε χιώτικο κρασί).*

Η περιγραφή της καθέτου μαιευτικής σείσεως στα Ιπποκρατικά κείμενα είναι η 
ακόλουθη: 

Χρήσθαι δε και σεισμοίσι, σείοις δ’ αν ώδε, κλίνην λαβείν υψηλήν 
ρωμαλέην και υποστορέσαντα ανακλίνειν την γυναίκα υπτίην, τα 
δε στήθεα και τας μασχάλας και τας χείρας προσκαταλαμβάνειν 
ταινίη ή ιμάντι πλατεί μαλθακώ προς την κλίνην και ζωννύειν, 
και τα σκέλεα ξυγκάμψαι και κατέχειν τοιν σφυροίν, όταν 
δε ευτρεπίσης φρυγάνων φάκελον μαλθακών ή τι τώδε 
εοικός ευτρεπίζειν όσον την κλίνην ου περιόψεται επί την γην 
ριπτευμένην, ώστε ψαύσαι τοίσι προς καφαλήν ποσί της γης, και 
κελεύειν αυτήν λαβέσθαι τήσι χερσί της κλίνης, και μετέωρον 
προς κεφαλήν την κλίνην έχειν, ως κατάρροπος ή επί πόδας, 
φυλασσόμενος όκως μη προπετής έσται η άνθρωπος, όταν 
δε ταύτα ενεργήται και μετάρσιος ή η κλίνη, εκ των όπισθεν 
υποθείναι τα φρύγανα, κατορθούσθαι δε ως μάλιστα, όκως οι 
πόδες μη ψαύσουσι της γης, ριπτεομένης της κλίνης, και των 
φρυγάνων έσωθεν έσονται, αίρειν δε εξ εκατέρου του ποδός 
άνδρα τήδε και τήδε, ως κατ’ ιθύ πεσείται η κλίνη ομαλώς και 
ίσως και μη σπασμός ή, σείειν δε άμα τη ωδίνι μάλιστα, και ην 
μεν απαλλάσσηται, αυτίκα πεπαύσθαι, ει δε μη, διαλαβόντα 
σείειν, και αιωρέειν επί της κλίνης φερομένην. Ταύτα μεν ουν 
ούτω ποιέεται, ην ορθά τε και κατά φύσιν απαλλάσσηται.**

(Εφαρμόστε και τη σείση που γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Παίρνετε ένα ψηλό 
και γερό κρεβάτι, το στρώνετε και τοποθετείτε την επίτοκο σε ύπτια θέση. Στερεώ-
νετε την επίτοκο στο κρεβάτι περνώντας πλατιές λουρίδες λινού από το στήθος, τις 
μασχάλες και τα χέρια. Με τα πόδια λυγισμένα δένετε τα σφυρά στο κρεβάτι. Όταν 

 * Η μεταγραφή στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα του παραπάνω εδαφίου της Ιπποκρατικής Συλλογής, καθώς και των 
άλλων Ιπποκρατικών κειμένων που αναφέρονται στην ανά χείρας μελέτη, είναι δική μου. Τα αποσπάσματα αυτά 
αναφέρονται και περιγράφουν ιατρικές πράξεις. Προκειμένου, λοιπόν, να μεταφέρω τα κείμενα αυτά στη σύγχρονη 
γλώσσα μας, σκέφτηκα και εργάστηκα ως γιατρός και όχι σαν φιλόλογος.

 ** Περί γυναικείων πρώτον. 68.
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ετοιμάσετε αυτά, τοποθετείστε δεμάτι με μαλακά κλαδιά ή κάτι ανάλογο, ώστε όταν 
ρίξετε το κρεβάτι στη γη, να μην αγγίξει το κάτω άκρο του το έδαφος. Παραγγέλλετε 
στη γυναίκα να κρατιέται με τα χέρια από το κρεβάτι, το κεφάλι της να μην ακουμπά 
στο κρεβάτι, να βρίσκεται σε ίσια στάση, φροντίζοντας να μην γέρνει προς τα εμπρός. 
Όταν γίνουν όλα αυτά και υψωθεί το κρεβάτι, βάζετε τα κλαδιά με τρόπο ώστε, όταν 
πέσει το κρεβάτι, τα πόδια του να μην αγγίξουν το έδαφος, αλλά το κάτω άκρο του 
να πέσει στα κλαδιά. Εκατέρωθεν του κρεβατιού δύο άνδρες το σηκώνουν από τα 
πόδια και το ρίχνουν κάθετα, ίσια και ομαλά χωρίς να σπάσει. Η σείσις γίνεται κατά τη 
διάρκεια της ωδίνας.* Όταν η γυναίκα γεννήσει παύει η σείσις, ειδάλλως, συνεχίζεται 
κατά διαστήματα η σείσις και η αιώρησις της επιτόκου στο κρεβάτι. Αυτά θα πρέπει να 
γίνουν όταν η γυναίκα γεννά φυσιολογικά).

Ενας ΙδΙΟΤυπΟς ΤρΟπΟς αναΤαξΕώς ΕξαρθρΉμαΤΟς ΤΟυ ΙςχΙΟυ 

Σε έντυπο του Μεσοπολέμου δημοσιεύθηκε από έναν Έλληνα γιατρό μια παράξενη 
ιστορία ανατάξεως εξαρθρήματος του ισχίου, ως λαογραφικό παράδοξο, με σκοπό να 
δείξει την ευρηματικότητα που χαρακτήριζε μερικούς από τους εμπειρικούς γιατρούς 
του παρελθόντος. Ο ήρωας της παράξενης ιστορίας ήταν ένας εμπειρικός γιατρός που 
έδρασε κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα στην περιοχή της Καλλίπολης και ήταν 
γνωστός τότε ως ‘κηρικτσής’, δηλαδή ως εμπειρικός χειρουργός που ασχολείτο τότε 
με τα κατάγματα και τα εξαρθρήματα. Την ιστορία τη διηγήθηκε στον Έλληνα γιατρό 
ο δισέγγονος του εμπειρικού χειρουργού. Ο γιατρός Ε. Σαμπύρρος δημοσίευσε την 

* Στο αρχαίο κείμενο η λέξη είναι στον ενικό αριθμό, σείειν δε άμα τη ωδίνη μάλιστα, στη σύγχρονη ελληνική γλώσσα 
η λέξη αναγράφεται και αναφέρεται μόνον στον πληθυντικό αριθμό, οι ωδίνες, ωστόσο, στα σύγχρονα μαιευτήρια 
επικράτησε να λέγεται η λέξη και στον ενικό, π.χ. λέμε κατά τη διάρκεια της γέννας, ‘να εξωθήσει η γυναίκα κατά την 
ακμή της ωδίνας’, ‘να μην σφίγγεται παρά μόνον κατά την ωδίνα’.

Κάθετος Ιπποκράτειος σείσις. Προέλευση εικόνων 
Ιπποκρατείου σείσεως: Μ. dumont, P. Morel, Histoire 
de l’Obstétrique et de la Gynécologie. Éditions ‘Simep’ 
Lyon 1968, p. 15.
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ιστορία όπως του τη διηγήθηκε ο απόγονος του εμπειρικού, με τον τίτλο, ‘Η μέθοδος 
του κηρικτσή’.* 

Κάποτε, σύμφωνα με τη διήγηση, η σουλτάνα έπεσε στο λουτρό και υπέστη εξάρθρωση 
του ισχίου. Ο σουλτάνος ζήτησε από τους γιατρούς του παλατιού να θεραπεύσουν τη 
σουλτάνα, αλλά, με την προϋπόθεση, ‘βέβηλος χειρ μη εγγίση τον ιερόν μηρόν’. Ουδείς 
γιατρός των ανακτόρων τόλμησε να επιχειρήσει ανάταξη του εξαρθρήματος μετά από 
τέτοια διαταγή. Ένας αξιωματούχος στα ανάκτορα, θυμήθηκε ότι στην περιοχή της Καλ-
λίπολης ήταν ονομαστός ένας εμπειρικός χειρουργός που αντιμετώπιζε με επιτυχία τα 
εξαρθρήματα. Τον κάλεσαν στα ανάκτορα και του ζήτησαν να θεραπεύσει τη σουλτάνα, 
χωρίς όμως να την αγγίξει. Ο κιρικτσής Μεχμέτ δέχθηκε να θεραπεύσει τη σουλτάνα 
χωρίς να την αγγίξει, αλλά, με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό των ανακτόρων θα 
τηρούσε πιστά τις εντολές του. 

Ζήτησε, λοιπόν, ένα άλογο, στο οποίο, αφού του έδωσε καθαρτικό, διέταξε για πέντε 
ημέρες να του δίδουν ελάχιστη τροφή χωρίς όμως σταγόνα νερό. Την έκτη ημέρα ζή-
τησε να βάλουν τη σουλτάνα σε ζεστό νερό για δύο ώρες. Στη συνέχεια, πρόσταξε τις 
σκλάβες να τοποθετήσουν τη σουλτάνα στη ράχη του αλόγου ιππαστί και να δέσουν τα 
πόδια της, από την αρχή των μηρών έως τα σφυρά, με ένα σεντόνι γύρω από την κοιλιά 
του αλόγου. Όταν έγινε και αυτό διέταξε να φέρουν μπροστά στο διψασμένο άλογο ένα 
καζάνι με καθαρό νερό. Το άλογο άρχισε να πίνει το νερό και, σε κάποια στιγμή που η 
κοιλιά του φούσκωσε αρκετά, ακούστηκε ένα κρακ και η ανάταξη του εξαρθρήματος 
συντελέστηκε. Έλυσαν μετά τα δεμένα πόδια της σουλτάνας και την τοποθέτησαν στο 
κρεββάτι της. Η αποκατάσταση της εξαρθρώσεως του ισχίου πραγματοποιήθηκε χωρίς 
να αγγίξει ο κιρικτσής το σώμα της σουλτάνας!

Ο γιατρός Σαμπύρρος που δημοσίευσε την ιστορία το 1937 όπως τού τη μετέφερε 
ο απόγονος του εμπειρικού, εντυπωσιασμένος από την καινοτόμο σκέψη του πρακτικού 
χειρουργού, σχολίασε: ‘Εις την μέθοδον αυτήν δεν ημπορεί κανείς να μη θαυμάση την 
ευφυΐαν και εφευρετικότητα του κηρικτσή. Εάν ήτο εις την Ευρώπην διόλου παράδοξον 
εις την παθολογίαν ν’ ανεγράφετο όλως ιδιαιτέρως η μέθοδος του Μεχμέτ. Απίστευτον 
και όμως γεγονός!’.

Ο σύγχρονος γιατρός που αναδημοσίευσε την ιστορία του κιρικτσή, στην εργασία 
του έγραψε: ‘Είτε πρόκειται για πραγματικό γεγονός είτε για θρύλο, αποτελεί ασφαλώς 
την πλέον εντυπωσιακή και ασυνήθη ανάταξη εξαρθρήματος του ισχίου’.

Άραγε, ήταν καινοτόμος η ιδιότυπη ενέργεια του πρακτικού χειρουργού, ή ήταν 
γνωστή μέθοδος στην ιατρική από παλαιότερες εποχές;

* Ε. Σαμπύρρος, ‘Η μέθοδος του κηρικτσή’. Το σαλόνι του γιατρού. Ιούλιος 1937. Η ιστορία του εμπειρικού κιρικτσή 
αναδημοσιεύθηκε στην εργασία: Γεώργιος Αντωνακόπουλος, ‘Η εμπειρική θεραπευτική των καταγμάτων στην νεώτερη 
Ελλάδα’. Δέλτος. Τεύχος 25ο 2003, σσ. 29-39. Η λέξη κιρικτσής ή κηρικτσής, είναι τουρκική και προέρχεται από τη 
λέξη kirik (=το θραύσμα, το κάταγμα). Τα διάφορα τουρκικά ονόματα με τα οποία ήταν γνωστοί οι εμπειρικοί γιατροί 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δεν προσδιόριζαν μόνον τους Τούρκους εμπειρικούς αλλά και τους Έλληνες ‘ομο-
τέχνους’ τους. Ανάλογα με τις ‘ειδικότητες’ που ασκούσαν οι εμπειρικοί χειρουργοί, είχαν και ιδιαίτερες ονομασίες. Για 
τα διάφορα ονόματα που είχαν οι εμπειρικοί χειρουργοί στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ανάλογα με τις χειρουργικές 
πράξεις που εκτελούσαν, βλ. τη μελέτη, Μιχαήλ Τσακύρογλου, ‘Εκ της Ιατρικής Ανατολής’. Ιατρική πρόοδος. Τόμος 
10ος 1905, σσ. Α΄-Γ’. Για το ίδιο θέμα, πρβλ. Λ. Βλαδίμηρος, Η ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής στη Σμύρνη. Έκδοση 
Ενώσεως Σμυρναίων, δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη Αθήνα 2018, σσ. 173-174, όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά 
η χαριτωμένη λαογραφική εργασία του διαπρεπούς Σμυρνιού γιατρού Μιχαήλ Τσακύρογλου (1854-1920). 
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Παρόμοιος τρόπος ανατάξεως εξαρθρήματος του ισχίου αναφέρεται σε βιβλίο της 
Ιπποκρατικής Συλλογής. Συγκεκριμένα στο βιβλίο Περί άρθρων,* στο εδάφιο 77 περι-
γράφεται τρόπος ανατάξεως του εξαρθρήματος του ισχίου με τη μέθοδο του ασκού. 
Μεταγράφω εδώ μεγάλο μέρος του εδαφίου: 

Ευδοκιμέει δε δή και ασκώ τούτο το άρθρον εμβάλλεσθαι και ήδη 
μεν τινας είδον, οίτινες υπό φαυλότητος και τα έξω εκκεκλιμένα 
και τα όπισθεν ασκώ επειρώντο εμβάλλειν, ου γιγνώσκοντες, ότι 
εξέβαλλον αυτό μάλλον, ή ενέβαλλον, ο μέντοι πρώτος επινοήσας 
δήλον ότι προς τα έσω ωλισθηκότα, ασκώ εμβάλλειν επειρήσατο. 
Επίστασθαι μεν ούν χρη, ότι έτερα πολλά ασκού κρέσσω εστίν, 
χρη δε τον μεν ασκόν κατατιθέναι ες μηρούς αφύσητον εόντα, 
ως αν δύναιτο, ανωτάτω προς τον περίνεον ανάγοντα, από 
δε των επιγουνίδων αρξάμενον, ταινίη προς αλλήλους τους 
μηρούς καταδήσαι άχρι του ημίσεος των μηρών, έπειτα ες ένα 
των ποδών, τον λελυμένον, ενθέντα αυλόν εκ χαλκείου, φύσαν 
εσαναγκάζειν ες τον ασκόν, τον δε άνθρωπον κατακέεσθαι, το 
σιναρόν σκέλος επιπολής έχοντα. Η μεν ούν παρασκευή αύτη 
εστίν, σκευάζονται δε κάκιον οι πλείστοι, ή ως εγώ είρηκα, ου γαρ 
καταδέουσι τους μηρούς επί συχνόν, αλλά μούνον τα γούνατα, 
ουδέ κατατείνουσι, χρη δε και προσκατατείνειν, όμως δε ήδη 
τινές ενέβαλον, ρηιδίου πρήγματος επιτυχόντες.

(Καλό αποτέλεσμα έχει επίσης και η ανάταξη αυτού του εξαρθρήματος με τον ασκό. 
Έχω δει μερικούς, από αμάθεια, να προσπαθούν να ανατάξουν τα προς τα έξω, καθώς 
και τα προς τα πίσω εξαρθρήματα του ισχίου, με τη μέθοδο του ασκού, μη γνωρίζοντας 
ότι με αυτόν τον τρόπο, εξάρθρωναν το οστό περισσότερο παρά το έβαζαν στη θέση 
του. Όμως είναι καταφανές ότι ο ευρετής της μεθόδου με τον ασκό, την επινόησε για 
τα εξαρθρήματα του ισχίου προς τα μέσα. Αν παραστεί λοιπόν ανάγκη να χρησιμοποι-
ήσουμε τη μέθοδο ανατάξεως με τον ασκό, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον σωστό τρόπο 
εφαρμογής της, έχοντας όμως κατά νου ότι υπάρχουν και άλλα αποτελεσματικότερα 
μέσα. Ο ασκός άδειος από αέρα, τοποθετείται μεταξύ των μηρών, όσο πιο κοντά στο 
περίνεο. Με ταινία δένουμε τους μηρούς μεταξύ τους από τα γόνατα έως το μέσο τους. 
γεμίζουμε με αέρα τον ασκό ενώ ο ασθενής είναι ξαπλωμένος σε πλάγια θέση με το 
πόδι που έχει την κάκωση να είναι από πάνω. Αυτή είναι η σωστή χρήση της μεθόδου, 
ωστόσο, όπως έχω διαπιστώσει, οι περισσότεροι δεν την εφαρμόζουν σωστά, αντί να 
δέσουν τους μηρούς σε μεγάλη έκταση, δένουν μόνον τα γόνατα, ούτε ταυτόχρονα 
έλκουν το πόδι που έχει την κάκωση. Όμως μερικοί πραγματοποίησαν την ανάταξη 
γιατί είναι σχετικά εύκολη).

*  Περί άρθρων (Περί αρθρώσεων). Η πραγματεία περιγράφει κυρίως τρόπους ανατάξεως των εξαρθρημάτων. Σε πολ-
λούς χειρόγραφους κώδικες ο τίτλος του βιβλίου φέρεται, Περί άρθρων εμβολής (Περί ανατάξεως των εξαρθρημάτων). 
Από τους ειδικούς θεωρείται βιβλίο που γράφτηκε από τον Ιπποκράτη ή από κάποιον από τους μαθητές του, κατά 
τα τέλη του 5ου ή στις αρχές του 4ου αιώνος π. Χ. Θεωρείται δηλαδή γνήσιο έργο της Σχολής της Κω. 



251

επΙΒΙώσεΙσ τησ ΙπποΚρατΙΚησ ΙατρΙΚησ στην ΙατρΙΚη λαογραφΙα μασ

Στα εδάφια 70 έως 76 της πραγματείας Περί άρθρων, περιγράφονται διάφοροι τρόποι 
ανατάξεως του εξαρθρήματος του ισχίου, ανάλογα με τη μετατόπιση της κεφαλής του 
μηριαίου οστού στην άρθρωση του ισχίου μετά από τον τραυματισμό. Οι Ιπποκρατικοί για-
τροί πραγματοποιούσαν πολλές από τις ανατάξεις των καταγμάτων και των εξαρθρημάτων 
με τη βοήθεια μιάς ξύλινης κατασκευής που είχε τη μορφή σκάλας. Η κατασκευή αυτή 
αναφέρεται στα Ιπποκρατικά κείμενα ως Κλίμαξ, Ξύλον, Εσκευασμένον ξύλον. Ο γαληνός 
αποκάλεσε αυτή την κατασκευή Ιπποκράτειον βάθρον. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία της 
ιστορίας της ιατρικής το μηχάνημα αναφέρεται ως Ιπποκράτειος κλίνη ή Ιπποκράτειο έδρανο.

Θαυμάσια απεικόνιση της Κλίμακος, διαθέτουμε από την πραγματεία Περί άρθρων 
του Απολλωνίου του Κιτιέως, ενός χειρουργού της ελληνιστικής εποχής που καταγό-
ταν από το Κίτιον της Κύπρου και έδρασε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 1ο π.Χ. 
αιώνα. Ο Απολλώνιος ο Κιτιεύς, οπαδός της Εμπειρικής Σχολής, στο τρίτομο έργο του 
σχολίασε το ομότιτλο έργο του Ιπποκράτους, προσθέτοντας στην πραγματεία του 21 
απεικονίσεις ανατάξεως εξαρθρημάτων. Το συγκεκριμένο έργο του Απολλωνίου είναι 
το μοναδικό έργο Αλεξανδρινού γιατρού το οποίο σώζεται ακέραιο. 

Με τη βοήθεια της Κλίμακος λοιπόν, πραγματοποιούνταν κατά την αρχαιότητα 
οι ανατάξεις των καταγμάτων και των εξαρθρημάτων, και φυσικά και η ανάταξη των 
εξαρθρημάτων του ισχίου. Ωστόσο, σε περιπτώσεις που ο αρχαίος γιατρός δεν είχε 
στη διάθεσή του την κατασκευή της Κλίμακος, προκειμένου να ανατάξει εξαρθρήματα 
της κεφαλής του μηριαίου προς τα μέσα, κατέφευγε, ως λύση ανάγκης, στη μέθοδο 
του ασκού που ήδη αναφέρθηκε.

ανΤΙμΕΤώπΙςΉ καΤαγμαΤών κρανΙΟυ καΙ κρανΙΟαναΤρΉςΉ

Ένα γιατροσόφι της Λευκάδας που πιθανότατα γράφτηκε κατά τα τέλη του 17ου ή στις 
αρχές του 18ου αιώνα, μελετήθηκε και δημοσιεύθηκε από τον λαογράφο και λογοτέχνη 

Ανάταξη εξαρθρήματος του ισχίου με τη βοήθεια της 
κλίμακος. Εικόνα από το βιβλίο Περί άρθρων του Απολ-
λωνίου του Κιτιέως. Προέλευση: Ιωάννης Λασκαράτος, 
Ιστορία της Ιατρικής. Εκδόσεις ‘Πασχαλίδης’. Τόμος 
1ος Αθήνα 2004, σ. 214.
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Πανταζή Κοντομίχη.* Το γιατροσόφι, γνωστό και ως Κώδικας Θεοφυλάκτου Κατωπόδη, 
μεταξύ άλλων, περιέχει οδηγίες για τους τρόπους που θα πρέπει να γίνει η διάγνωση 
και στη συνέχεια η χειρουργική αντιμετώπιση των καταγμάτων του κρανίου. Εκτενή 
αποσπάσματα από το συγκεκριμένο γιατροσόφι, λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει προκειμένου να κατανοήσουμε τις χειρουργικές πρακτικές που εφάρμοζαν 
οι εμπειρικοί χειρουργοί κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, τα έχω παρουσιάσει σε 
άλλες μελέτες μου.** Στην εργασία εδώ, θα μεταγράψω ένα απόσπασμα από το γιατρο-
σόφι που αναφέρεται στις διαγνωστικές και θεραπευτικές ενέργειες που συνιστά σε 
περιπτώσεις καταγμάτων του κρανίου. Οι αγκύλες στο κείμενο που ακολουθεί, σημαί-
νουν ότι και στο γιατροσόφι τα σημεία αυτά ήταν κατεστραμμένα και δεν διαβάζονταν. 

‘Και ξουρίζω ολόγυρα τη λαβωματία και έπειτα με το μήλι 
κοιτώ εάν είναι κόκκαλον γγισμένο. Και κάνω ένα σταυρόν με το 
ξουράφι διά να έχω τόπον να ιατρεύω την τομήν και έπειτα με 
μίαν σπάτολα πασχίζω να ξεκολλήσω το κρέας από το κόκκαλον. 
Και ωσάν το ξεκολλήσω το κριάς από το κόκκαλον ευθύς βάνω 
απάνου εις το κόκκαλον ολίγο ξαντό στεγνό και από πάνου του 
βάνω μακαρούνια από ξαντό μουσκεμένα εις το ασπράδι του 
αυγού, και από την έξω μεριά ολόγυρα το αλείφω με ροδόλιο 
διά να μην πρισθεί. Έπειτα καμία ώρα του κάνω σερβιτσάλι και 
έπειτα μισή ώρα ή και μία του εβγάλω […] του εβγάνω τα όσα 
του έβανα εχτός εις την τομήν και εντός του βάνω από πάνου 
ένα πανί ζεστό διά να μην πιάσει αέρι το κόκκαλον. Και έπειτα 
πασχίζω να ξύσω το κόκκαλον με ένα σιδεράκι το οποίον το 
λένε ρασπατόριον, ήγουν ξυσαστάρι, έως να ιδώ να μην έχει 
το κόκκαλον καμίαν αγκίδαν ή καμίαν ρούγα να φτάνει εις 
τον μυελόν. Ετότες είναι ανάγκη να το τραπανάρω με κάποιο 
σύνεργο το οποίον ονομάζεται τράπανο. Αλλέως και δεν είναι 
ραϊσμένο το κόκκαλον το παστρεύω και του βάνω απάνω ολίγον 
ξαντό βρεμένον εις το ροδόλαδον και από πάνου του βάνω την 
αλοιφήν γενομένη με την τρεμεντίναν […] με το ροδόλιον και 
έτζι κάνω έως να παστρευτεί καλά η πληγή. Έπειτα έξη μέρες 
του βάνω απάνου εις το κόκκαλον ξαντό με καλό ρακί και από 
απάνου από το ξαντό του βάνω αλοιφή διά να ματαπαστρευτεί 
καλλιότερα και έπειτα το βάνω πάλε εις ολίγες ημέρες άλλην 
αλοιφήν διά να γιομίσει κριάς η λαβωματία’.***

 * Π. Κοντομίχης, Η λαϊκή ιατρική στη Λευκάδα. Εκδόσεις ‘Γρηγόρη’ Αθήνα 1985.
 ** Λ. Βλαδίμηρος, Γιατροί και Ιατρική στην Επανάσταση του 1821. Εκδόσεις ‘Μπαλτά’ Γλύφα Βαρθολομιού Ηλείας 

2014, σσ. 74-77. Λ. Βλαδίμηρος. ‘Η χειρουργική πρακτική των Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία’. Κεφάλαιο στο 
έργο: Μπράμης Ι. (Επιμ.). Η Χειρουργική των Ελλήνων διά μέσου των αιώνων. Από την αρχαιότητα μέχρι τον 21ο 
αιώνα. Α΄ τόμος. Εκδόσεις Μίλητος Αθήνα 2018, σσ. 610-631.

 *** Π. Κοντομίχης, Η λαϊκή ιατρική… ό.π., σσ. 174-175. 
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Στο παραπάνω λαογραφικό απόσπασμα, ο εμπειρικός χειρουργός εκτελεί διαγνωστι-
κούς χειρισμούς προκειμένου να διαπιστώσει αν κάτω από έναν σοβαρό τραυματισμό 
των μαλακών μορίων του κρανίου συνυπάρχει και κάταγμα του οστού. Εξετάζει το οστό 
αν έχει κάταγμα με τη βοήθεια μιάς μήλης, ακολούθως, μετά από μια εκτεταμένη απο-
κάλυψη των μαλακών μορίων με τη βοήθεια ενός χειρουργικού εργαλείου το οποίο το 
αποκαλεί, ρασπατόριον, ήγουν ξυσαστάρι, και σε περίπτωση που διαπιστώσει κάταγμα, 
προβαίνει σε εκτέλεση ανάτρησης. Ετότες είναι ανάγκη να το τραπανάρω με κάποιο 
σύνεργο το οποίον ονομάζεται τράπανο. Ιδιαίτερη προσοχή επιδεικνύει ο εμπειρικός 
χειρουργός στην κάλυψη του τραύματος με γάζες ώστε το τραύμα να παραμείνει καθαρό 
προκειμένου να επουλωθεί, διά να γιομίσει κριάς η λαβωματία’.

Πώς απέκτησε αυτές τις ειδικές ιατρικές γνώσεις ο Έλληνας εμπειρικός γιατρός και 
τις κατέγραψε στο λαϊκό γιατροσόφι του 17ου αιώνα; Πόσους σοβαρούς τραυματισμούς 
της κεφαλής, με επιπεπλεγμένα κατάγματα κρανίου θα είχε παρακολουθήσει στη ζωή 
του ώστε να αποκτήσει τόσο σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση κρανιακών κακώ-
σεων; Το μικρό αλλά χαρακτηριστικό απόσπασμα από το γιατροσόφι που παρουσίασα 
παραπάνω, αποτελεί πνευματικό δημιούργημα κάποιου Έλληνα γιατρού του 17ου αιώνα;

Το απόσπασμα από το γιατροσόφι αποτελεί μια επιτομή εδαφίων Ιπποκρατικής 
πραγματείας που εξετάζει τις κακώσεις του κρανίου.* Ο Ιπποκρατικός γιατρός σε περι-
πτώσεις σοβαρών κακώσεων της κεφαλής, έδινε πρωταρχική σημασία στη διάγνωση, 
αν εκτός από τον τραυματισμό των μαλακών μορίων υπήρχε και κάταγμα του κρανίου. 
για τη διάγνωση του κατάγματος χρησιμοποιούσε την ψηλάφηση και τη μήλη, ει δε μη, 
τη μήλη σκέπτεσθαι.** Επίσης, προκειμένου να διαπιστώσει το είδος, την έκταση και τη 
σοβαρότητα του κατάγματος, γεγονός που θα τον οδηγούσε στην απόφαση για γρή-

 * Περί των εν κεφαλή τρωμάτων. 10. 14. Το βιβλίο αυτό είναι ένα από τα χειρουργικά βιβλία της Ιπποκρατικής Συλ-
λογής. Θεωρείται γνήσιο έργο της Σχολής της Κω, που γράφτηκε κατά τα τέλη του 5ου ή στις αρχές του 4ου π. Χ. 
αιώνος από τον Ιπποκράτη ή από κάποιο μαθητή του.

 ** Περί των εν κεφαλή τρωμάτων. 10. 

Κρανίο που φέρει οπή από ανάτρηση. Βρέθηκε 
το 2004 στη Χίο και χρονολογήθηκε ότι ανάγεται 
περίπου στο 250 π. Χ. Η ομαλή πώρωση των χει-
λέων της οπής, σημαίνει ότι ο τρυπανισμός έγινε 
εν ζωή και ο ασθενής επέζησε αρκετά χρόνια μετά 
την επέμβαση. Προέλευση: (Ανδρέας Μιχαηλίδης). 
Δέλτος. Τεύχος 28ο 2004. Εικόνα εξωφύλλου. 
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γορη ανάτρηση του κρανίου, πραγματοποιούσε μια αποκόλληση των μαλακών μορίων 
από το οστό με τη βοήθεια μιάς σμίλης. Επειδάν δε ξύσης το οστέον τω ξυστήρι, ήν μεν 
δοκέη ες πρίσιν αφίκειν η τρώσις του οστέου, πρίειν χρη, και ου δει τας τρεις ημέρας 
μη υπερβάλλειν απρίωτον.* (Όταν ξύσεις το οστό με τη σμίλη, αν διαπιστώσεις ότι η 
κάκωση του οστού χρειάζεται ανάτρηση, να πραγματοποιήσεις ανάτρηση και μάλιστα 
εντός των τριών πρώτων ημερών). για τον Ιπποκρατικό γιατρό σημαντική επίσης ήταν 
η κάλυψη της κρανιακής κάκωσης με επιδέσμους εμποτισμένους με ειδικές ουσίες για 
να μην επιμολυνθεί το τραύμα και για να επουλωθεί. Έπειτα διαμοτώσαι το έλκος παν 
μοτώ, όστις ευρύτατον το έλκος παρέξει ες την υστεραίην ξυν ελαχίστω πόνω μοτώσαντα 
δε καταπλάσματι χρήσθαι, όσον αν χρόνον και τω μοτώ.** (Στη συνέχεια το τραύμα να 
καλυφθεί προσεκτικά σε όλη την έκτασή του με ξαντό που έχει κατάπλασμα, και αυτά 
να χρησιμοποιούνται καθημερινά).***

Η ενασχόληση, έστω και στοιχειωδώς, με λαογραφικό υλικό που αφορά στη λαϊκή 
ιατρική, οδηγεί το μελετητή σε μία βασική διαπίστωση. Υπάρχει μια εκπληκτική ομοιο-
γένεια του πάσης φύσεως λαογραφικού υλικού, έστω και αν αυτό το υλικό προέρχεται 
από διαφορετικές περιοχές του ελλαδικού χώρου. Είναι γνωστή η ομοιότητα που εμφα-
νίζουν μεταξύ τους τα διάφορα γραπτά τεκμήρια της λαϊκής ιατρικής μας, τα γνωστά 
γιατροσόφια.**** Ομοιογένεια στη δομή, τη διάταξη της ύλης, ακόμα και στους τίτλους 
των επί μέρους κεφαλαίων.***** Η ομοιότητα της λαϊκής ιατρικής σε διάφορους τόπους, 
δεν εμφανίζεται μόνο στα γιατροσόφια, απαντάται και σε κάθε ιατρικό δρώμενο, σε 
κάθε ιατρική πρακτική, σε κάθε ιατρική πράξη, σε κάθε έθιμο που σχετίζεται με θέματα 
υγείας. Σε παλαιότερη εργασία μου είχα σημειώσει, μεταξύ άλλων, και μια αναλλοίωτη 
από τον χρόνο συνήθεια των Ελλήνων, τα ιατρικά τάματα. Όχι μόνο ως πράξη, αλλά 
ακόμα και ως εικαστική παρουσίαση, τα τάματα για θέματα υγείας διατηρούν, από την 
αρχαιότητα έως σήμερα, τα ίδια απεικονιστικά μοτίβα.****** Ακόμα και σύμβολα που στην 
αρχαιότητα είχαν και ιατρική σημασία, όπως το αρχαιοελληνικό πεντάγραμμον, η γνωστή 
πεντάλφα, χρησιμοποιήθηκαν σαν αποτρεπτικά σύμβολα στη λαϊκή ιατρική.******* 

 * Περί των εν κεφαλή τρωμάτων. 14.
 ** Περί των εν κεφαλή τρωμάτων. 14.
 *** Οι Ιπποκρατικοί γιατροί στα τραύματα τοποθετούσαν ξαντό, το οποίο, ανεξάρτητα αν είχε ή δεν είχε εμποτιστεί 

με φαρμακευτικές ουσίες, το άλλαζαν καθημερινά. Την αρχή αυτή την ακολουθούσαν και οι Έλληνες εμπειρικοί 
χειρουργοί κατά τους αιώνες της Τουρκοκρατίας. Για την αντιμετώπιση των τραυμάτων και γενικά για τη Χειρουρ-
γική των Ιπποκρατικών γιατρών, βλ. Πάνος Αποστολίδης, Ο Ιπποκράτης στην Ιατρική της εποχής μας. Εκδόσεις 
‘Στιγμή’ Αθήνα 2005, σσ. 549-706. Π. Αποστολίδης, ‘Τραυματολογία και Επιδεσμολογία στην Ιπποκρατική 
Συλλογή’, κεφάλαιο στο έργο, Ιωάννης Μπράμης (Επιμ.). Η Χειρουργική των Ελλήνων διά μέσου των αιώνων. 
Εκδόσεις ‘Μίλητος’ Αθήνα 2018, τόμος 1ος σσ. 229-244. Π. Αποστολίδης, “Η Χειρουργική στην Ιπποκρατική 
Συλλογή”, κεφάλαιο στο έργο, Ιωάννης Μπράμης (Επιμ.)… ό.π., σσ. 245-269. 

 **** Αγαμέμνων Τσελίκας, ‘Τα Ελληνικά Γιατροσόφια. Μια περιφρονημένη κατηγορία χειρογράφων’. Κεφάλαιο στον 
συλλογικό τόμο: Ιατρικά Βυζαντινά Χειρόγραφα. (Επιμ. Θ. Διαμαντόπουλος). Εκδόσεις ‘Δόμος’. Αθήνα 1995, σ. 
61.

 ***** Πλήρη κατάλογο των χειρογράφων ιατροσοφίων, με τους τίτλους των επί μέρους κεφαλαίων διαθέτουμε χάρις στο 
περίφημο έργο του Γιάννη Καρά, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα. Τόμος 3ος Εκδόσεις 
‘Εστία’ Αθήνα 1994.

 ****** Λ. Βλαδίμηρος, ‘Παραδόσεις για τη μητρότητα στην Ελλάδα’. Ελευθώ. Έτος 5ο 2000, σσ. 33-40. 
 ******* Λ. Βλαδίμηρος, ‘Το αρχαιοελληνικό σύμβολο ‘πεντάγραμμον’ και η επιβίωσή του στην δημώδη ιατρική’. Δαυλός. 

Έτος 16ο. Τεύχος 192ο 1997, σσ. 11891-11898.
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Από τις διαπιστώσεις αυτές αποδεικνύεται ότι η λαϊκή ιατρική σε όλες τις περιοχές του 
ελλαδικού χώρου κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε 
πάνω σε ένα κοινό για όλους τους Έλληνες σύστημα γνώσεων. Αναπτύχθηκε γύρω από 
έναν κοινό άξονα, ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και πρακτικών εφαρμογών. ‘Η ομοιότητα 
μεταξύ χειρογράφων που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές, αποδεικνύει ακριβώς 
την άποψη του κεντρικού άξονα’.* Το κοινό σημείο αναφοράς, ο κεντρικός άξονας της 
λαϊκής ιατρικής, δεν είναι τίποτα άλλο από την αρχαία ελληνική ιατρική. Η αρχαία ελλη-
νική ιατρική δεν εξαφανίστηκε μαζί με την εξαφάνιση του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 
Συνεχίστηκε και στους αιώνες του Βυζαντίου και, μετά την Άλωση, συνέχισε να ‘επιβιώ-
νει’ ως βασικός άξονας, στη λαϊκή ιατρική, στα γιατροσόφια. ‘Μια απλή ανάγνωσή τους 
δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι η αρχαία ιατρική γνώση έχει επιβιώσει και ότι η πλούσια 
βοτανολογική πείρα δεν έχει ολότελα χαθεί’.**

Σε εργασίες μου έχω παρομοιάσει την αποκαλούμενη ως ‘ελληνική λαϊκή ιατρική’, 
με ένα Μουσείο στο οποίο, ενώ εκτίθενται πολλά και διάφορα εκθέματα, δεν υπάρχουν 
επεξηγηματικές πινακίδες.*** Έτσι, ο κάθε ‘επισκέπτης’ αυτού του ‘Μουσείου’ αντιλαμβά-
νεται το κάθε ‘έκθεμα’ διαφορετικά. Άλλος βλέπει στη λαϊκή ιατρική τη θρησκοληψία ή 
τη δεισιδαιμονία, άλλος την θεωρεί ως προϊόν ανάγκης προκειμένου να υποκαταστήσει 
την έλλειψη επιστημόνων γιατρών, άλλος την αντιμετωπίζει ως ενέργειες αγυρτείας. 

Τα αποσπάσματα από λαογραφικά κείμενα που παρουσίασα στην εργασία μου, αν 
και περιγράφουν ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούσαν οι λαϊκοί θεραπευτές, φρονώ 
ότι συνιστούν αδιαμφισβήτητες επιβιώσεις της Ιπποκρατικής Ιατρικής.

 * Α. Τσελίκας, ‘Τα Ελληνικά Γιατροσόφια… ό.π., σ. 66. 
 ** Α. Τσελίκας, ‘Ιατροσοφικά χειρόγραφα. Τεκμήρια επιβίωσης της αρχαίας ιατρικής γνώσης στους μεταβυζαντινούς 

χρόνους’. Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ελληνική Ιατρική. Στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο. 12 Οκτωβρίου 1997.
 *** Λ. Βλαδίμηρος. ‘Οι πρακτικοί χειρουργοί στο Βαλκανικό χώρο κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα και η συμβολή 

τους στη Δημόσια Υγεία’. Κεφάλαιο στον τόμο: Γραφείο Μελέτης Ιστορίας Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής. Πολεμικές 
συγκρούσεις και Δημόσια Υγεία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα. 
(Επιμ. Α. Διαμαντής). Αθήνα 2006, σσ. 9-18. Λ. Βλαδίμηρος. ‘Ο εμπειρικός ιατρός στην Τουρκοκρατία’. 11ο Συμπόσιο 
Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος με θέμα: ‘Η θέση του ιατρού στην κοινωνία’. Τόμος πρακτικών (Επιμ. 
Π. Ζηρογιάννης, Α. Διαμαντόπουλος, Ε. Βογιατζάκης, Ε. Κουμαντάκης). Αθήνα 2015, σσ. 86-104.
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Ή παρουσία του Ιπποκράτειου 
Ουμανισμού στην προστασία  
του ανθρώπινου δικαιώματος  
της υγείας των προσφύγων 

Φωτεινή Τζαβέλλα

Η Ελλάδα υπήρξε ένας από τους αδύναμους κρίκους της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα και σύντομα 
μεταφέρθηκε στην Ευρώπη. Μέχρι και σήμερα, λόγω και των πολλών ιδιαιτεροτήτων 
της ελληνικής οικονομίας βιώνονται από τον πληθυσμό οι συνέπειες μιας βαθιάς κοινω-
νικοοικονομικής κρίσης και λιτότητας. Στη δύσκολη αυτή κατάσταση προστέθηκε και η 
οξεία ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση. 

Η έννοια αλλά και η πραγματικότητα της προσφυγικής κρίσης δεν είναι άγνωστες 
στην Ελλάδα εφόσον το νεότερο Ελληνικό κράτος έχει βρεθεί αρκετές φορές αντιμέτω-
πο με μαζικές πληθυσμιακές μετακινήσεις με τις πρώτες να συνδέονται με την επανά-
σταση του 1821 και την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830. Τα επόμενα χρόνια οι 
συνεχείς πόλεμοι και συρράξεις στον ελλαδικό χώρο και κυρίως οι βαλκανικοί πόλεμοι 
(1912–1913), ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος (1914–1918), η Μικρασιατική καταστροφή του 
1922, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1939–1945), ο εμφύλιος πόλεμος (1946–1949) αλλά 
και πιο πρόσφατα η επαναφορά στη δημοκρατία το 1974, συνοδεύτηκαν από προσφυ-
γικά κύματα από και προς τον ελλαδικό χώρο. Ειδικά η Μικρασιατική καταστροφή του 
1922 συνδέεται με τη μεγαλύτερη ιστορικά μετακίνηση πληθυσμών στην Ελλάδα. Μετά 
και την κύρωση της συνθήκης της Λωζάνης (1923) με την οποία επισφραγίστηκε η 
ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, το ελληνικό κράτος και ελληνική 
κοινωνία εκλήθησαν να ενσωματώσουν κοινωνικά και οικονομικά στον ελλαδικό χώρο 
1,5 εκατομμύρια Έλληνες πρόσφυγες.1,2 

Στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που συντάχτηκε από 
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Δεκέμ-
βριο του 1948, η διεθνής κοινότητα περιέλαβε το δικαίωμα του ατόμου να ζητά και 
να απολαμβάνει άσυλο. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της Διακήρυξης, «κάθε άτομο που 
καταδιώκεται έχει το δικαίωμα να ζητά και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες».3 
Το 1950 δημιουργήθηκε το «γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες» (UNHCR) και το 1951 ο ΟΗΕ ενέκρινε τη Σύμβαση για το Καθεστώς 
των Προσφύγων, γνωστή και ως Σύμβαση της γενεύης, η οποία αποτελεί τον ακρογω-
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νιαίο λίθο της προστασίας της ευάλωτης αυτής ομάδας.4 Ο ορισμός της έννοιας του 
πρόσφυγα προσδιορίζεται καταρχάς στη Σύμβαση της γενεύης του 1951 και έχει λάβει 
τη σημερινή του μορφή με το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967. Σύμφωνα με το 
άρθρο 1(α) της Σύμβασης του 1951, 

«Πρόσφυγας είναι οποιοδήποτε άτομο το οποίο λόγω του βάσιμου 
φόβου του να διωχθεί για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, 
συμμετοχής σε συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών 
πεποιθήσεων είναι εκτός της χώρας καταγωγής ή του τόπου 
κατοικίας του και δεν επιθυμεί να κάνει χρήση της προστασίας 
αυτής της χώρας ή να επιστρέψει σε αυτήν». 

Στον ορισμό του πρόσφυγα γίνονται διαχωρισμοί ανάμεσα σε «de jure», «sur place», 
«de facto» και «in orbit» πρόσφυγες.5 Στους «de jure» πρόσφυγες υπάγονται αυτοί που 
εισήλθαν νόμιμα ή «παράτυπα» σε μία χώρα ζητώντας πολιτικό άσυλο, αναγνωρίστηκαν 
στη συνέχεια ως πρόσφυγες σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της γενεύης, και 
απολαμβάνουν, κατά συνέπεια, τα δικαιώματα που η Σύμβαση παρέχει σ’ αυτούς. Στους 
πρόσφυγες «sur place», τους «επί τόπου πρόσφυγες», εντάσσονται όσοι βρέθηκαν σε 
μία άλλη χώρα και δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα τους λόγω των γεγονότων 
που συνέβησαν εκεί στο μεταξύ, π.χ. πραξικόπημα. Στην περίπτωση των προσφύγων 
«sur place», η έλλειψη επιθυμίας για επιστροφή στη χώρα ιθαγένειάς τους σχετίζεται 
με φόβο παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και φόβο δίωξης λόγω πολιτικών 
ή θρησκευτικών πεποιθήσεων ή για διάφορους άλλους λόγους όπως αναφέρονται στη 
Σύμβαση της γενεύης. Στους «de facto», τους «εκ των γεγονότων» πρόσφυγες, περιλαμ-
βάνονται αυτοί οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα τους λόγω φόβου δίωξης ή εμπόλεμων 
καταστάσεων και δεν έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες επειδή δεν εμπίπτουν στο 
ρυθμιστικό πεδίο της εφαρμογής του άρθρου 1, ή έχει απορριφθεί το αίτημά τους, ή 
δεν υπέβαλαν αίτημα αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας λόγω διαφόρων φόβων, 
συνηθέστερα φόβου δίωξης στενών συγγενών τους. για τις περιπτώσεις των «de facto» 
προσφύγων από τους διεθνείς οργανισμούς συνιστάται στις χώρες και υποστηρίζεται 
η ανάγκη προστασίας τους μέσω της υπαγωγής τους σε όσο το δυνατό περισσότερα 
άρθρα της Σύμβασης του 1951 και του Πρωτοκόλλου του 1967. Τέλος, ως «refugees in 
orbit», ως «πρόσφυγες σε τροχιά», χαρακτηρίζονται αυτοί στους οποίους το αίτημα για 
παροχή συνήθως πολιτικού ασύλου, έχει απορριφθεί από ένα κράτος και μετακινούνται 
από χώρα σε χώρα σε αναζήτηση χορήγησης ασύλου.5 Ένα νέο Πρωτόκολλο των Ηνω-
μένων Εθνών που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη το 1967, συνέβαλε στη διεύρυνση του 
ορισμού του πρόσφυγα, αποσύροντας τα χρονικά και γεωγραφικά όρια που υπήρχαν 
στη Σύμβαση του 1951.4 Οι δυο αυτές διεθνείς συμβάσεις έχοντας κυρωθεί από 146 
κράτη-μέλη, δηλαδή από σημαντικό μέρος του συνόλου των μελών του ΟΗΕ, συνιστούν 
τη βάση του διεθνούς δικαίου για την προστασία των προσφύγων. 

Τα τελευταία χρόνια, το ευρωπαϊκό δίκαιο, όσον αφορά στα θέματα ασύλου, καθορί-
ζεται από τη Συμφωνία ή Συνθήκη του Σένγκεν (Schengen Agreement), η οποία υπογρά-
φηκε το 1985 και από τους Κανονισμούς Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ (dublin II and III Regulations), 
που υπογράφτηκαν το 2003 και το 2013 αντίστοιχα.6,7 Με τη Συμφωνία του Σένγκεν 
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καταργούνται τα σύνορα των εμπλεκόμενων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) και αντικαθίστανται με ενιαία σύνορα που συνεπάγονται κοινές υποχρεώσεις. Στις 
κοινές αυτές υποχρεώσεις περιλαμβάνεται και η συνεργασία μεταξύ των κρατών όσον 
αφορά στη διασφάλιση ασύλου στους πρόσφυγες. Με τους Κανονισμούς Δουβλίνο ΙΙ 
και ΙΙΙ, οι μηχανισμοί και τα κριτήρια για τις αιτήσεις πολιτικού ασύλου που υποβάλλο-
νται προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ, συνεπώς και μεγάλο μέρος της ευθύνης χειρισμού 
της ευρωπαϊκής προσφυγικής κρίσης, μετατίθενται κυρίως στις χώρες πρώτης εισόδου 
των προσφύγων, δηλαδή, κατά κανόνα, στις χώρες της νότιας Ευρώπης. Σήμερα, με τη 
νομοθεσία αυτή οι χώρες «πρώτης εισόδου» στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, 
καλούνται να αντιμετωπίσουν το κύριο βάρος της προσφυγικής κρίσης με μεγάλες 
δυσκολίες ανταπόκρισης. 

Όσον αφορά στη σύγχρονη ευρωπαϊκή προσφυγική κρίση, σύμφωνα με τα αρκετές 
φορές αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία, την περίοδο 2015–2016 έφθασαν στην Ευρώπη 
2,68 εκατομμύρια πρόσφυγες. Στην Ελλάδα, το 2015 και το 2016 πέρασαν τα ελληνικά 
σύνορα περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες. Μόνο το 2015 
αναφέρεται ότι εισήλθαν στην Ελλάδα 857.000 άτομα που αντιστοιχεί σε αύξηση 750% 
σε σχέση με τις 41.000 περίπου αφίξεις του 2014. Από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργα-
νισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNCHR), την περίοδο 2014–2017 έχουν 
καταγραφεί 1.700 άτομα που έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια εισόδου από τα 
θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Ο αριθμός των εισερχόμενων κυμάτων μειώθηκε 
σταδιακά μετά το κλείσιμο των βαλκανικών συνόρων ενώ εξαιτίας της συμφωνίας ΕΕ 
και Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016, χιλιάδες πρόσφυγες που ζητούν άσυλο παραμένουν 
εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα λόγω των κλειστών ευρωπαϊκών συνόρων.8-10 Υπολογίζεται 
ότι από το 2013 έως το 2017 περίπου 35.000 ανήλικοι ζήτησαν άσυλο στην Ελλάδα. Τον 
Σεπτέμβριο του 2017 οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες υπολογίστηκαν σε 2850. για 
τα παιδιά και ειδικά για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες η ακριβής ηλικία είναι 
εξαιρετικά δύσκολο να καθορισθεί και συνεπώς να καταγραφεί. Αυτό οφείλεται αφενός 
στην απουσία της γονεϊκής μέριμνας ή μέριμνας από κάποιο άλλο ενήλικο πρόσωπο 
αλλά και από τη συχνή προσπάθεια να δηλωθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ηλικία, γεγονός 
που συχνά εξαρτάται και από τις προσδοκώμενες νομικές διευκολύνσεις.11 

Οι πρόσφυγες μετά την άφιξη τους στην Ελλάδα έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκο-
λίες που σχετίζονται με ζητήματα καθαρά πρακτικά, νομικά και κυρίως με την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων τους. Το ελληνικό κράτος θα πρέπει να χειρισθεί θέματα 
που σχετίζονται με την πρώτη υποδοχή, τα θέματα ασύλου, τη στέγαση, τη σίτιση, την 
ένδυση και την υγειονομική φροντίδα των προσφύγων. Ειδικά όσον αφορά στο θέμα της 
υγειονομικής φροντίδας, οι ανάγκες είναι πολύ αυξημένες δεδομένου ότι οι πρόσφυγες 
κατά τη διάρκεια της προσφυγικής πορείας έχουν αναμετρηθεί με κακουχίες, σωματι-
κές και ψυχικές, ενώ επιπλέον στα προσφυγικά κύματα περιλαμβάνονται και ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες με αυξημένες αλλά και εξατομικευμένες ανάγκες όπως π.χ. τα 
παιδιά και οι γυναίκες.11 

Ο ΟΗΕ το 1924 υιοθέτησε για πρώτη φορά μια διακήρυξη αποκλειστικά για τα δι-
καιώματα του παιδιού, τη «Διακήρυξη της γενεύης για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Το 
1959 η γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (UNGA) ενέκρινε ομόφωνα μια ακόμη 
πιο λεπτομερή «Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού».12 Στο προοίμιο αυτής της 
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διακήρυξης, του 1959, αναφέρεται ότι «το παιδί, λόγω της σωματικής και ψυχικής 
του ανωριμότητας, χρειάζεται ειδικές εγγυήσεις και φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης 
της κατάλληλης νομικής προστασίας, πριν, καθώς και μετά τη γέννησή του». Οι πιο 
πρόσφατες προσπάθειες για την ανανέωση της «Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού» ξεκίνησαν τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και ολοκληρώθηκαν στις 20 Νο-
εμβρίου 1989, με την έγκριση της «Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού» από τη 
γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 
1990 και σε μερικά χρόνια οι περισσότερες χώρες του κόσμου την είχαν επικυρώσει.13 
Σήμερα, όλα τα μέλη του Ο.Η.Ε. δηλαδή 193 κράτη, έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού», καθιστώντας την ως την πιο αποδεκτή συνθήκη για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα που συντάχτηκε ποτέ. Δυστυχώς δύο χώρες, η Σομαλία και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αν και έχουν υπογράψει τη Σύμβαση, δεν της έχουν 
δώσει μέχρι σήμερα νομική ισχύ. 

Σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται για την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιας άλλης ευάλωτης ομάδας, αυτής των γυναικών και 
κοριτσιών. για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συντάχτηκαν και προωθή-
θηκαν διεθνώς μια σειρά από συνθήκες με στόχο την προστασία και την 

εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών, την προώθηση των ίσων δικαιωμά-
των και τη δημιουργία ενός ευρύτερου, διεθνούς νομοθετικού πλαισίου προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γυναικών και κοριτσιών. Τόσο ο Χάρτης των Ηνωμένων 
Εθνών, το 1945,14 όσο και η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
το 1948,15 διακηρύσσουν την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου. Ένα από τα 
σημαντικότερα εργαλεία για την προστασία των γυναικών είναι η «Σύμβαση για την 
εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών»,16 η οποία εγκρίθηκε από 
τη γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 18 Δεκεμβρίου 1979. Τον Φεβρουάριο 
του 2008 ο πρώην γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki-moon ξεκίνησε 
παγκόσμια εκστρατεία για την πρόληψη και την εξάλειψη της βίας κατά γυναικών και 
κοριτσιών σε όλο τον κόσμο.17 για τον ελλαδικό χώρο μεγάλη δημοσιότητα σε διεθνές 
επίπεδο έχει λάβει η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για την ανάγκη προστασίας των 
γυναικών προσφύγων και των υποχρεώσεων του ελληνικού κράτους προς την ευάλωτη 
αυτή ομάδα πληθυσμού.18 

Προσεγγίζοντας την κατάσταση της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα και στις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζονται θα πρέπει να προστεθεί και ένας βαθμός ξενοφοβίας 
που εξαιτίας και των έκτακτων και οξέων δυσκολιών έχει αναπτυχθεί στην ελληνική 
κοινωνία. Την ξενοφοβία αυτή μέσω της καλλιέργειας της διαπολιτισμικότητας και του 
κοσμοπολιτισμού η ελληνική κοινωνία καλείται να μετεξελίξει σε ξενοσοφία. Σε ξενοσοφία 
υπό την έννοια της σοφίας, δημιουργικότητας και έμπνευσης που προκύπτουν από τη 
συνάντηση με νέες αξίες και πολιτισμούς.19 Από τα ιδιαιτέρως δύσκολα προβλήματα που 
καλείται να αντιμετωπίσουν το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία είναι αυτά που 
σχετίζονται με τον χώρο της υγείας και συγκεκριμένα την ανταπόκριση στο δικαίωμα 
των προσφύγων στην υγεία και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων που έχουν ιδιαίτερη 
ανάγκη την αποτελεσματική προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείες. Επιπλέον σύμμαχο 
στη δύσκολη αυτή κατάσταση θα αποτελέσει η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στη 
διεθνή διπλωματία της υγείας (health diplomacy) που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 



260

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

στις δράσεις για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο.20 
Η υγεία στον σύγχρονο πολιτισμό αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα και δεν μπορεί ούτε 

να προσδιορίζεται ούτε και να περιορίζεται από φυλετικά, πολιτισμικά και κοινωνικο-
οικονομικά χαρακτηριστικά. Το δικαίωμα της προσβασιμότητας στην υγεία πρέπει να 
προσφέρεται με σεβασμό σε κάθε άνθρωπο που τη χρειάζεται. Το κοινωνικό δικαίωμα 
στην υγεία προστατεύεται επιπλέον εφόσον η υγεία απολαμβάνει στον ορισμό της των 
προνομίων των χαρακτηριζόμενων ως κοινωνικών αγαθών.21 Θα πρέπει να αναφερθεί 
η επιπλέον δυσκολία που προκύπτει εξαιτίας του γεγονότος ότι σήμερα, «το κοινωνι-
κό αγαθό» συχνά συγχέεται με τη φιλανθρωπία (philanthropy, charity) αλλά και με το 
«κοινό καλό», οδηγώντας σε αδιέξοδους, ανθρωπιστικούς μαραθώνιους. Σύμφωνα με 
τον αρθρογράφο του Newsweek, Robert Samuelson, «έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα 
σε μια κοινωνία που οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να αποδεχθούν κάποιες θυσίες για το 
κοινό καλό και μια άλλη κοινωνία όπου κάποιες ομάδες της εγωιστικά προστατεύουν 
τα δικά τους οφέλη».22 

Το ελληνικό κράτος και η ελληνική κοινωνία όσον αφορά στον σεβασμό του κάθε 
ανθρώπου συνεπώς και αυτού που ψάχνει καταφύγιο, άσυλο αλλά και το κοινωνικό 
δικαίωμα, το αγαθό της πρόσβασης στη φροντίδα υγείας έχουν ένα επιπλέον «θετικό 
βάρος», μια επιπλέον ηθική δέσμευση. Η επιπλέον αυτή δέσμευση απορρέει αλλά και 
εμπνέεται από την Ιπποκράτεια παράδοση. Ο Ιπποκράτης κατάφερε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο να βρει τη συνισταμένη του φιλοσοφικού ανθρωπισμού με την τέχνη της 
Ιατρικής. Έδωσε τη δυνατότητα στην Ιατρική να μην είναι απλώς μια «τέχνη» αλλά να 
εισαγάγει σε αυτήν τις ουμανιστικές αξίες μέσω του συνόλου του έργου του αλλά και 
ειδικά μέσω του Ιπποκράτειου Όρκου. Ο Όρκος του Ιπποκράτη, ο Όρκος που δίνεται 
από τους γιατρούς και αναφέρεται στο ηθικό πλαίσιο άσκησης της ιατρικής, ανεξάρ-
τητα από τις φιλολογικές συζητήσεις γύρω από τη γνησιότητα και την πατρότητά του 
αποτελεί ένα αθάνατο κλασικό κείμενο. Αν και σήμερα σε βιοηθικό επίπεδο θεωρείται 
ένα περισσότερο ιστορικής και ηθικής αξίας κείμενο, ο Όρκος παραμένει ως «διαβα-
τήριος τελετή» για αυτούς που εκπαιδεύτηκαν να ασκούν την ιατρική. Σε αυτήν τη 
λιτή μια σελίδα του Ιπποκράτειου Όρκου στηρίχθηκαν οι μελλοντικοί κώδικες ιατρικής 
δεοντολογίας, αλλά και παγκόσμιες διακηρύξεις, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (γενεύη 1948) και η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα των 
Αρρώστων (Λισσαβόνα 1981). 

Ο Ιπποκράτης διαχώρισε την Ιατρική από τη φιλοσοφία μη παραμελώντας να ανα-
γνωρίσει την αξία των φιλοσοφικών ηθικοδεοντολογικών αξιών εφόσον: «ιητρός γαρ 
φιλόσοφος ισόθεος» (δηλ. ο φιλόσοφος γιατρός είναι ίσος με τους θεούς).23,24 Παράλληλα 
όμως τόνισε το πεπερασμένο των ιατρικών δυνατοτήτων, τη ρευστότητα των γνώσεων 
και τη σχετικότητα των διαγνώσεων υπενθυμίζοντας ότι: 

«Ο βίος βραχύς, η τέχνη μακρή, ο καιρός οξύς, η πείρα σφαλερή και η κρίσις χαλε-
πή» (η ανθρώπινη ζωή είναι σύντομη, η επιστήμη ατέλειωτη, ο χρόνος λίγος, η πείρα 
λαθεμένη και η απόφαση γεμάτη ευθύνες).23,24 

Σε αυτή την τελευταία φράση του Ιπποκράτη συνοψίζεται ο ανθρωποκεντρισμός 
της φιλοσοφίας του. Η παραμονή του ανθρώπου στη γη είναι χρονικά περιορισμένη 
και καθήκον του γιατρού είναι να την κάνει πάντα πιο υποφερτή ανακουφίζοντας 
τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο από τον πόνο, την αρρώστια και τον φόβο. 



261

η παρουσΙα του ΙπποΚρατεΙου ουμανΙσμου στην προστασΙα του ανθρώπΙνου δΙΚαΙώματοσ τησ υγεΙασ τών προσφυγών

Τέλος ανάγοντας τον στοχασμό του Ιπποκράτη στο σύγχρονο γίγνεσθαι, «Ἐς οἰκίας 
δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης 
ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων 
καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων» (Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω για να 
βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη βλάβη και φθορά, 
και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άνδρες και γυναίκες, ελεύθερους και δούλους)23,24 
η ελληνική κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση, την ανθρωπιστι-
κή κρίση, όπως τη χαρακτήρισε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, να υποδεχθεί και να 
αποδεχθεί τον συνάνθρωπο πρόσφυγα στη διαφορετικότητά του. Με τον νου και το 
συναίσθημα στραμμένο στον Ιπποκράτειο ουμανισμό που καλούσε τον γιατρό να μπει σε 
κάθε σπίτι και να αντιμετωπίσει κάθε άνθρωπο «άνδρα, γυναίκα, ελεύθερο και δούλο», 
κάθε συνάνθρωπό του με τον σεβασμό που αρμόζει στην ανθρώπινη ύπαρξη. 
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Rudolf Virchow (1821-1902).  
Ένας ςύγχρονος Ιπποκρατικός γιατρός

Αριστείδης Γ. Διαμαντής

«Die Ärzte sind die natürlichen Anwälte der Armen  
und die soziale Frage fällt zu einem erheblichen Teil in ihre Jurisdiktion»*

Rudolf virchow 

αντί επιλόγου ένας πρόλογος

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1902 μια είδηση, που αφορούσε 
στον επιστημονικό κόσμο της εποχής, θα κάνει τον γύρο 
του κόσμου∙ ο διάσημος γερμανός γιατρός, ανθρωπολόγος, 
αρχαιολόγος και πολιτικός Ρούντολφ Βίρχωφ** δεν βρίσκεται 
πλέον στη ζωή! Πέθανε στο Βερολίνο από πνευμονική εμβολή 
στα 81 του χρόνια, λίγους μήνες μετά τον τραυματισμό του 
από συντριπτικό κάταγμα της κεφαλής του μηριαίου οστού, 
από το οποίο δεν συνήλθε ποτέ. 

Επιφανείς επιστήμονες από όλη την Ευρώπη, μόλις 
ανακοινώθηκε ο θάνατός του, δημοσίευσαν στον ιατρικό 
τύπο και στα λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής 
νεκρολογίες αφιερωμένες στον μεγάλο επιστήμονα και το 
πολυσήμαντο έργο του. Ανάμεσά τους, και δύο Έλληνες 

γιατροί και λόγιοι του Πολεμικού Ναυτικού∙ ο Πέτρος Αποστολίδης, περισσότερο γνω-
στός στους λογοτεχνικούς κύκλους με το ψευδώνυμο Παύλος Νιρβάνας (1866-1937),1 

* «Οι γιατροί είναι οι φυσικοί υποστηριχτές των φτωχών (ανθρώπων) και τα κοινωνικά ζητήματα εμπίπτουν σε μεγάλο 
βαθμό στη δικαιοδοσία τους».

** όπως έχει επικρατήσει λανθασμένα να προφέρεται ενώ η σωστή απόδοση στην ελληνική είναι «Φίρχο». Εφεξής, 
και για λόγους ομοιομορφίας (στο κείμενο), θα αναγράφεται ως «Virchow».

1 Αποστολίδης Π.: “Ροδόλφος Βίρχωφ”, Παναθήναια, 1902; 4(46-47): 340-341. Παραθέτω την πρώτη και την τελευταία 
παράγραφο της παραπάνω συγκινητικής νεκρολογίας: «Η ζωή- μία πλούσια και πολύτροπος ζωή- απεσβέσθη προ 
ολίγων ημερών, εις τα στήθη του σοφού όστις, βαθύτερον και οξυδερκέστερον εμελέτησε και εβόλισε και εμάντευσε 
τα μυστήριά της. Με τον Ροδόλφον Βίρχωφ εκλείπει μία από τας μεγαλειτέρας επιστημονικάς φυσιογνωμίας του 
λήξαντος αιώνος και ίσως ο τελευταίος αντιπρόσωπος της γενεάς των μεγάλων ιατροφιλοσόφων του παρελθόντος. 
…Ένα φως εσβέσθη όντως μετά του μεγάλου νεκρού, όστις έθιξε τα μεγαλείτερα και καιριώτερα σημεία του επιστητού 
και όστις ενηγκαλίσθη όλας τας ενεργείας τας ανθρωπίνους, ιατρός, ανθρωπολόγος, μελετητής των προϊστορικών 
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καθώς και ο πρόωρα χαμένος και πολλά υποσχόμενος- θύμα των επιστημονικών του 
μελετών πάνω στον μελιταίο πυρετό- Στέφανος Ζωγραφίδης (1878-1907).2 Μια από τις 
πιο ενδιαφέρουσες νεκρολογίες, που δημοσιεύθηκαν εκείνη την εποχή, ήταν και αυτή 
του διακεκριμένου Βρετανού αρχαιολόγου και ακαδημαϊκού Sir John Linton Myres (1869-
1954), γραμματέα του Ανθρωπολογικού Ινστιτούτου του Λονδίνου (Royal Anthropological 
Institute) και εκδότη της μηνιαίας περιοδικής έκδοσης του Ινστιτούτου Man. Παραθέτω 
την τελευταία παράγραφο του κειμένου του Myres, στο οποίο συμπυκνώνονται τα χα-
ρακτηριστικά του μεγάλου νεκρού∙ αυτά που τον ανέδειξαν σε αυτό που αντιλαμβανό-
μαστε σήμερα όταν ακούμε το όνομά του και έκαναν τη μνήμη του αθάνατη∙ «Πράγματι, 
σπανίως το έργο ζωής ενός ανθρώπου έχει σφραγίσει κατά τέτοιο τρόπο τη συμβολή ενός 
έθνους σε μια νέα και μη ακόμα διαμορφωμένη μορφή γνώσης. Και αυτό λόγω, κυρίως, 
του ισχυρού του ενδιαφέροντος για την πολιτική της υγιεινής και της ιατρικής, αλλά και 
λόγω της πρακτικής αξίας των επιστημονικών (περιγραφικών και μεθοδολογικών) ερευ-
νητικών προσεγγίσεών του, ως και του μεγάλου όγκου των αποτελεσμάτων της έρευνάς 
του. Αυτά που είπε και έκανε ο Virchow είχαν μικρότερη συμβολή από το τι ήταν ο ίδιος, 
σε αυτό που έγινε, δηλαδή, τελικά αυτός, μια τόσο ισχυρά προβεβλημένη προσωπικότη-
τα. Απλός, μετριόφρων, χωρίς φιλοδοξίες, θαρραλέος, τελείως διαυγής στη συζήτηση, 
με πλήρη σεβασμό στην ελευθερία του λόγου· πλήρως ανοιχτός στις νεοεμφανιζόμενες 
ιδέες, ιδιαίτερα συναινετικός, και απόλυτα ακριβής στις επιστημονικές παρατηρήσεις του 
και την ερμηνεία τους. Με αυτές τις ιδιότητες δεν μπορούσε παρά να είναι ένας ιδιαίτερα 
εμπνευσμένος δάσκαλος για όποιον θα ήθελε να μάθει».3

Στην απολαυστική του αυτοβιογραφία, ο διάσημος Αμερικανός χειρουργός του 19ου 
αιώνα Samuel david Gross (1805-1884), ο «Νέστορας της Αμερικανικής Χειρουργικής» 
όπως ονομάστηκε, που έθεσε τις βάσεις της επιστημονικής χειρουργικής πάνω στην 
Ανατομία και την Παθολογική Ανατομική, στο ταξίδι που πραγματοποίησε στην Ευρώ-
πη, το 1868, όταν επισκέφθηκε το Βερολίνο η πρώτη του μέριμνα ήταν να συναντήσει 
τον virchow και τους διακεκριμένος γερμανούς καθηγητές, τον χειρουργό Bernhard 
von Langenbeck (1810-1887) και τον πρωτοπόρο της «γερμανικής Οφθαλμολογίας», 
Albrecht von Gräfe (1828-1870). 

για τη συνάντησή του με τον virchow, ο ίδιος θα γράψει: «Νωρίς το πρωί της δεύ-
τερης ημέρας μετά την άφιξή μου, πήγα στο Allgemeines Krankenhaus (Πανεπιστήμιο), 

προβλημάτων, αρχαιολόγος, πολιτικός, πατριώτης. Και είνε τόσον ολίγα τα φώτα τα οποία ανάπτονται».
2 Ζωγραφίδης Σ.: “Ροδόλφος Βίρχωβ”, Ψυχιατρική και Νευρολογική Επιθεώρησις, 1902; Α΄: 24-26. Καταχωρίζω την 

πρώτη και τελευταία παράγραφο της νεκρολογίας, την οποία κοσμεί θαυμάσια χαρακτική απεικόνιση με τον σοφό 
επιστήμονα να παρατηρεί κρανίο ανθρώπου, που κρατάει στο ένα του χέρι: «Ο Virchow, όστις διά των μακρών, 
επιμόνων και μεγαλοφυών του εργασιών, εφώτισεν ανεκτιμήτως τα πεδία της ιατρικής, της ανθρωπολογίας, της 
παθολογικής ανατομίας, όστις έδρασεν εν τη φιλοσοφία όσον και εν τω πολιτικώ βίω, όστις παρουσιάζει κατά τον 
Driesman τον τελειότερον τύπον της Γερμανικής φυλής, καθότι, λέγει ο σοφός ούτος ανθρωπολόγος, ο Virchow 
ήτο γέννημα Σλαυογερμανικής διασταυρώσεως, “ό,τι δε έξοχον και μεγαλοφυές έσχομεν εν Γερμανία, υπήρξεν 
αποτέλεσμα των κελτογερμανικών γαλλογερμανικών και σλαυογερμανικών διασταυρώσεων”, δεν υπάρχει πλέον. 
…Εις τον σοφόν ιατρόν και φυσιοδίφην η αρχαία πατρίς των επιστημών, ην ηρεύνησεν ανθρωπολογικώς, δικαιούται 
ν’ απονείμη τον τίτλον του επιτίμου τέκνου της και να πολιτογραφήση τούτον εις την χορείαν του Αριστοτέλους, του 
Ιπποκράτους, του Γαληνού, εις το παγκόσμιον πάνθεον της σοφίας».

3 Myers J.L.: “Rudolf Virchow: born 13th October 1821; died 5th September 1902”, Man, 1903; 3: 1-4. Το αφιέρωμα στη 
ζωή και το έργο του μεγάλου τιμώμενου νεκρού κοσμούσε επίσης ένα θαυμάσιο χαρακτικό με την προσωπογραφία 
του. 
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αναζητώντας τον Virchow, τον επιφανή παθολογοανατόμο και καταξιωμένο πολιτικό, 
καθηγητή στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου και μέλος του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Ο 
σπουδαίος άνδρας, κατά την είσοδό μου, βρισκόταν μεταξύ των μαθητών του, απασχο-
λημένος σε μια νεκροτομή. Καθώς η παρουσία μου τράβηξε την προσοχή, θεώρησα 
καθήκον μου, αν και η στιγμή δεν ήταν η πλέον κατάλληλη, να δώσω την κάρτα με τα 
προσωπικά μου στοιχεία στον καθηγητή, ζητώντας του συγχρόνως συγγνώμη για την 
αδιάκριτη εισβολή μου. Αμέσως, αφού μου έκανε μια ευγενική υπόκλιση και μου απηύθυνε 
ένα εγκάρδιο χαιρετισμό, με σύστησε στους μαθητές του και εξέφρασε την ικανοποίησή 
του που με είδε. Ύστερα από λίγα λεπτά, μετά την αρχική μας συνομιλία, επανέλαβε 
ξανά με το ανατομικό του μαχαίρι του το έργο του μέχρι που ολοκλήρωσε την εξέταση. 
Με ξενάγησε στο εργαστήριό του και στην αίθουσα διδασκαλίας και μου έδειξε πολλά 
από τα πιο ενδιαφέροντα παθολογοανατομικά παρασκευάσματα, τα περισσότερα από 
τα οποία είχε παρασκευάσει ο ίδιος. Η συλλογή του από καρδιές παιδιών με καρδιακές 
παθήσεις, συνέπεια της κληρονομικής σύφιλης, είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Στη 
συνέχεια, με ενθουσιώδη και γλαφυρό λόγο, εξήγησε το αίτιο που ήταν υπεύθυνο για το 
κάθε νεκροτομικό παρασκεύασμα... Το εργαστήριο ή καλύτερα ο χώρος εργασίας του 
καθηγητή Virchow, όπως αυτός μπορεί να ονομαστεί, αποτελεί υπόδειγμα εργασιακού 
χώρου, προσαρμοσμένος θαυμάσια στις απαιτήσεις του σπουδαστή για συνεχή πρόοδο 
στη χρήση του μικροσκοπίου και την εξέταση των νεκροτομικών παρασκευασμάτων… 
Για τις ανάγκες αυτές ένας μεγάλος αριθμός μικροσκοπίων βρίσκεται στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων, παρέχοντας έτσι κάθε δυνατότητα για απόκτηση γνώσεων. Μια τέτοια 
εκπαιδευτική αίθουσα με τις απαραίτητες συσκευές θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε καλά 
οργανωμένο αμερικανικό ιατρικό ινστιτούτο».4

Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά την επίσκεψη του Gross στο Βερολίνο, το 1884, συναντού-
με έναν άλλο μεγάλο γιατρό της αμερικανικής ηπείρου «προσκυνητή» στο εργαστήριο 
του virchow, τον διαπρεπή Αγγλοκαναδό γιατρό Sir William Osler (1849-1919), ο οποίος 
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σπούδασε στο Βερολίνο κοντά στον γερμανό καθη-
γητή, μαθαίνοντας την τέχνη της νεκροψίας.5 Ο Osler, του οποίου το αξιομνημόνευτο 
ανθρωπιστικό του έργο έχει επηρεαστεί από τις οικουμενικά αποδεκτές ιπποκρατικές 
αρχές, θα σημειώσει τα παρακάτω για το ανθρωπολογικό έργο αλλά και τις εξαιρετικές 
διανοητικές ικανότητες του διάσημου επιστήμονα με την ευκαιρία των εβδομηκοστών 
γενεθλίων του: «Το 1884, όταν επέστρεψα στο Βερολίνο για πρώτη φορά από την εποχή 
των φοιτητικών μου ημερών, πήρα μαζί μου τέσσερα κρανία-δείγματα της ινδιάνικης φυλής 
της Βρετανικής Κολομβίας του Καναδά, γνωρίζοντας καλά πόσο καλοδεχούμενα θα ήταν. 
Στην αίθουσά του, στο Ινστιτούτο Παθολογικής Ανατομικής, συνάντησα τον καθηγητή, 
περιτριγυρισμένο από κρανία και σκελετούς, να επιδιορθώνει ένα κεραμικό αντικείμενο 
του τρωικού πολιτισμού και να σημειώνει τις ιδιαιτερότητες ενός συνόλου οστών που 
μόλις είχε παραλάβει από τη Μαδέρα. Ούτε οι θερμές ευχαριστίες, ούτε ο χαρούμενος 
και φιλόξενος χαιρετισμός που είχε πάντα για έναν παλιό του φοιτητή, με ικανοποίησαν 
τόσο πολύ όσο το γεγονός της ταχείας και αποφασιστικής ταύτισης του δείγματος κρα-
νίων που είχα φέρει μαζί μου, καθώς και το γρήγορο σκαρίφημα των κρανιακών χαρα-

4 Weller C.V.: “Rudolf Virchow-Pathologist”, The Scientific Monthly, 1921; 13(1): 33-39 
5 Reese D.M.: “Fundamentals: Rudolf Virchow and Modern Medicine”, West J Med, 1998: 169: 105-108.
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κτηριστικών των Ινδιάνων της βορειοαμερικανικής ηπείρου. Ένας βαθύς γνώστης, και όχι 
ένας οποιοσδήποτε απλός μελετητής, μπορεί να χαρακτηρίσει όλο το έργο του Virchow 
προϊόν ικανότητας παραγωγής ποικίλης πνευματικής εργασίας... Θυμάμαι μια μέρα, το 
1884, αφού έκανε μια πρωινή επίδειξη και έδωσε διάλεξη στο Ινστιτούτο (Παθολογικής 
Ανατομικής), στη συνέχεια απευθυνόμενος στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, στο Δη-
μαρχείο, ανέλυσε διεξοδικά ένα σχέδιο εκσυγχρονισμού του δικτύου αποχέτευσης με τη 
δημιουργία ενός συστήματος καναλιών, δίνοντας ταυτόχρονα και τον προϋπολογισμό 
του έργου, γεγονός που αναφέρθηκε εκτεταμένα στις εφημερίδες, την επόμενη ημέρα».6 

Τα πρώτα χρόνια 

Ο Rudolf Ludwig Karl virchow, όπως ήταν πλήρες όνομά 
του, γεννήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1821 στη μικρή κωμόπολη 
Σίβελμπαϊν (Schievelbein) της Ανατολικής Πομερανίας, μιας 
από τις πιο φτωχές και υπανάπτυκτες αγροτικές περιοχές 
της Πρωσίας, που σήμερα ανήκει στην Πολωνία. Η φτώχεια 
και το έντονο θρησκευτικό συναίσθημα όλων σχεδόν των 
κατοίκων της πτωχής του γενέτειρας στάθηκαν οι αποφα-
σιστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα 
του. Η έφεσή του προς τις ξένες γλώσσες, εκτός από την 
αγγλική και τη γαλλική, τον οδήγησε στην εκμάθηση των 
λατινικών, των αρχαίων ελληνικών και των εβραϊκών.7

Το 1839, εγγράφεται στην Ακαδημία της Στρατιωτικής 
Ιατρικής του Βερολίνου (Berliner Militärärzte-Akademie 
Pépinière), η οποία λειτουργούσε ως παράρτημα του Πανεπιστημίου του Βερολίνου 
(Friedrich-Wilhelms Institut), παρέχοντας την ευκαιρία για σπουδές σε αυτούς που δεν 
είχαν οικονομική άνεση, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να υπηρετήσουν ως στρατιωτι-
κοί γιατροί στον Πρωσικό Στρατό. Παρά το απαιτητικό πρόγραμμα των μαθημάτων, των 
εργαστηρίων και της μελέτης, ο νεαρός υποψήφιος γιατρός ανέπτυξε πολλά πνευματικά 
ενδιαφέροντα γύρω από τη φιλοσοφία, την ιστορία, την αρχαιολογία και την πολιτική, 
τα οποία θα τον ακολουθήσουν σε ολόκληρη τη μετέπειτα ζωή του. Στα χρόνια των 
σπουδών του, ο virchow ευτύχησε να έχει καθηγητές τους διάσημους φυσιολόγους, 
Johannes Peter Müller (1801-1858) και Johann Lukas Schönlein (1793-1864), των οποίων 
το σπουδαίο πειραματικό, κλινικό και επιδημιολογικό έργο αποτέλεσε το ερέθισμα και 
την αφετηρία για την περαιτέρω επιστημονική του ανέλιξη και καταξίωση.8

Μετά την αποφοίτησή του, το 1843, θα ολοκληρώσει την πρακτική του άσκηση στο 
φημισμένο νοσοκομειακό πανεπιστημιακό ίδρυμα του Βερολίνου Charité, εργαζόμενος 

6 Osler W.: “Rudolf Virchow. The man and the student”, Boston Med Surg J, 1891; 125(17): 425-427. Πράγματι, μετά 
από πρόταση του Virchow, η λειτουργία διαφορετικού συστήματος αποχέτευσης που κατασκευάστηκε ξεχωριστά 
από το δίκτυο υδροδότησης, συνέβαλε σημαντικά στη μείωση των κρουσμάτων σοβαρών μολυσματικών ασθενειών 
και στην καταπολέμηση των επιδημιών.

7 Reese D.M.: ό.π.
8 Whonamedit? (A dictionary of medical eponyms): https://www.whonamedit.com/doctor.cfm/912.html (ανακτήθηκε 

στις 06-01-2020).
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αρχικά στις διάφορες Κλινικές και κατόπιν στο Παθολογικό Ανατομείο κοντά στον 
ανατόμο Robert Friedrich Froriep (1804-1861), ο οποίος υπήρξε ο μέντοράς του στις 
βασικές αρχές της μικροσκοπίας και έρευνας, και αυτός που θα τον φέρει σε επαφή 
με τις σύγχρονες θεωρίες για τα αίτια και την αντιμετώπιση των ασθενειών. Την ίδια 
εποχή, θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Περί των εκδηλώσεων της 
ρευματοειδούς ασθένειας στον κερατοειδή χιτώνα» (De rheumate praesertim corneae).9

Το 1845, ο virchow, ως προσκεκλημένος ομιλητής στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, 
μπροστά σε ένα μεγάλο ακροατήριο, θα δώσει δύο διαλέξεις στις οποίες θα αναπτύξει 
νέες ριζοσπαστικές ιδέες και θα ανατρέψει τις μέχρι τότε ισχύουσες ιατρικές θεωρίες, 
απορρίπτοντας τις μεταφυσικές ανησυχίες των συγχρόνων του. Η ιατρική πρόοδος, 
σύμφωνα με τα οράματα του νεαρού γιατρού, έπρεπε να είναι βασισμένη στην κλινική 
παρατήρηση και εξέταση του ασθενή με τη βοήθεια φυσικοχημικών μεθόδων, στα πειρά-
ματα πάνω σε ζώα για τη μελέτη των διαφόρων παθολογικών αιτίων και της επίδρασης 
των φαρμάκων καθώς και στην παθολογική ανατομική, στην εξέταση δηλαδή των αλλοι-
ώσεων του οργανισμού σε μικροσκοπικό επίπεδο. Ο virchow πίστευε, πως η ζωή είναι 
απόλυτα συνυφασμένη με την έκφραση της δραστηριότητας των κυττάρων. Μπορεί, 
βεβαίως, οι ρηξικέλευθες ιδέες του να ξεσήκωσαν το επιστημονικό κατεστημένο της 
εποχής εναντίον του, δεν τον εμπόδισαν όμως στο να λάβει τον τίτλο της ειδικότητας 
της Παθολογικής Ανατομικής, το 1846.10

«Virchows Archiv»

Την ίδια εποχή, δυσαρεστημένος από τους εκδότες ορισμένων περιοδικών που αρ-
νούνταν να δεχθούν κάποια από τα άρθρα του, ο virchow μαζί με τον παθολογοανατόμο 
και συνεργάτη του στο Charité, Benno Reinhardt (1819-1852), θα προχωρήσουν στην 
έκδοση ενός νέου επιστημονικού περιοδικού, το 1846, όπου στόχευαν να συνενώσουν 
την κλινική ιατρική με την παθολογική ανατομική και τη φυσιολογία. Τα Αρχεία Παθολογι-
κής Ανατομικής και Φυσιολογίας και Κλινικής Ιατρικής (Archiv für pathologische Anatomie 
und Physiologie und für klinische Medizin), όπως ήταν το όνομα του νέου περιοδικού, 
αναδείχθηκε ένα από τα πιο σημαντικά ιατρικά έντυπα της εποχής του, η κυκλοφορία 
του οποίου συνεχίστηκε και μετά το θάνατο του Reinhardt, με αρχισυντάκτη τον virchow 
έως το τέλος της ζωής του, 50 χρόνια αργότερα. Σήμερα, το περιοδικό συνεχίζει να 
εκδίδεται με τη νέα του ονομασία Virchows Archiv, παραμένοντας ένας σεβαστός χώρος 
ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων.11 Η μακροβιότητά του, μετά από 170 και πλέον 
χρόνια κυκλοφορίας, δικαιολογεί απόλυτα τα προφητικά λόγια του ιδρυτή του όσον 
αφορά στις αντιλήψεις του για τη νόσο∙ «Δεν είναι η ώρα για τα συστήματα, αλλά χρόνος 
για λεπτομερείς έρευνες… Η παθολογική ανατομία είναι το δόγμα της διαταραγμένης 
δομής, η παθολογική φυσιολογία είναι το δόγμα της διαταραγμένης λειτουργίας».12

Ο τίτλος του περιοδικού απηχούσε τις επιστημονικές αντιλήψεις του virchow στην 

9 Whonamedit?: ό.π. 
10 Whonamedit?: ό.π. 
11 Reese D.M.: ό.π.
12 Tan S.Y., Brown J.: “Rudolf Virchow (1821-1902): «pope of pathology», Singapore Med J, 2006; 47(7): 567-568.
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ιατρική. Ο ίδιος υποστήριζε ότι ο τρόπος για να σημειώσει κανείς πρόοδο στη φροντί-
δα των ασθενών είναι να κατανοήσει τις ανατομικές βλάβες που προκύπτουν από την 
ασθένεια και πιο σημαντικό να κατορθώσει να ρίξει φως στο πώς αυτή η μεταβολή 
επηρεάζει τη λειτουργία των ιστών και των οργάνων. Παρόλο, που η προσέγγιση αυτή 
είναι πράγματι θεμελιώδης, εντούτοις η αντίληψη ότι οι γιατροί θα έπρεπε να εκτιμούν 
τις υποθέσεις τους, αξιολογώντας τα αποτελέσματα στους ασθενείς τους, αποτελούσε 
αμφιλεγόμενη πρόταση στην άσκηση της ιατρικής στην Ευρώπη του 19ου αιώνα. Στο 
πρώτο τεύχος του περιοδικού, ο virchow δημοσίευσε ένα άρθρο άμεσο στην προσέγγισή 
του, επαναστατικό σε περιεχόμενο και γραμμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να προκαλέσει 
τους συναδέλφους του. Στο άρθρο, παρουσίαζε ένα σχέδιο για την ιατρική πρόοδο 
που βασιζόταν στην κατανόηση της παθολογικής ανατομικής και φυσιολογίας, σημει-
ώνοντας τα παρακάτω: «Ας μην αυταπατόμαστε με την τωρινή κατάσταση της ιατρικής. 
Αναμφισβήτητα, το πνεύμα μας έχει εξαντληθεί από τις αναρίθμητες υποθέσεις, οι οποίες 
σκορπίζουν προς κάθε κατεύθυνση και αντικαθίστανται από καινούργιες. Ωστόσο, μετά 
από λίγα ακόμη ατυχή περιστατικά, η περίοδος αυτή της διαταραχής θα περάσει και θα 
γίνει κατανοητό ότι μόνον η αμερόληπτη, επιμελής και σταθερή εργασία, η παρατήρηση 
και το πείραμα έχουν μόνιμη αξία. Τότε μόνον η επιστήμη της παθολογικής φυσιολογίας 
θα έχει εκπληρώσει την υπόσχεσή της… μια παθολογική φυσιολογία που θα βασίζεται 
στη συνεργασία όχι των λίγων αλλά των πολλών άοκνων ερευνητών, μια παθολογική 
φυσιολογία που θα αποτελέσει το προπύργιο της επιστημονικής ιατρικής». Η μελέτη 
της παθολογικής φυσιολογίας επρόκειτο να αποτελέσει την καρδιά του ερευνητικού 
προγράμματος του virchow, και επιπροσθέτως να στηριχτεί στην προσεκτική κλινική 
παρατήρηση σε συνδυασμό με τον ευφυή πειραματισμό. Η επιτυχία της προσέγγισης 
του virchow πάνω στην ιατρική έρευνα σημείωσε σταθερή πρόοδο στη μάχη για την 
αντιμετώπιση των ασθενειών κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα.13 

Από το 1846 έως το 1849, ο virchow θα εργαστεί ως Παθολογοανατόμος στο Εργα-
στήριο του Froriep, ο οποίος τον υποστήριξε σε όλες τις ανεξάρτητες επιστημονικές του 
δραστηριότητες. Το 1847 εκλέγεται λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, όπου 
κοσμήτορας ήταν ο δάσκαλός του Müller∙ ένα χρόνο αργότερα, το 1848, θα διαδεχτεί 
τον Froriep στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Charité.14

Ή ανακάλυψη της λευχαιμίας

Το 1845, ο Άγγλος παθολογοανατόμος John Hughes Bennett (1812-1875) δημοσιεύει 
περίπτωση 28χρονου οικοδόμου που νοσηλεύτηκε στο Βασιλικό Νοσοκομείο του Εδιμ-
βούργου (Royal Infirmary Edinburgh) με διόγκωση σπληνός και ήπατος, καταλήγοντας 
από «διαπύηση του αίματος». Στο άρθρο περιέγραψε τα συμπτώματα της νόσου, ανα-
γνωρίζοντάς την ως κλινική οντότητα, και συμπεριέλαβε εκτεταμένη έκθεση νεκροψίας, 
η οποία σήμερα παραπέμπει σε χρόνια κοκκιοκυτταρική (μυελογενή) λευχαιμία, καθώς 

13 Reese D.M.: ό.π. 
14 Krietsch P.: “The history of the prosector’s department of the Charite Berlin. 3. Rudolf Ludwig Carl Virchow, prosec-

tor of Charite, 1846 to 1849”, Zentralbl Pathol, 1991; 137(6): 531-541. 
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και σχέδια με τις πρώτες απεικονίσεις κυττάρων του 
αίματος ασθενούς με λευχαιμία.15 Έξι εβδομάδες 
αργότερα, ο virchow θα δημοσιεύσει, στο περιοδικό 
«Σημειώσεις από τα πεδία της Φυσικής και Ιατρικής 
Επιστήμης» (Notizen aus dem Gebiete der Natur-und 
Heilkunde) που εξέδιδε ο Froriep, παρόμοια περίπτωση 
χρόνιας λεμφογενούς λευχαιμίας, η οποία αφορούσε 
50χρονη γυναίκα με μεγέθυνση σπληνός και ήπατος 
που έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο Charité με συμ-
πτώματα κόπωσης, ρινορραγίες, οιδήματα ποδιών και 
μετεωρισμό κοιλίας και πέθανε μέσα σε 4 μήνες. Ο 
virchow, στη νεκροψία επισήμανε το υλικό που έμοιαζε 
με πύο με το οποίο ήταν γεμάτα τα αιμοφόρα αγγεία 
και περιέγραψε ως «λευκό αίμα» (weisses blut) τις 
(μικροσκοπικές) διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα 
στα λευκά και ερυθρά αιμοσφαίρια.16 Ο γερμανός 

γιατρός ήταν ενήμερος για το περιστατικό του Bennett και δεν συμμεριζόταν την άπο-
ψη του Άγγλου συναδέλφου του περί «διαπυήσεως» του αίματος. Κατά τη νεκροτομική 
εξέταση της ασθενούς του, παρατήρησε ότι τα λευκοκύτταρα είχαν σχηματίσει ένα 
πηχτό και πολτώδες στρώμα που επέπλεε πάνω από τα ερυθροκύτταρα∙ η εικόνα αυτή, 
σε συνδυασμό με τα ασυνήθιστα συμπτώματα, την έντονη διόγκωση του σπλήνα και 
την απουσία οποιουδήποτε τραύματος ή άλλης αιτίας παραγωγής πύου, οδήγησε τον 
virchow να αναρωτηθεί μήπως το αίμα της ασθενούς του δεν ήταν φυσιολογικό και στην 
προσπάθειά του να δώσει κάποια εξήγηση κατέληξε αόριστα στο «λευκό αίμα» (weisses 
blut), η οποία προφανώς δεν ήταν παρά η περιγραφή των εκατομμυρίων λευκοκυττάρων 
που είχε παρατηρήσει στο μικροσκόπιο.17

Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί ότι ο Bennett, στη δημοσίευσή του, ανέφερε ότι τα 
ευρήματά του επιβεβαιώθηκαν χάρη στις γνώσεις που αποκόμισε από τη μαθητεία του 
κοντά στον γάλλο γιατρό Alfred François donné (1801-1878).18 Έχοντας παρακολουθήσει 
τις διαλέξεις του donné στο Παρίσι, είχε με θέρμη υποστηρίξει τις απόψεις του γάλλου 
δασκάλου του σχετικά με τη χρήση του μικροσκοπίου ως όργανο κλινικής μελέτης.19 
Ο donné έχει καταγραφεί στις δέλτους της Ιστορίας της Ιατρικής ως πρωτοπόρος της 
μικροσκοπίας, της μικροβιολογίας και της αιματολογίας για τις δύο σημαντικές του 
ανακαλύψεις, την ανεύρεση της τριχομονάδας στις κολπικές εκκρίσεις των γυναικών, το 
1836,20 καθώς και την περιγραφή των αιμοπεταλίων στο αίμα λευχαιμικών μικροσκοπικών 

15 Bennett J.H.: “Case of hypertrophy of the spleen and liver, in which death took place from suppuration of the blood”, 
Edinburgh Med Surg J, 1845; 64: 413-423.

16 Virchow R.: “Weisses Blut”, Froriep’s Notizen, 1845; 36:151-156.
17 Μούκερτζι Σ.: “Από μέλαινα χολή, άνευ βρασμού” στο “Η μεγάλη ασθένεια. Βιογραφία του καρκίνου” (μετάφραση 

Τσιλεδάκη Σ., Φασούλη Ν., επιστημονική επιμέλεια Σαμαντάς Ε.), εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2013, σελ. 32.
18 Degos L.: “John Hughes Bennett, Rudolph Virchow… and Alfred Donné: the first description of leukaemia” (edito-

rial), Hematol J, 2001; 2:1. 
19 Thomas H.: “First contributors in the history of leukemia ”, World J Hematol, 2013; 2(3): 62-70.
20 Thorburn A.L.: “Alfred Francois Donné, 1801-1878, discoverer of Trichomonas vaginalis and of leukaemia”, Br J 

John Hughes Bennett (1812-1875).
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παρασκευασμάτων, το 1842.21 Καίτοι, η περιγραφή των αιμοπεταλίων υπήρξε ιδιαίτε-
ρα ακριβής, εντούτοις η αδυναμία χρώσης των παρασκευασμάτων, εκείνη την εποχή, 
εμπόδιζε τη διάκριση των λευκών αιμοσφαιρίων από το πύο∙ παρά ταύτα, ο donné δεν 
υπήρξε μόνο πρωτοπόρος στην περιγραφή των λευχαιμικών παρασκευασμάτων στο 
μικροσκόπιο αλλά και οραματιστής, ο οποίος πρότεινε έναν όχι τόσο ακριβή αλλά αρκετά 
κοντά στην πραγματικότητα παθογενετικό μηχανισμό της νόσου.22 

Ο Bennett ήταν πεπεισμένος ότι είχε ανακαλύψει την αιτία του θανάτου του ασθενή 
του. Στη νεκροψία το αίμα του αρρώστου ήταν γεμάτο λευκοκύτταρα (βασικό συστατικό 
του πύου), γεγονός που έκανε τον Bennett να πιστέψει ότι ο ασθενής του είχε υποκύψει 
εξαιτίας κάποιας μόλυνσης, επισημαίνοντας ότι «η παρακάτω περίπτωση μου φαίνεται 
ότι θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη καθώς θα συμβάλει στο να καταδείξουμε την ύπαρξη 
του πραγματικού πύου, το οποίο σχηματίζεται παντού εντός του αγγειακού συστήματος». 
Ωστόσο, παρά την ενδελεχή εξέταση του πτώματος δεν εντοπίστηκαν ευρήματα μόλυν-
σης∙ το αίμα είχε προφανώς αλλοιωθεί και μετατραπεί σε πύο, οδηγώντας τον Bennett 
στην εσφαλμένη διάγνωση της αυτόματης «διαπύησης του αίματος».23 

Το 1847, ο virchow δημοσιεύει νέο περιστατικό, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά 
τη λέξη όνομα «leukämie» (λευχαιμία) από τον συνδυασμό των ελληνικών λέξεων «λευ-
κός» και «αίμα», προκειμένου να περιγράψει την αρρώστια που μόλις είχε ανακαλυφθεί 
και εμφάνιζε άφθονα λευκά αιμοσφαίρια στο αίμα24 και διέκρινε δύο τύπους της νόσου, 
τη σπληνική και τη λεμφική, ανάλογα με την περιοχή που προσβάλλεται πρώτη.25 Το 
1852, ο Bennett προτείνει τη χρήση του όρου «leucocythaemia» (λευκοκυτταραιμία), 
που υποδηλώνει τον αυξημένο αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων, ως μια περισσότερο 
αποδεκτή ονομασία της νόσου και δημοσιεύει τα πρώτα 35 περιστατικά λευχαιμίας ή 
περιπτώσεις ενδεικτικές λευχαιμίας, παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο και την ευ-
ρύτερη γεωγραφική κατανομή της νόσου, η οποία αργότερα επιβεβαιώθηκε από τον 
Αμερικανό καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια στη Φιλαδέλφεια (University 
of Pennsylvania, Philadelphia) George Bacon Wood (1797-1879), που δημοσιοποίησε την 
πρώτην περίπτωσης λευχαιμίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.26

Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί, ότι παρά τη διαμάχη που ακολούθησε από το 1854 
σχετικά με την ονοματοθεσία της νέας νόσου και την προτεραιότητα της ανακάλυψής 
της, εντούτοις υπήρξε αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ο virchow, 
αναγνωρίζοντας την επιστημονική συνεισφορά του «αντιπάλου» του, θα γράψει συστα-
τικές επιστολές για την υποστήριξη της υποψηφιότητας του Bennett για δύο ακαδημα-

Vener Dis, 1974; 50(5): 377-380.
21 Donné A.F.: “De l’origine des globules du sang, de leur mode de formation et de leur fin”, Compt Rend Acad Sci 

(Paris), 1842;14: 366-368.
22 Diamantis A., Magiorkinis E., Androutsos G.: “Alfred François Donné (1801-78): a pioneer of microscopy, micro-

biology and haematology”, J Med Biogr, 2009; 17: 81-87.
23 Μούκερτζι Σ.: ό.π., σελ. 31.
24 Virchow R.: “Zur pathologischen physiologie des blutes. II. Weisses blut”, Arch 76οιPathol Anat Phys, 1847; 1: 

563-572.
25 Virchow R.: “Zur pathologischen physiologie des blutes. IV. Farblose, pigmentierte und geschwantze nicht spezi-

fische zellen im blut”, Arch Pathol Anat Phys, 1849; 2: 587-598. 
26 Piller G.J.: “Leukaemia – a brief historical review from ancient times to 1950”, Br J Haematol, 2001; 112(2): 

282-292.
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ϊκές έδρες στο Εδιμβούργο, το 1848 και το 1855.27 Η γεγονός αυτό αντανακλά και το 
μεγαλείο του ανδρός! 

Στη θαυμάσια μυθιστορηματική βιογραφία του καρκίνου που τιμήθηκε με βραβείο 
Pulitzer (Pulitzer Prize), ο συγγραφέας Siddhartha Mukherjee (γεν. 1970), καθηγητής 
Αιματολογίας-Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια (Columbia University) της Νέας 
Υόρκης, σημειώνει: «H αλλαγή ονόματος της ασθένειας- από το εξεζητημένο “διαπύηση 
αίματος” στο ουδέτερο weisses blut- δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί πρωτοβουλία που δηλώ-
νει επιστημονική ιδιοφυία, επέδρασε ωστόσο καταλυτικά στην κατανόηση της λευχαιμίας. 
Κάθε ασθένεια τη στιγμή της ανακάλυψής της αποτελεί μια εύθραυστη ιδέα, ένα άνθος 
θερμοκηπίου που επηρεάζεται βαθιά, μολονότι δυσανάλογα, από τις ονομασίες και τις 
ταξινομήσεις. Όπως ο Μπένετ, έτσι και ο Βίρχοβ δεν κατανόησε τη λευχαιμία· αντίθετα 
όμως από τον Μπένετ, δεν παρίστανε ότι την κατανόησε. Η οξυδέρκειά του συνίσταται 
αποκλειστικά στην άρνησή του να διατυπώσει άποψη. Απαλλάσσοντας το πεδίο από κάθε 
βιαστική και επιπόλαιη κρίση, άνοιξε τον δρόμο στη σκέψη».28 

Ανεξαρτήτως, πάντως, αν ο virchow δεν είχε κατανοήσει απολύτως τη λευχαιμία, 
εντούτοις όμως κατάφερε να προσελκύσει την προσοχή του ιατρικού κόσμου της επο-
χής του, καταρρίπτοντας την υπεραπλουστευτική εικασία του διακεκριμένου γάλλου 
παθολογοανατόμου Jean Cruveilhier (1791-1874), ο οποίος πίστευε λανθασμένα ότι 
όλες οι αρρώστιες προέρχονται από τη «φλεβίτιδα», τότε που η ενασχόληση με τις 
φλεγμονές των φλεβών θεωρούταν απόλυτα φυσική και το παθολογικό προς εξέταση 
υλικό προερχόταν από περιπτώσεις γάγγραινας και επιλόχειου πυρετού.29

Virchow vs. Rokitansky

Πρέπει να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη κυριαρχούν ακόμη οι θεωρίες του τέλους 
του 18ου αιώνα «περί φυσιολογικής ιατρικής» του διάσημου γάλλου γιατρού François 
Broussais (1772-1838), πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η αιτιολογία των διαφόρων νοση-
μάτων, έχοντας επίκεντρο το γαστρεντερικό σύστημα με αποτέλεσμα τον περιορισμό 
της ιατρικής πράξης σε μια σχεδόν αποκλειστική και συστηματική χορήγηση υπακτικών 
και εμετικών φαρμάκων καθώς και στην υπέρμετρη χρήση των αφαιμάξεων, της δίαιτας, 
των κλυσμάτων και των βδελλών.30 Οι ριζωμένες αντιλήψεις για την αιτία των ασθενειών 
βασίζονταν σε εσφαλμένα ή ανύπαρκτα δεδομένα. Η «θεωρία των τεσσάρων χυμών» του 
Ιπποκράτη φάνταζε ακόμη κυρίαρχη. Ο επιφανής καθηγητής Karl Freiherr von Rokitansky 
(1804-1878), αδιαφιλονίκητος ηγέτης της Παθολογικής Ανατομικής και εκπρόσωπος 
της Ιατρικής Σχολής της Βιέννης, δημοσιεύει τον πρώτο τόμο του «Εγχειριδίου Γενικής 
Παθολογικής Ανατομικής» (Handbuch der allgemeinen pathologischen Anatomie), όπου 
προσπάθησε να διατυπώσει μια νέα θεωρία για την αιτία των νόσων, βασισμένη πάνω 
στη «θεωρία των δυσκρασιών». Το μικρό κείμενο που ακολουθεί δείχνει και τη φιλοσοφία 

27 Geary C.G: “The story of chronic myeloid leukaemia”, Br J Haematol, 2000; 110(1): 2-11. 
28 Μούκερτζι Σ.: ό.π., σελ. 32.
29 Ackerknecht E.H.: “Οι βασικές επιστήμες το δέκατο ένατο αιώνα” στο “Ιστορία της Ιατρικής” (μετάφραση Πασχάλης 

Β., Ηλιάδης Γ., Καρατζούλης Β.), κεφάλαιο 13, εκδόσεις Μαραθιά, Αθήνα 1998, σελ. 193-194. 
30 Βλαδίμηρος Λ.: “Η ιατρική επιστήμη στις αρχές του 19ου αιώνα” στο “Γιατροί και ιατρική στη Επανάσταση του 1821”, 

εκδόσεις Μπαλτά, Ηλεία 2014, σελ. 27-43. 



272

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

του Rokitansky πάνω στην αντίληψη, η οποία δέσποσε 
στην ιατρική για 20 περίπου αιώνες∙ «Η παθολογική 
ανατομία εξετέθη από εμέ στους σπουδαστές μου ως η 
θεμελιώδης βάση της παθολογικής φυσιολογίας και το 
βασικό δόγμα της ιατρικής ερεύνης. Στην παθολογική 
ανατομία η κλινική γνώση θεμελιούται, αναπτύσσεται 
και τελειοποιείται. Ανεπτύχθη ακόμα περισσότερο στην 
παθολογική ιστολογία, έδειξε το δρόμο στη χυμοπαθο-
λογία και εδημιούργησε την πειραματική παθολογία».31 

Η ατυχής αυτή εμπειρική θεμελίωση της θεωρίας 
του ήταν ανεπαρκής και το αποτέλεσμα αναμενόμενο: 
επάνοδος στη θεωρητική χυμοπαθολογία. Η θεωρία 
του θα καταρρεύσει εντελώς μετά την παρέμβαση του 
νεαρού τότε virchow, ο οποίος με ιδιαίτερα καυστικό 
τρόπο σχολίασε τις απόψεις του μεγάλου Rokitansky, 
με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να μην προχωρήσει στην 
ανατύπωση των λανθασμένων απόψεών του.32 Η μεσο-
λάβηση του 25χρονου γιατρού οδήγησε τον Rokitansky 

στην πλήρη αναθεώρηση του πονήματός του και την εκ νέου συγγραφή του, χρησιμοποι-
ώντας περισσότερο επιστημονικούς όρους, γεγονός που θα ενθαρρύνει τον virchow στο 
να αναπτύξει περαιτέρω τις απόψεις του για την επιστημονική αντίληψη της νόσου και 
να τον οδηγήσει αργότερα στη διατύπωση του δόγματος της «κυτταρικής παθολογίας».33 
Καίτοι, ο virchow υπήρξε επικριτικός προς τον διάσημο Βιεννέζο παθολογοανατόμο, 
τον οποίο όμως δεν έπαυε να θεωρεί ως τον ικανότερο παθολογοανατόμο της εποχής 
του, εντούτοις όσον αφορά στο πλούσιο εικονογραφικό υλικό, στη σαφή και διακριτή 
κατάταξη της ύλης, στη γλαφυρή περιγραφή και στα ιστολογικά παρασκευάσματα που 
κοσμούσαν το σύγγραμμα του Rokitansky, τον οδήγησαν στο να τον αποκαλέσει «Λινναίο 
της Παθολογικής Ανατομικής».34 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν γνωρίζαμε αν οι δύο άνδρες είχαν αναπτύξει κάποιου 
είδους επικοινωνία μεταξύ τους. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένα γράμμα του Βιεννέζου 
γιατρού προς τον γερμανό ομόλογό του, γραμμένο το 1853, στο οποίο ο Rokitansky 
αναφέρεται στα υποεπενδυματικά αμυλοειδή σωμάτια (corpora amylacea) που ανακάλυψε 
ο virchow.35 Παρενθετικά σημειώνω, ότι ο όρος «αμυλοειδές» (amyloid) προέρχεται από 
τη λατινική λέξη «amylym» (άμυλο), που εισήχθη στην επιστημονική ορολογία από τον 
γερμανό βοτανολόγο Matthias Schleiden (1804-1881), το 1838, για να περιγράψει τα 

31 Castiglioni A.: “Ιστορία της Ιατρικής” (εισαγωγή-επιμέλεια-συμπληρώματα Παπασπύρου Ν.Σ.), τόμος δεύτερος, 
εκδοτικός οίκος «Μινώταυρος», Αθήναι 1961, σελ. 689-690.

32 Ackerknecht E.H.: ό.π., σελ. 193. 
33 Becker V.: “Rokitansky and Virchow: throes about the scientific term of disease”, Wien Med Wochenchr, 2005; 

155(19-20): 463-467.
34 Λασκαράτος Ι.Γ.: “Ιστορία της Ιατρικής”, τόμος δεύτερος, Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης Π.Χ., Αθήνα 2004, σελ. 

668-670.
35 Andree C., Sedivy R.: “Discovery of a letter from Rokitansky to Virchow about subependymal corpora amylacea”, 

Virchows Arch, 2005; 446(2): 177-180.

Karl Freiherr von Rokitansky  
(1804-1878).
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φυσιολογικά αμυλώδη συστατικά των φυτών. Ενώ, λοιπόν, ο Schleiden χρησιμοποίησε 
τον όρο στη βοτανική, ο virchow, προκειμένου να περιγράψει τις μικρές στρογγυλές 
εναποθέσεις αυτής της ουσίας στους νευρικούς ιστούς και τον εγκέφαλο που βάφονταν 
μπλε με το διάλυμα ιωδίου και την προσθήκη πυκνού θειικού οξέος (χαρακτηριστική 
αντίδραση χρώσεως του αμύλου, δηλαδή αλλαγή του χρώματος του από καφέ σε μπλε), 
εισήγαγε τον όρο «αμυλοειδή σωμάτια», το 1854, στην ιατρική βιβλιογραφία.36,37

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι το γράμμα του Rokitansky προηγήθηκε 
ένα χρόνο πριν τη δημοσίευση του virchow «Σχετικά με μια ουσία που βρίσκεται στον 
εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό των ανθρώπων με τη χημική αντίδραση της κυτταρίνης» 
(Über eine in gehirn und rückenmark des menschen aufgefundene substanz mit der 
chemischen reaction der cellulose), στην οποία ο νεαρός γερμανός γιατρός διατύπωνε 
τις παρατηρήσεις του για τη σημασία των αμυλοειδών σωματίων στον ανθρώπινο οργα-
νισμό. Προφανώς, ο Rokitansky- εξαιτίας του ενδιαφέροντος που του είχε προκαλέσει η 
προηγούμενη κριτική του virchow προς το πρόσωπό του- γνώριζε τις σχετικές μελέτες 
του virchow πριν την τελική τους δημοσιοποίηση, έχοντας ενδεχομένως αναπτύξει 
κάποια διαπροσωπική σχέση μαζί του.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Rokitansky συνέδραμε την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στα πρώτα της βήματα με την αποστολή μεγάλου αριθμού 
ιστολογικών παρασκευασμάτων για τις ανάγκες της διδασκαλίας του μαθήματος της 
Παθολογικής Ανατομικής. Ο κορυφαίος παθολογοανατόμος υπήρξε αυθεντία στις νε-
κροτομές∙ λέγεται ότι κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του εκτέλεσε έναν ασύλληπτο 
αριθμό νεκροτομών που έφθανε τις 60.000, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται άλλες 25.000 
νεκροτομές ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος.38

«Mikroskopisch sehen lernen»*

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ο virchow ξεκίνησε τις σπουδές του στην 
ιατρική στα τέλη της δεκαετίας του 1830, τότε που σχεδόν κάθε αρρώστια ερμηνευόταν 
ως αποτέλεσμα της επιβουλής κάποιων αόρατων δυνάμεων∙ τα μιάσματα, οι νευρώσεις, 
οι κακοί χυμοί και η υστερία αποτελούσαν τη συνήθη αιτιολογία. Έτσι, «σαστισμένος 
με ό,τι δεν μπορούσε να δει, στράφηκε με πρωτόγνωρο ζήλο σε ό,τι μπορούσε να δει: 
στα κύτταρα κάτω από το μικροσκόπιο».39 Ο virchow συμβολίζει τη μετάβαση από τη 
μακροσκοπική ανατομία στη μικροσκοπική∙ κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών 
οι λεπτομερείς του μελέτες θα ανέτρεπαν, θα πρόσθεταν και θα εμπλούτιζαν τις μέχρι 
τότε γνωστές επιστημονικές απόψεις στον χώρο της παθολογίας.40 Παρόλο, που ο 
virchow έτρεφε μεγάλο σεβασμό για την κλινική ιατρική, εντούτοις θα τον κερδίσει η 

36 Tanskanen M.: “Amyloid -Historical aspects” In: “Amyloidosis”, Chapter 1, IntechOpen (edited by Feng D.), Rijeka 
(Kroatia) 2013, pp. 3-24. 

37 Aterman K.: “A historical note on the iodine-sulphuric acid reaction of amyloid”, Histochemistry, 1976; 49(2): 131-
143.

38 Λασκαράτος Ι.Γ.: ό.π.
* «Μάθετε να βλέπετε μικροσκοπικά» (Rudolf Virchow).
39 Μούκερτζι Σ.: ό.π., σελ. 33.
40 Ackerknecht E.H.: ό.π., σελ. 194.
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αίθουσα των νεκροτομών και το Εργαστήριο και σύντομα η ερευνητική του καριέρα θα 
απογειωθεί.41 Αποκλήθηκε ο «Ιπποκράτης με το μικροσκόπιο», γιατί χρησιμοποιούσε το 
μικροσκόπιο ως ερευνητικό εργαλείο, πολύ όμως περισσότερο γιατί είχε την ικανότητα 
να συσχετίζει τα μακροσκοπικά και μικροσκοπικά παθολογοανατομικά ευρήματα με τις 
κλινικές εκδηλώσεις της νόσου, παροτρύνοντας τους μαθητές του να μαθαίνουν να 
βλέπουν πάντοτε μικροσκοπικά.42

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, από την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο, είχε 
προχωρήσει σε σημαντικές ανακαλύψεις που άλλαξαν το τοπίο της ιατρικής της εποχής 
του και δικαίως του προσέδωσαν την επωνυμία του «Πάπα» της Ιατρικής.43 Ο virchow, το 
1856, ανατρέποντας τη «θεωρία της φλεβίτιδας» (La phlébite domine toute la pathologie) 
του Cruveilhier,44 σύμφωνα με την οποία η φλεβική φλεγμονή οδηγεί στην ανάπτυξη θρόμ-
βων, μελέτησε πρώτος τον μηχανισμό των θρομβοεμβολικών επεισοδίων, συσχετίζοντας 
την παθοφυσιολογία της θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής με τρεις επιμέρους 
παράγοντες, που έμειναν γνωστοί ως «τριάδα του Virchow».45 Ο σοφός καθηγητής είχε 
υποστηρίξει ότι για να συμβεί αγγειακή θρόμβωση θα πρέπει να υπάρχει, τουλάχιστον, 
ένας ή και περισσότεροι από τους παράγοντες της τριάδας, ήτοι αλλαγή στο τοίχωμα 
του αγγείου από βλάβη ή τραυματισμό του ενδοθηλίου, αλλαγή στο ρυθμό της ροής 
του αίματος (στάση ή μειωμένη ταχύτητα ροής) και αλλαγή στα συστατικά του αίματος 
(υπερπηκτικότητα) όπως συμβαίνει π.χ. στις θρομβοφιλίες.46 

Ο virchow, περίπου την ίδια χρονική περίοδο με τον γάλλο συνάδελφό του παθο-
λογοανατόμο, καθηγητή Charles-emile Troisier (1844-1912), έκανε τη διαπίστωση ότι 
ένας διογκωμένος αριστερός υπερκλείδιος λεμφαδένας αποτελεί πρώιμη ένδειξη κα-
κοήθειας του γαστρεντερικού συστήματος, συνήθως του στομάχου, και του πνεύμονα. 
Η παρατήρηση αυτή είναι γνωστή ως «λεμφαδένας του Virchow» ή «σημείο Troisier». Ο 
«λεμφαδένας του Virchow» μπορεί επίσης να αποτελεί πρώιμο σύμπτωμα μεταστατικής 
νόσου του πνεύμονα, του γαστρεντερικού και του ουροποιογεννητικού συστήματος και 
σπανιότερα αιματολογικής κακοήθειας ή χρόνιας φλεγμονώδους νόσου.47,48

κυτταρική παθολογία

Θα περάσουν περίπου δύο αιώνες παρατήρησης και έρευνας, από τον 17ο μέχρι 
τον 19ο αιώνα, μέχρις ότου αναπτυχθεί η «θεωρία της κυτταρικής βάσης» της ζωής (cell 

41 Reese D.M.: ό.π.
42 Tan S.Y., Brown J.: ό.π.
43 Silver G.A.: “Virchow, the heroic model in medicine: health policy by accolade”, Am J Public Health, 1987; 77(1): 

82-88.
44 Singh D.: “Rudolf Virchow and venus thromboembolism: A recognition after 100 years”, Indian J Vasc Endovasc 

Surg, 2019; 6(1): 42-43.
45 Bagot C.N., Arya R.: “Virchow and his triad: a question of attribution”, Br J Haematol, 2008; 143(2): 180-190.
46 Kumar D.R., Hanlin E., Glurich I., Mazza J.J., Yale S.H.: “Virchow’s contribution to the understanding of 

Thrombosis and Cellular Biology”, Clin Med Res, 2010; 8(3-4): 168-172.
47 Αλεξόπουλος Κ., Παλάσκας Δ., Σαμανίδη Μ., Σπυρίδου Κ., Πελτέκης Γ., Κοτσάνη Α., Φιλιτατζή Χ., Κυρμιζάκης 

Δ.Ε.: “Λεμφαδενοπάθεια Virchow. Παρουσίαση δύο περιστατικών”, Ωτορινολαρυγγολογία-Χειρουργική Κεφαλής & 
Τραχήλου, 2008; 33: 28-31.

48 Karamanou M., Laios K., Tsoucalas G., Machairas N., Androutsos G.: “Charles-Emile Troisier (1844-1919) and the 
clinical description of signal node”, J BUON, 2014; 19(4): 1133-1135.
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theory), που βασίστηκε στα ευρήματα του 
Schleiden και του γερμανού ζωολόγου 
και φυσιολόγου Theodor Schwann (1810-
1882).49,50 

Σύμφωνα με το τελικό προϊόν των 
μελετών τους, την «κυτταρική θεωρία», 
όλα τα ζώα και τα φυτά αποτελούνται 
από κύτταρα και από τα προϊόντα αυτών. 
Ένα βήμα ακόμη μόνο παρέμενε για να 
γίνει: η αναγνώριση της συνέχειας της 
κυτταρικής ζωής∙ βήμα στο οποίο προχώ-
ρησε ο virchow με τον αθάνατο αφορισμό 
του «omnis cellula e cellula», δηλαδή ένα 
κύτταρο προέρχεται πάντοτε από ένα 
κύτταρο, με τον οποίο σφραγίστηκε η 
θεωρία των Schleiden και Schwann.51 Η 
ίδια επιμέλεια και αφοσίωση που έδειξε ο 
virchow για τις βασικές έννοιες της επιστή-
μης, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, 
συνεχίστηκε και μετέπειτα στις μελέτες 
του ως παθολογοανατόμος. Τη βαθιά γνώ-
ση, που αποκόμισε από τις πειραματικές 
του έρευνες, μετέφερε στο μνημειώδες 
έργο του «Κυτταρική Παθολογία» (Die 
Cellularpathologie),52 στο οποίο ο σοφός 
καθηγητής κατάφερε να εξηγήσει με σαφή-
νεια γιατί οι παθολογικές αλλοιώσεις του ανθρώπινου οργανισμού πρέπει να μελετώνται 
πάντοτε σε κυτταρικό επίπεδο. Το αξιοσημείωτο πόνημα, που στηρίχθηκε πάνω σε μια 
σειρά είκοσι διαλέξεων που έδωσε ο virchow σε ένα μεγάλο ακροατήριο φοιτητών και 
καθηγητών, μετά την επάνοδό του στο Βερολίνο, στους οποίους εξήγησε την έννοια της 
κυτταρικής θεωρίας, μεταφράστηκε στην αγγλική από τον Βρετανό φυσιολόγο γιατρό 
Frank Chance (1826-1897) δύο χρόνια αργότερα, το 1860.53 Η «Κυτταρική Παθολογία» 
υπήρξε ο προάγγελος της κοσμογονίας που επρόκειτο να επακολουθήσει στην ιατρική 
και αποτέλεσε την απαρχή του δόγματος της «νέας παθολογίας». 

Στο συμπέρασμα, ότι ποτέ ένα κύτταρο δεν αναπτύσσεται παρά μόνο από προϋπάρχον 

49 Schleiden M.J.: “Beitrage zur Phytogenesis”, Arch Anat Physiol wiss Med, 1838; 13: 137-176. 
50 Schwann T.: “Mikroskopische Untersuchungen über die Übereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der 

Tiere und Pflanzen”, Berlin 1839.
51 Mayr Ε.: “The Schwann-Schleiden Cell Theory” In: “The growth of the biological thought: diversity, evolution, and 

inheritance”, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England 2000, 
pp. 655-658.

52 Virchow R.: “Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre”, 
Berlin 1858.

53 van den Tweel J.G., Taylor C.R.: “A brief history of pathology”, Virchows Arch, 2010; 457(1): 3-10.
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κύτταρο, ο virchow κατέληξε το 1858. Η πειραματική δικαίωση της ανωτέρω άποψης και 
η στήριξη πάνω της του οικοδομήματος της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης δικαιολογεί 
απόλυτα, γιατί ο virchow θεωρείται ο «πατέρας» της κυτταρικής παθολογίας και της 
σύγχρονης ερευνητικής και κατ’ επέκταση Διαγνωστικής Κυτταρολογίας.54 Οι απόψεις 
του άσκησαν τεράστια επίδραση στους συγχρόνους του και συνέβαλαν στο να τεθεί 
στο περιθώριο η θεωρία της «αυτομάτου γενέσεως» που ίσχυε μέχρι εκείνη την εποχή, 
ανοίγοντας τον δρόμο στην πειραματική της επιβεβαίωση από τον διάσημο γάλλο χη-
μικό και ιδρυτή της Μικροβιολογίας Louis Pasteur (1822-1895), ο οποίος απέδειξε ότι οι 
ζυμωτικοί μικροοργανισμοί (ζυμομύκητες) δεν γεννιούνται αυτόματα αλλά προέρχονται 
από άλλους παρόμοιους μικροοργανισμούς που βρίθουν στο περιβάλλον.55

Η κυτταρική θεωρία του virchow επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της Παθολογίας 
στην κατανόηση των φαινομένων της φλεγμονής, μπόρεσε να εξηγήσει με ορθολογικό 
τρόπο τη θεωρία «της γενέσεως του καρκίνου», που από τότε θεωρείται «υπέρμετρη 
και ακανόνιστη κυτταρική υπερπλασία»,56 και συνέβαλε σημαντικά στην αποσαφήνιση 
της μετάστασης του καρκίνου και των άλλων κακοήθων όγκων, η οποία οφείλεται στη 
μετανάστευση θρόμβων του αίματος που περιέχουν καρκινικά κύτταρα.57

Πάντως, δεν πρέπει να παραβλεφθεί η σημαντική επίδραση που άσκησαν οι απόψεις 
του μεγάλου φυσιολόγου Müller πάνω στον virchow, ο οποίος υπήρξε μαθητής του. Ο 
Müller θεωρείται ο «πατέρας» της γερμανικής Ιατρικής και της ιατρικής μικροσκοπίας.58 
Στο μεγαλειώδες έργο του, «Εγχειρίδιον Φυσιολογίας του ανθρώπου» (Handbuch der 
Physiologie des Menschen), που συνέγραψε και εξέδωσε στην αρχή της σταδιοδρομίας 
του, φαίνεται ο σαφής προσανατολισμός του προς τη συστηματική πειραματική μελέ-
τη,59 που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον virchow.60 Είκοσι χρόνια πριν την έκδοση 
της «Κυτταρικής Παθολογίας», ο πρωτοπόρος πειραματικός ερευνητής και μανιώδης 
μελετητής των λεπτομερειών της ζωής δημοσίευσε, το 1838, την εξαίρετη μονογραφία 
του «Επί της φύσεως και των δομικών χαρακτηριστικών του καρκίνου ως και των θανατη-
φόρων αλλοιώσεων που μπορούν να συγχέονται με αυτόν» (Über den feineren Bau und 
die Formen der krankhaften Geschwülste), η οποία μεταφράστηκε στα αγγλικά από τον 
Βρετανό γιατρό Charles West (1816-1898) με τίτλο «On the nature and structural char-
acteristics of cancer, and of those morbid growths which may be confounded with it» και 
δημοσιεύτηκε, το 1840, στο περιοδικό The Medico-Chirurgical Review.61 Με αφορμή τη 
δημοσίευσή της, ο virchow θα δηλώσει, το 1847, ότι ο Müller απέδειξε οριστικά και για 
πρώτη φορά πως όλοι οι κακοήθεις όγκοι έχουν στενή σχέση μεταξύ τους και ως εκ 

54 Turk J.L.: “Rudolf Virchow - father of cellular pathology”, J R Soc Med, 1993; 86(12): 688-689.
55 Aliverti M., Ciccioli M., Laudi G.: “Η ζωή στο Μικροσκόπιο” (μετάφραση Ράλλη-Τζελέπη, επιστημονική επιμέλεια 

Πανταζής Γ.), εκδόσεις Τύπος Α.Ε., Αθήνα 1966, σελ. 142, 151. 
56 Fabri F.: “Ιστορία της Ιατρικής”, (μετάφραση Μωραΐτης Ι.Ρ., Χατζηδάκη Φ., επιστημονική επιμέλεια Παπασπηλιόπουλος 

Π.Ι.), τόμος τρίτος, εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1968, σελ. 504.
57 Aliverti M., Ciccioli M., Laudi G.: ό.π., σελ. 142. 
58 Spriggs A.I.: “History of cytodiagnosis”, J Clin Pathol, 1977; 30(12) : 1091-1102.
59 Castiglioni A.: ό.π., σελ. 676.
60 Ackerknecht E.H.: ό.π., σελ. 186. 
61 Müller J.: “On the nature and structural characteristics of cancer, and of those morbid growths which may be 

confounded with”, Med Chir Rev, 1840; 33(65): 119-148. 
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τούτου θα πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν μια ενιαία οντότητα.62 
Η κατάρριψη της «θεωρίας των τεσσάρων χυμών του σώματος» (χυμοπαθολογία) 

αποτέλεσε πρόκληση για τον virchow. Στο ιστορικό του πόνημα, την «Κυτταρική Παθο-
λογία», περιέγραψε το σώμα σαν μια κοινότητα κυττάρων, παρομοιάζοντάς το με μια 
«κυτταρική δημοκρατία» αντίθετα προς την «απολυταρχική αυτοκρατορία» των χυμών 
και χαρακτήρισε τη νόσο ως «ζωή τροποποιημένη από αντίδραση των κυττάρων εναντίον 
ανώμαλων ερεθισμάτων».63

Σύμφωνα με τον Αμερικανό καθηγητή της Παθολογικής Ανατομικής, βακτηριολόγο 
και ιστορικό της Ιατρικής William Henry Welch (1850-1934), «η καθιέρωση από τον Βίρχοβ 
των αρχών της κυτταρικής παθολογίας σημείωσε τη μεγαλυτέρα πρόοδο που εξετέλεσε 
η επιστημονική ιατρική από της εμφανίσεώς της».64 Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο επιφανής 
παθολογοανατόμος για το χρονικό διάστημα 1876-1877 μετέβη στη γερμανία για περαι-
τέρω σπουδές, ακολουθώντας την παράδοση της εποχής του, σύμφωνα με την οποία οι 
Αμερικανοί φοιτητές της Ιατρικής και οι νεαροί γιατροί επέλεγαν την Ευρώπη με πρώτο 
προορισμό το Εδιμβούργο, στη συνέχεια το Παρίσι και μετά τα κορυφαία κέντρα της 
επιστημονικής έρευνας και εφαρμογής των βιολογικών επιστημών στην ιατρική της γερ-
μανίας. Κατά την παραμονή του στη γερμανία, ο Welch, μεταξύ των άλλων διαπρεπών 
γερμανών της ιατρικής, συνεργάστηκε και με τους κορυφαίους μαθητές του virchow, 
τους παθολογοανατόμους Friedrich von Recklinghausen (1833-1910) στο Στρασβούργο 
(Strassburg) και τον Julius Friedrich Cohnheim (1839-1884) στο Μπρέσλαου (Breslau), 
αποκομίζοντας σημαντικές γνώσεις πάνω στην Παθολογική Ανατομική, τη Βακτηριολογία 
και στην ίδρυση και λειτουργία Ερευνητικών Εργαστηρίων.65 Δεν πρέπει να παραβλεφθεί 
το γεγονός, ότι οι δύο από τους πρώτους τέσσερις ιδρυτές-καθηγητές της Ιατρικής 
Σχολής του Johns Hopkins (Johns Hopkins University School of Medicine) στη Βαλτιμόρη, 
ο Welch και ο Osler, υπήρξαν μαθητές του virchow και ότι η ιατρική τους εκπαίδευση 
κοντά στον διάσημο γερμανό καθηγητή συνέβαλε καθοριστικά σε αυτό.66 Οι επισκέψεις 
του Welch στα μεγάλα γερμανικά επιστημονικά ινστιτούτα και βιβλιοθήκες, κατά την 
παραμονή του στη γερμανία, και κυρίως η επιρροή που δέχθηκε από τον virchow τον 
οδήγησαν στην ίδρυση της Σχολής Δημόσιας Υγείας στο Johns Hopkins (Johns Hopkins 
School of Public Health), της περίφημης βιβλιοθήκης που φέρει προς τιμήν το όνομά 
του (Welch Medical Library) και του Ινστιτούτου Ιστορίας της Ιατρικής (Johns Hopkins 
Institute of Medical History), του οποίου υπήρξε ο πρώτος διευθυντής.67

Αναμφίβολα, η πιο λαμπρή περίοδος της επιστημονικής δραστηριότητας του virchow 

62 Grunze H., Spriggs A.I.: “Founders of Clinical Cytology” In: “History of Clinical Cytology”, G-I-T Verlag Ernst Giebeler, 
1980, p. 25.

63 Martí Ibáñez F.: “Nineteenth century Medicine” In: “A pictorial history of Medicine”, London: Spring Books, 1965, 
p. 236.

64 Castiglioni A.: ό.π., σελ. 691.
65 Silverman B.D.: “William Henry Welch (1850-1934): the road to Johns Hopkins”, Proc (Bayl Univ Med Cent), 2011; 

24(3): 236-242.
66 Schultz Μ.: “Rudolf Virchow”, Emerg Infect Dis, 2008; 14(9): 1480-1481. 
67 Anonymous: “William H. Welch (1850-1934), Dean among the Hopkins four”, JAMA, 1965; 193(6): 537-539. 

Παρενθετικά σημειώνω, ότι τα άλλα δύο ιδρυτικά μέλη της Ιατρικής Σχολής του Johns Hopkins ήταν οι διάσημοι 
καθηγητές William Stewart Halsted (1852-1922) της Χειρουργικής, και Howard Atwood Kelly (1858-1943) της 
Γυναικολογίας. 
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συμπίπτει με το χρονικό διάστημα των πειραματικών του ερευνών, που τον οδήγησαν 
να θέσει τα θεμέλια της «κυτταρικής παθολογίας». Η καθιέρωση του δόγματος της 
«κυτταρικής παθολογίας» αποτελεί ορόσημο στην Ιστορία της Ιατρικής. Ο Welch, τον 
Οκτώβριο του 1891, με την ευκαιρία του εορτασμού των εβδομήντα χρόνων από τη 
γέννηση του virchow, συνέταξε μικρή μονογραφία για το έργο του γερμανού καθηγητή 
ως παθολογοανατόμου, στις σελίδες της οποίας διαβάζουμε και τα εξής: «Οι αρχές της 
κυτταρικής παθολογίας αποτελούν, σήμερα, αναπόσπαστο μέρος της ιατρικής σκέψης 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι δύσκολο να φανταστούμε τι μπορούσε αυτό να σημαίνει 
πριν από μια γενιά. …Μετά τη γένεση της κυτταρικής παθολογίας έγινε σαφέστερο, όσο 
ποτέ άλλοτε, ότι οι κανόνες που ισχύουν τόσο σε κατάσταση υγείας όσο και σε νόσο 
δεν διαφέρουν αλλά λειτουργούν υπό διαφορετικές συνθήκες. Η οντολογική θεώρηση 
της νόσου έπαψε να έχει θέση στην επιστημονική ιατρική. Η κυτταρική παθολογία δεν 
είναι κάποια μέθοδος ή κάποιο δόγμα· είναι κλάδος της βιολογίας, όπως είπε ο ιδρυτής 
της. Η επιστημονική της βάση έχει αμφισβητηθεί, αλλά ποτέ η ίδια δεν έχει κλονιστεί. Η 
ανακάλυψη της καρυοκίνησης, της κίνησης κυττάρων, της απώλειας προσανατολισμού 
κυττάρων, της μετανάστευσης των λευκοκυττάρων διά μέσου του τοιχώματος αγγείων, 
καθώς και η ανακάλυψη των μικροβίων έχουν διευρύνει το γνωστικό αντικείμενο της 
κυτταρικής παθολογίας. Η κυτταρική παθολογία αποτελεί έναν από τους σημαντικούς 
κλάδους της επιστήμης που, μετά τη δημιουργία της, ανέδειξε νέες θεωρήσεις των 
πραγμάτων, άνοιξε νέα και απεριόριστα ερευνητικά πεδία, και έδωσε γένεση σε αποτε-
λέσματα που δεν συντάραξαν, παρά ταύτα, τα θεμέλιά της. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό 
από τα επιστημονικά ρεύματα και τις σχολές της ιατρικής σκέψης που βασίζονταν σε 
υποθέσεις, τότε που κάθε νέα ανακάλυψη απειλούσε με ανατροπή το ισχύον σύστημα! 
…Πριν από σαράντα περίπου χρόνια, ο Virchow έγραψε: “Υπάρχουν επίσης εκείνοι που, 
αν δεν δημιουργούν το ρεύμα, του δίνουν τουλάχιστον την κατεύθυνση και την ορμή του. 
Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πάντοτε οι πιο ευτυχισμένοι. Πολλοί ακολουθούν το ρεύμα 
ή παρασύρονται από αυτό. Πολλοί κουράζονται, αφού δίνουν στο ρεύμα τις καλύτερες 
δυνάμεις τους. Χρειάζεται πολλή δύναμη και μεγάλη αντοχή αν κάποιος θέλει να ζήσει 
όχι μόνο για να δει τον θρίαμβό του αλλά και για να τον απολαύσει”. Αυτός που έγραψε 
αυτά τα λόγια έχει ζήσει να δει τον θρίαμβό του, και σήμερα τον απολαμβάνει. Μακάρι 
να είναι υγιής και ευτυχισμένος για τα επόμενα πολλά χρόνια!».68

Την εποχή που ο Virchow, στη Γερμανία, ανέπτυσσε τη νέα επιστημονική θεωρία της 
παθολογίας του κυττάρου, ο Louis Pasteur, στη Γαλλία, προήγαγε τη νέα επιστήμη της 
βακτηριολογίας. Ο Virchow υπήρξε πολέμιος της θεωρίας των μικροβίων του Pasteur· 
πίστευε ότι η βλάβη ενός ιστού οφείλεται στη βαριά διαταραχή της κυτταρικής του δο-
μής και όχι στην εισβολή κάποιου ξένου οργανισμού. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι και οι δύο 
θεωρίες είναι σωστές σε σχέση με την αιτιολογία της νόσου.69

Εκτός, όμως, από το πρωτοποριακό του έργο που αφορούσε στη μελέτη των μορ-
φολογικών και λειτουργικών αλλοιώσεων των κυττάρων και των ιστών υπό την επίδραση 

68 Welch W.H.: “Rudolf Virchow, Pathologist”, Boston: Dampell & Upham Publishers 1891, pp. 16-19. Η μονογραφία 
αυτή αποτελεί επέκταση δημοσίευσης του Welch με τον ίδιο τίτλο στο περιοδικό The Boston Medical and Surgical 
Journal (Boston Med Surg J, 1891; 125: 453-457).

69 Schultz M.: ό.π.
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παθογόνων παραγόντων (κυτταρική παθολογία), ο Virchow δημιούργησε και ένα νέο 
κλάδο στην Ιατρική, τη Συγκριτική Παθολογία, που αφορά στη μελέτη και σύγκριση των 
ασθενειών στον άνθρωπο και τα ζώα, επισημαίνοντας τη σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών 
και των μολυσματικών νόσων. Χρησιμοποίησε επίσης τον όρο «ζωονόσος», προκειμένου 
να περιγράψει ασθένειες που είναι κοινές στον άνθρωπο και τα ζώα και εισήγαγε την ιδέα 
της «Ενιαίας Ιατρικής», η οποία όμως δεν εκτιμήθηκε όσο θα έπρεπε κατά τη διάρκεια 
της ζωής του.70 Σήμερα, ο όρος «ζωονόσος» υποδηλώνει την ασθένεια που μεταδίδεται 
στον άνθρωπο μέσω της επαφής του με τα ζώα. 

Ο Virchow ως πολιτικός

Στις αρχές του 1848, ο virchow σε ηλικία 27 ετών, με εντολή της Πρωσικής Κυβέρ-
νησης, επισκέφθηκε την Άνω Σιλεσία, προκειμένου να ερευνήσει τα αίτια μιας σοβαρής 
επιδημίας εξανθηματικού τύφου που είχε πλήξει, κυρίως, την υποανάπτυκτη και άπορη 
πολωνική μειονότητα της περιοχής και είχε αφήσει πίσω της ένα τεράστιο αριθμό θυ-
μάτων. Μαζί με τον παιδίατρο και σύμβουλο της Κυβέρνησης επί υγειονομικών θεμάτων 
(Geheimer Ober-Medicinalrath) Stefan Friedrich Barez (1790-1856), ο virchow επισκέ-
φθηκε την περιοχή όπου παρέμεινε περίπου τρεις εβδομάδες, ερχόμενος σε επαφή 
με την ανθρώπινη δυστυχία. Η φτώχια, η κακή υγιεινή, η άγνοια των βασικών κανόνων 
προσωπικής υγιεινής, η έλλειψη μόρφωσης και ο υποσιτισμός που προσέγγιζε σχεδόν 
την ασιτία ήταν οι αιτίες που συνέβαλαν στην εξάπλωση της επιδημίας.71 Τότε ήταν που 
συνέταξε δηκτική αναφορά, μέσω της οποίας επιτέθηκε με σφοδρότητα στους κύκλους 
της αριστοκρατίας, απαιτώντας δημόσια- στο πλαίσιο του ταχύτατα εξελισσόμενου 
πολιτικού φιλελευθερισμού του- «πλήρη και χωρίς όρια δημοκρατία» σε συνδυασμό 
με «παιδεία, ελευθερία και ευημερία» καθώς και απόλυτο διαχωρισμό εκκλησίας και 
σχολείου με σκοπό την αποφυγή νέων συμφορών στο μέλλον. Η έκθεσή του παρείχε 
μια αρκετά κατατοπιστική αλλά όχι εντελώς ολοκληρωμένη εικόνα των συνθηκών που 
επικρατούσαν στην Άνω Σιλεσία. Η καταστροφική επιδημία και ταυτόχρονα ο τρομερός 
λιμός αποδεκάτισαν τους κατοίκους της περιοχής. Μέσα σε ένα χρόνο, το 10% του 
πληθυσμού, στην περιοχή Pless, έχασε τη ζωή του, από τον οποίο το 6,48% εξαιτίας 
του συνδυασμού του λιμού και της επιδημίας και, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 
1,3% μόνον από την πείνα. Μέσα σε οκτώ μήνες, στην περιοχή Rybnik, το 14,3% του 
πληθυσμού προσβλήθηκε από τύφο, από τον οποίο το 20,46% απεβίωσε. Στις αρχές του 
έτους, το 3% του πληθυσμού και από τις δύο περιοχές, είχε ορφανέψει.72 

Η έκθεση που συνέταξε ο virchow και τα φλογερά και εμπρηστικά του σχόλια απέ-
ναντι στους κρατούντες τον έκαναν ανεπιθύμητο. Τα κίνητρα του ήταν εν μέρει πολιτικά 
και, όπως ήταν επόμενο, η σύγκρουση δεν άργησε να έρθει. Το 1848, οι κοινωνικές 
αναταραχές, που είχαν εξαπλωθεί στις περισσότερες μητροπόλεις της Ευρώπης, δεν 
άργησαν να φτάσουν και στο Βερολίνο. Στις 18 Μαρτίου, λίγο αφότου επέστρεψε από 
τη Σιλεσία, ξέσπασε επανάσταση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο virchow θα βοηθήσει 

70 Schultz M.: ό.π. 
71 Whonamedit?: ό.π.
72 Virchow R.: “Report on the typhus epidemic in Upper Silesia”, Am J Public Health, 2006; 96(12): 2102-2105.
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ενεργά στο στήσιμο οδοφραγμάτων και θα εκλεγεί εκπρόσωπος στη νεοσυσταθείσα 
Πρωσική Βουλή, ζητώντας τη σύσταση Υπουργείου Δημόσιας Υγειονομικής Περίθαλψης 
(Reichsministerium für öffentliche Gesundheitspflege) και καταγγέλλοντας τη βασιλική 
οικογένεια.73 Όταν οι οπαδοί της μοναρχίας θα επικρατήσουν και θα καταστείλουν τις 
εξεγέρσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη λίγους μήνες αργότερα, οι Αρχές δεν θα μπορέ-
σουν να ανεχθούν την παρουσία του virchow στο Βερολίνο, ο οποίος θα απολυθεί από 
το Charité και θα μεταβεί στο Βύρτσμπουργκ (Würzburg) της Βαυαρίας.74 

Kατά τη διάρκεια των ταραχών στο Βερολίνο, ο virchow θα προχωρήσει στην έκδοση 
του περιοδικού Ιατρική Μεταρρύθμιση (die Medicinische Reform), το οποίο αποτέλεσε τη 
φωνή των ριζοσπαστών γιατρών. Είναι ενδιαφέρον να επισημανθεί, ότι εκείνη την εποχή 
στη γερμανία ο μέσος όρος ζωής δεν υπερέβαινε τα 40 έτη, λόγω δε της αστυφιλίας 
προς τα μεγάλα κέντρα της χώρας και των κακών συνθηκών διαβίωσης, η θνητότητα 
ξεπερνούσε αυτή της υπαίθρου∙ η αναλογία των γιατρών προς τους κατοίκους ήταν 
1:3.000. Ο virchow υποστήριζε ότι τα νοσοκομεία πρέπει να δέχονται για νοσηλεία 
ασθενείς ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης ή θρησκευτικών αντιλήψεων. Με τιράζ 
230 φύλλα η Ιατρική Μεταρρύθμιση μπόρεσε να επιβιώσει για ένα περίπου χρόνο. Στο 
τελευταίο τεύχος της, τον Ιούνιο του 1849, ο virchow έγραφε: «Οι φίλοι μας και εμείς 
συκοφαντηθήκαμε, καταδιωχθήκαμε… Η αντεπανάσταση έχει στην πράξη νικήσει… Η 
ιατρική μεταρρύθμιση που εννοούσαμε ήταν μια μεταρρύθμιση της επιστήμης και της 
κοινωνίας. Κάθε στιγμή θα δουλεύουμε γι’ αυτή, θα είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Δεν 
αλλάζουμε υπόθεση αλλά τον χώρο…». Μπορεί, βεβαίως, η Ιατρική Μεταρρύθμιση να μην 
ήταν το μοναδικό έντυπο αυτού του είδους εκείνη την εποχή, σήμερα όμως θεωρείται 
σημαντικό ντοκουμέντο της Ιστορίας της Ιατρικής του 19ου αιώνα.75

Τον Αύγουστο του 1850, ο virchow νυμφεύεται την Ferdinande Amalie Rosalie Mayer 
(1832-1913), με την οποία θα αποκτήσει τρεις γιούς και τρεις κόρες. 

Στο Πανεπιστήμιο του Βύρτσμπουργκ, ο virchow θα αναλάβει τη νεοσυσταθείσα 
έδρα της Παθολογικής Ανατομικής και θα περάσει τα πιο δημιουργικά χρόνια της πα-
νεπιστημιακής του καριέρας. Κατά την επταετή παραμονή του στο Βύρτσμπουργκ, θα 
δημοσιεύσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων πάνω στην παθολογική 
ανατομική, θα ξεκινήσει τη δημοσίευση του μνημειώδους εξάτομου «Εγχειρίδιου Ειδικής 
Παθολογίας και Θεραπευτικής» (Handbuch der speziellen Pathologie und Therapie), τον 
πρώτο τόμο του οποίου έγραψε ο ίδιος και θα αρχίσει να διατυπώνει τις πρώτες του 
απόψεις πάνω στην παθολογία του κυττάρου, που έμελλε να αλλάξει τον ρου της ιστορίας 
της ιατρικής επιστήμης. Η ακτινοβολία του ως πανεπιστημιακός δάσκαλος ήταν τόσο 
μεγάλη, ώστε κατά τη διάρκεια της θητείας του ο αριθμός των φοιτητών της ιατρικής 
να αυξηθεί κατά πολύ. Διάσημα ονόματα της ιατρικής επιστήμης εκπαιδεύτηκαν κοντά 
του, μεταξύ των οποίων και οι ernst Haeckel (1834-1919), edwin Klebs (1834-1913) και 
Adolf Kussmaul (1822-192).76 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός, ότι από την εποχή της κυκλοφορίας του Μανιφέστου του 

73 Whonamedit?: ό.π 
74 Reese D.M.: ό.π.
75 Ευστρατίου Ι.: “Ο πολιτικός Βίρχοβ”, Ιατρικά Θέματα, 2003; 31: 69-73. 
76 Ventura H.O.: “Rudolf Virchow and Cellular Pathology”, Clin Cardiol, 2000; 23: 550-552.
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Κομμουνιστικού Κόμματος (Das Manifest der Kommunistischen Partei) που γράφτηκε από 
τους Karl Marx (1818-1883) και Friedrich engels (1820-1895), στα τέλη του 1847-αρχές 
του 1848, ο virchow αναζητά την κοσμοθεωρία του. Ο ίδιος θεωρούσε τον κομμουνισμό 
παραφροσύνη, ενώ αντίθετα τον σοσιαλισμό στόχο των προσπαθειών του ανθρώπου, 
προκειμένου η κοινωνία να αποκτήσει στέρεες βάσεις και να αναπτύξει τους απαραί-
τητους πολιτικούς θεσμούς που θα εγγυηθούν τη σταθερότητά της. Ο ίδιος πίστευε, 
πως και ο Χριστιανισμός είχε τον ίδιο στόχο, που θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς βία 
αν οι άνθρωποι που ήταν την εξουσία ήταν περισσότερο λογικοί. Στο Βύρτσμπουργκ, 
ο virchow αν και θεωρητικά απείχε από την πολιτική, εντούτοις δεν έπαυε να προκαλεί 
τους συντηρητικούς καθολικούς με δηλώσεις του τύπου «έκανα χιλιάδες νεκροτομές μα 
σε κανένα πτώμα δεν βρήκα ψυχή». Προφανώς, ο αθεϊσμός του είχε τις ρίζες του στη 
λουθηρανική παράδοση και στον υλισμό των αναπτυσσομένων φυσικών επιστημών∙ «για 
μάς η επιστήμη έγινε θρησκεία», είχε πει κάποτε.77 

Είναι απόλυτα παραδεκτό, πως από τα μέσα του 19ου αιώνα οι γιατροί με το κύρος 
που διαθέτουν, αποκτούν δημόσιο λόγο και παρέμβαση στον χώρο της πολιτικής. Η 
πρόοδος που σημειώθηκε στον τομέα της μικροβιολογίας θα συμβάλει καθοριστικά τόσο 
στην ανάπτυξη της δημόσιας υγιεινής όσο και στη διαμόρφωση ενός ιατροκοινωνικού 
λόγου για τις αιτίες των ασθενειών και των επιδημιών. Την ίδια χρονική περίοδο, που ο 
engels συσχετίζει την κατάσταση της υγείας των εργατών στη Βρετανία με τις συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης, προκαλώντας το κατεστημένο και επισημαίνοντας ότι η λύση 
των προβλημάτων της υγείας απαιτεί πολιτικοοικονομικές αλλαγές, ο virchow μελετά 
την κυτταρική παθολογία, την ανθρωπολογία και την κοινωνική ιατρική, αναπτύσσοντας 
τη θεωρία ότι οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες είναι υπεύθυνες για τη διασπορά των 
ασθενειών. Με νωπά τα πορίσματα των μελετών του από την επιδημία του τύφου στην 
Άνω Σιλεσία και της χολέρας στο Βερολίνο θα υποστηρίξει ότι «η βελτίωση της ιατρικής 
μπορεί τελικά να επιμηκύνει την ανθρώπινη ζωή, αλλά η βελτίωση των κοινωνικών συν-
θηκών μπορεί να πετύχει αυτόν τον στόχο ακόμη πιο σύντομα και πιο αποτελεσματικά». 
Η ρηξικέλευθη διατύπωση της άποψής του ότι «Η πολιτική δεν είναι τίποτε άλλο παρά 
ιατρική σε μεγάλη κλίμακα» δικαιολογεί απόλυτα, το γιατί ο virchow θεωρείται από τότε 
ο «πατέρας» της Κοινωνικής Ιατρικής.78

Το 1856, ο virchow αποδέχεται την πρόσκληση να επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο 
του Βερολίνου ως καθηγητής της Ανατομίας, γενικής Παθολογικής Ανατομικής και 
Θεραπευτικής. Η πρόταση για την επιστροφή του δέχθηκε σκληρή κριτική εξαιτίας της 
αντιζηλίας άλλων γιατρών, μεταξύ των οποίων και του διαπρεπή χειρουργού Theodor 
Billroth (1829-1894), πραγματοποιήθηκε όμως εξαιτίας της παρέμβασης του βασιλιά 
στην Ιατρική Σχολή ώστε να μη ληφθούν υπόψη οι πολιτικές πεποιθήσεις του virchow. 
Η αποδοχή της επιστροφής του έγινε με ορισμένους όρους που έθεσε ο virchow, ένας 
από τους οποίους ήταν η ίδρυση Ινστιτούτου Παθολογικής Ανατομικής (Pathologisches 
Institut), το οποίο θα διευθύνει για το υπόλοιπο της ζωής του. Το Ινστιτούτο έγινε πόλος 
έλξης και χώρος κατάρτισης διασήμων γερμανών και ξένων επιστημόνων, μεταξύ των 

77 Ευστρατίου Ι.: ό.π.
78 Rose G.: “Εισαγωγικό σημείωμα των μεταφραστών” στο “Η στρατηγική της Προληπτικής Ιατρικής” (μετάφραση 

Κούτης Α., Μπένος Α.), έκδοση ΜΙΕΤ, Αθήνα 2017, σελ. 11-12.
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οποίων οι ernst Felix Hoppe-Seyler (1825-1895), von Recklinghausen και Cohnheim.79

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του στο Βερολίνο, ο virchow θα ξαναμπεί 
στον πολιτικό στίβο και θα συμμετέχει ενεργά στα κοινά. Το 1859, εκλέγεται μέλος του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Βερολίνου, θέση στην οποία θα υπηρετήσει επί 42 ολόκληρα 
χρόνια, εργαζόμενος ακούραστα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων 
της πόλης και τη δημόσια υγεία. Το νέο αποχετευτικό σύστημα, η ύδρευση της πόλης 
και ο μικροβιολογικός έλεγχος του πόσιμου νερού, οι μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία 
των δημοσίων νοσοκομείων και ο σχεδιασμός δύο νέων μεγάλων νοσοκομείων, του 
Friedrichshain και του Moabit καθώς και η Σχολή Νοσηλευτικής που στεγάστηκε στο πρώτο, 
η σχολική υγιεινή, η απομάκρυνση των νεκροταφείων εκτός κατοικημένων περιοχών και 
ο έλεγχος των κρεάτων και τροφίμων για τη διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών 
είναι μερικά από τα έργα που ανέλαβε και έφερε σε πέρας ο οτρηρός καθηγητής.80 
Στη μακροσκελή νεκρολογία, που του αφιέρωσε το βρετανικό ιατρικό περιοδικό British 
Medical Journal, έχει γραφεί ότι το Βερολίνο ανήκε σε μια από τις ευρωπαϊκές πόλεις με 
τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής, που οφειλόταν σχεδόν αποκλειστικά στον virchow.81

Ο virchow θα δραστηριοποιηθεί όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στην 
κεντρική πολιτική σκηνή. Το 1861, εκλέγεται στην Πρωσική Βουλή, εκπροσωπώντας 
το νέο φιλελεύθερο γερμανικό Προοδευτικό Κόμμα (Deutsche Fortschrittspartei), του 
οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος, για να αναδειχθεί στον πιο ισχυρό αντίπαλο του «σιδη-
ρού καγκελάριου», όπως αποκαλούταν ο ισχυρός πολιτικός άνδρας της γερμανίας Otto 
von Bismarck (1815-1898). Ο virchow αντιτάχθηκε στην υπέρογκη αύξηση των στρα-
τιωτικών δαπανών τη στιγμή που ο προϋπολογισμός για τους δύο βασικούς πυλώνες 
του κοινωνικού κράτους, την παιδεία και την υγεία, ήταν κατά πολύ μικρότερος. Όταν 
κάποτε αμφισβήτησε την αξιοπιστία του Bismarck, εκείνος τον κάλεσε σε μονομαχία∙ 
«για μάς τους γιατρούς η ζωή του Virchow είναι πιο πολύτιμη από εκατό Bismarck», 
σχολίαζε η έγκυρη εβδομαδιαία Ιατρική Επιθεώρηση της Βιέννης.82 για μεγάλο χρονικό 
διάστημα κυκλοφορούσε η φήμη ότι ο virchow αποδέχθηκε την πρόκληση υπό έναν 
όρο, να διαλέξει ο ίδιος τα όπλα. Ο Bismarck δέχθηκε και την ημέρα της μονομαχίας 
virchow έφτασε με μια θήκη για όπλα που στο εσωτερικό της δεν υπήρχαν πιστόλια, 
αλλά δύο λουκάνικα, από τα οποία το ένα ήταν μαγειρεμένο και το άλλο μολυσμένο με 
Trichinella spiralis, ένα σκουλήκι (νηματέλμινθας) που προκαλεί στον άνθρωπο τριχίνωση 
(τριχινίαση), μια βαριά και συνήθως θανατηφόρο νόσο έπειτα από κατανάλωση ωμού 
ή ατελώς μαγειρεμένου χοιρινού κρέατος μολυσμένου με προνύμφες του παρασίτου∙ 
όπως ήταν επόμενο ο Bismarck αρνήθηκε να αντιπαρατεθεί στην πρόταση του σοφού 
γιατρού και αποχώρησε.83 Πρέπει να επισημανθεί, ότι εκείνη την εποχή, στα μέσα της 
δεκαετίας του 1860, στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων του πάνω στην ελμινθολογία, ο 
virchow μελετώντας την αιτία της θανατηφόρου αρρώστιας που προσέβαλε αδιακρί-
τως κοινωνικής ή οικονομικής τάξεως τους κατοίκους του Βερολίνου, οι οποίοι πριν 

79 Whonamedit?: ό.π. 
80 Underwood E.A.: “Rudolf Carl Virchow”, Encyclopaedia Britannica: https:/www.britannica.com/ biography/Rudolf-

Virchow (ανακτήθηκε στις 08-02-2020).
81 Anonymous: “Rudolf Virchow (obituary)”, Br Med J, 1902; 13: 795-800.
82 Ευστρατίου Ι.: ό.π. 
83 Schultz Μ.: ό.π. 
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αρρωστήσουν είχαν καταναλώσει την αγαπημένη τους λιχουδιά, τα μολυσμένα χοιρινά 
λουκάνικα από το παρασιτικό σκουλήκι που ζούσε στα βρώμικα εργοστάσια παραγω-
γής κρέατος, περιέγραψε τον κύκλο ζωής της Trichinella spiralis στους χοίρους και τις 
νοσογόνες συνέπειές της.84,85

Παρόλο, που ο virchow υπήρξε αντίθετος στην πολιτική του «σιδήρου και του αίματος 
που υποστήριζε ο Bismarck, εντούτοις όταν εξερράγη ο γαλλοπρωσικός πόλεμος (1870-
1871) συγκρότησε πρόσκαιρα νοσοκομεία για τις ανάγκες του πολέμου, επιβλέποντας 
την ανέγερση στρατιωτικού νοσηλευτηρίου (Barackenlazaret) για τον περιορισμό των 
θανάτων από τις επιδημίες στην περιοχή Tempelhof κοντά στο Βερολίνο και οργάνωσε 
τους πρώτους νοσοκομειακούς συρμούς, οδηγώντας προσωπικά το πρώτο νοσοκομει-
ακό τραίνο στο μέτωπο.86

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι ο virchow υπήρξε μέλος της γερμανικής Βουλής 
(Reichstag) από το 1880 έως το 1893, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο σε θέματα 
προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1880 και παραμένοντας πρόεδρος 
της οικονομικής επιτροπής μέχρι το θάνατό του, καθώς και ότι αρνήθηκε να λάβει τον 
τιμητικό τίτλο «von virchow όταν εξελέγη στην Πρωσική Ακαδημία Επιστημών (Königlich 
Preussische Akademie der Wissenschaften).87

μια ενδιαφέρουσα ιστορία με πολιτικές προεκτάσεις 

Τον Ιανουάριο του 1877, ο διάδοχος του θρόνου της γερμανίας Φρειδερίκος ο γ΄ 
(Friedrich III, 1831-1888) παρουσίασε βραχνάδα και σταδιακή απώλεια της φωνής. Ο 
διακεκριμένος Άγγλος γιατρός και πρωτοπόρος της λαρυγγολογίας σε όλο τον κόσμο, 
εκείνη την εποχή, Sir Morell Mackenzie (1837-1892), που κλήθηκε να τον εξετάσει, πήρε 
βιοψίες από την πάσχουσα περιοχή του λάρυγγα. Τα τρία βιοπτικά ιστοτεμάχια, που εξε-
τάστηκαν από τον virchow, ανέδειξαν «pachydermia laryngis verrucosa», μια κατά κάποιο 
τρόπο (ακροχορδονώδη) υπερπλασία του επιθηλίου του λάρυγγα, επιβεβαιώνοντας την 
κλινική εκτίμηση του Mackenzie ότι η ασθένεια ήταν καλοήθης, ενώ ένα τέταρτο (βιοπτι-
κό) δείγμα θεωρήθηκε από τον virchow μη διαγνωστικό. Τον Μάρτιο του 1888, πεθαίνει 
ο γηραιός αυτοκράτορας γουλιέλμος ο Α΄ (Wilhelm Friedrich Ludwig, 1797-1888) και 
τον διαδέχεται στον θρόνο ο καταβεβλημένος από τη αρρώστιά του Friedrich, ο οποίος 
έπειτα από τρεις μήνες θα υποκύψει στο μοιραίο. Σε πρόσφατο βιοπτικό δείγμα, που 
πάρθηκε τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του, τέθηκε η διάγνωση καρκινώματος∙ την 
έκθεση αυτή τη φορά υπέγραφε ο σπουδαίος γερμανός ανατόμος, παθολογοανατόμος 
και εμβρυολόγος Wilhelm von Waldeyer (1836-1921). Η νεκροψία, που επακολούθησε από 
τον Waldeyer και τον virchow, επιβεβαίωσε τη διάγνωση∙ επρόκειτο για ακανθοκυτταρικό 
(πλακώδες) καρκίνωμα του λάρυγγα με μετάσταση σε τραχηλικό λεμφαδένα. Όπως ήταν 
επόμενο, οι διαφορές μεταξύ των αρχικών διαγνώσεων και του τελικού αποτελέσματος 

84 Walter E., Scott M.: “The life and work of Rudolf Virchow 1821-1902: Cell theory, thrombosis and the sausage 
duel”, J Intensive Care Soc, 2017; 18(3): 234-235.

85 Schultz Μ.: ό.π. 
86 Whonamedit?: ό.π.
87 Whonamedit?: ό.π.
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της νόσου του Kaiser έδωσαν αφορμή για μια ατελείωτη ιατρική διαμάχη.88 
Σήμερα, με βάση τις σύγχρονες γνώσεις, ο όγκος που στάθηκε η αφορμή για να 

αμφισβητηθούν οι διαγνωστικές δεξιότητες του ιδρυτή της σύγχρονης παθολογικής ανα-
τομικής ήταν ένα υβριδικό ακροχορδονώδες καρκίνωμα (Hybrid Verrucous Carcinoma), 
μια εξαιρετικά δηλαδή σπάνια παραλλαγή του ακροχορδονώδους καρκινώματος (Ver-
rucous Carcinoma) που συνυπάρχει με ένα τυπικό πλακώδες καρκίνωμα (Squamous 
Cell Carcinoma). Το ακροχορδονώδες καρκίνωμα, που περιέγραψε για πρώτη φορά ο 
επιφανής Αμερικανός παθολογοανατόμος και ένθερμος υποστηρικτής της Χειρουργι-
κής Παθολογικής Ανατομικής (Surgical Pathology) Lauren Ackerman (1905-1993), είναι 
μια σπάνια μορφή ενός καλά διαφοροποιημένου πλακώδους καρκινώματος,89 που δίνει 
την εικόνα μιας καλά διαφοροποιημένης υπερπλαστικής βλάβης∙90,91 το γεγονός αυτό 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο virchow δεν είχε κάνει εντελώς λάθος στη διάγνωσή του.92 

Η ενθρόνιση του γουλιέλμου του Β΄ ( Friedrich Wilhelm viktor Albrecht, 1859-1941) 
σήμανε μια περαιτέρω συντηρητικοποίηση της γερμανικής κοινωνίας και την επιβολή 
ενός αυταρχικού μοντέλου διοίκησης, διαψεύδοντας τις προσδοκίες των υπηκόων του 
για συνταγματικές μεταρρυθμίσεις και κοινωνικές παραχωρήσεις. Επί ημερών του η 
γερμανία εισήλθε στο παιχνίδι του διεθνούς εμπορικού και αποικιακού ανταγωνισμού 
και η εξωτερική πολιτική της χώρας προσέλαβε ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα, καταλήγο-
ντας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είναι λίγοι οι ιστορικοί και οι κοινωνιολόγοι που 
υποστηρίζουν ότι η ναζιστική ιδεολογία έχει τις ρίζες της σε τούτη τη χρονική περίοδο. 
Τι θα μπορούσε άραγε να συμβεί σε περίπτωση που η διάγνωση ήταν εξαρχής θετική 
για κακοήθεια; Οι γιατροί θα προχωρούσαν σε χειρουργική αφαίρεση της βλάβης και ο 
αυτοκράτορας πιθανόν να μην έχανε τη ζωή του. Κάπως έτσι, καλλιεργήθηκε ο μύθος 
της χαμένης φιλελεύθερης ευκαιρίας. Η αρρώστια και ο πρόωρος θάνατος του φιλελεύ-
θερου Friedrich στάθηκαν εμπόδιο στην επίτευξη του μεταρρυθμιστικού του σχεδίου.93

Ο Virchow ως ανθρωπολόγος, παλαιοντολόγος και αρχαιολόγος 

Ο virchow με το έργο του συνέβαλε ουσιαστικά στην ανθρωπολογία, την παλαιοντο-
λογία και την αρχαιολογία. Τα πρώτα χρόνια της δεύτερης περιόδου του στο Βερολίνο, 
στα μέσα της δεκαετίας του 1860, θα ανακαλύψει οικισμούς στη βόρεια γερμανία και 
το 1870 θα αρχίσει ο ίδιος ανασκαφές σε συγκροτήματα οχυρών εγκαταστάσεων στους 
λόφους της Πομερανίας.94 Το 1869, γίνεται συνιδρυτής της «Γερμανικής Ανθρωπολογικής 
Εταιρείας» (Deutsche Anthropologische Gesellschaft) και την ίδια χρονιά ιδρύει τη «Βε-
ρολινέζικη Εταιρεία για την Ανθρωπολογία, την Εθνολογία και την Προϊστορία» (Berliner 

88 Cardesa A., Zidar A., Alos L., Nadal A., Gale N., Klöppel G.: “The Kaiser’s cancer revisited: was Virchow totally 
wrong?”, Virchows Arch, 2011; 458(6): 649-657. 

89 Ackerman L.V.: “Verrucous carcinoma of the oral cavity”, Surgery, 1948; 23: 670-678. 
90 Κυρές Π., Κορώνης Σ., Τόσιος Κ.Ι., Νικητάκης Ν., Σκλαβούνου Α.: “Ακροχορδονώδες καρκίνωμα του στόματος. 

Μελέτη 45 περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας”, Στοματολογία, 2008; 65: 55-66.
91 Jackobson S., Shear M.: “Verrucous carcinoma of the mouth”, J Oral Path, 1972; 1: 66-75.
92 Cardesa A., Zidar A., Alos L., Nadal A., Gale N., Klöppel G.: ό.π.
93 Ευστρατίου Ι.:
94 Whonamedit?: ό.π.
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Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte), στην οποία θα διατελέσει Πρό-
εδρος μέχρι τον θάνατό του, εκδίδοντας το 
περιοδικό Zeitschrift für Ethnologie.95 

Είναι γεγονός, πως οι γιατροί και οι αν-
θρωπολόγοι θα προσεγγίσουν την επιστήμη 
της παλαιοντολογίας του ανθρώπου μετά το 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, δηλαδή μετά 
την ανακάλυψη των αρχών της κυτταρικής 
παθολογίας από τον virchow, η συμβολή του 
οποίου στην «παλαιοπαθολογία» είναι αρκετά 
μεγάλη∙ χάρις, κυρίως, σε αυτόν και στον 
γάλλο γιατρό ανατόμο και ανθρωπολόγο Paul 
Broca (1824-1880) επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη 
παθολογικών αποτυπωμάτων στα προϊστο-
ρικά ανθρώπινα λείψανα και αναγνωρίστηκε 
η σημασία που έχει η συστηματική τους με-
λέτη.96 Ο εξελληνισμένη απόδοση του όρου 
«palaeopathology», που αφορά στη μελέτη 
ασθενειών σε υπολείμματα ανθρώπων ή ζώων, 
μάλλον θα πρέπει θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί 
σε ένα γενικότερο πλαίσιο Αρχαιογνωστικής 
Παθολογικής Ανατομικής.97

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι ακόμη και άνθρωποι με εξαιρετικές διανοητικές 
ικανότητες, όπως ο virchow, έχουν κάνει λανθασμένες εκτιμήσεις και οδήγησαν σε λαν-
θασμένες κατευθύνσεις. Η επινόηση του όρου «ουρική αρθρίτιδα των σπηλαίων» από τον 
virchow, προκειμένου να ερμηνεύσει τη συχνότητα και το είδος των αλλοιώσεων, που 
παρατηρούνται κατά τη διάπλαση των σπονδύλων στην εμβρυϊκή ζωή της προϊστορι-
κής αρκούδας και του προϊστορικού ανθρώπου, υπήρξε ιδιαίτερα άστοχη και οδήγησε 
σε λανθασμένη διάγνωση.98 Ο ίδιος πίστευε, επίσης, λανθασμένα ότι ο άνθρωπος του 
Νεάντερταλ (Homo Neanderthalensis) ήταν Homo Sapiens, δηλαδή ένας σύγχρονος άν-
θρωπος, του οποίου οι παραμορφώσεις είχαν προκληθεί από ραχίτιδα κατά την παιδική 
ηλικία και αρθρίτιδα κατά τη διάρκεια της ζωής του και το πεπλατυσμένο του κρανίο 
εξαιτίας ισχυρών χτυπημάτων στο κεφάλι. Οι μεταγενέστερες ανακαλύψεις και έρευνες 
απέδειξαν ότι οι Νεαντερτάλιοι άνθρωποι υπήρξαν πράγματι πρωτόγονοι άνθρωποι.99

Αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή της ζωής του virchow η γνωριμία του με 
τον ομοεθνή επιχειρηματία και ενθουσιώδη ερασιτέχνη αρχαιολόγο Heinrich Schliemann 

95 Boak A.E.R.: “Rudolf Virchow-Anthropologist and Archeologist”, The Scientific Monthly, 1921; 13(1): 40-45.
96 Grmek M.D.: “Οι ασθένειες στην αυγή του δυτικού πολιτισμού” (μετάφραση Νικολαΐδου Α., Ταμβάκη Ε., Βαρέμης 

Γ., Ποταμιάνος), εκδόσεις Χατζηνικολή Ι., Αθήνα 1989, σελ. 80.
97 Παναγιωτίδης Ι.: “Οι αρχαιογνωστικές έρευνες του Rudolf Virchow στον ελληνικό χώρο”, Αρχεία Παθολογικής 

Ανατομικής, 1994; 8(3): 175-177. 
98 Grmek M.D.: ό.π.
99 Schultz Μ.: ό.π. 
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(1822-1890). Ανάμεσα στους δύο άνδρες θα αναπτυχθεί μια ισχυρή φιλία που θα κρα-
τήσει μέχρι το τέλος της ζωής του τελευταίου και θα οδηγήσει τον virchow να πάρει 
μέρος στις ανασκαφές της αρχαίας Τροίας στoν λόφο Χισαρλίκ (Hissarlik), στη βορει-
οδυτική Τουρκία.100 Παραθέτω εδώ μικρό απόσπασμα από το απολαυστικό ανάγνωσμα 
της Δανάης Κούλμαση (1934- ) «Σλήμαν και Σοφία. Μια ιστορία αγάπης», προκειμένου 
ο αναγνώστης μέσα από την αριστοτεχνική γραφή της συγγραφέως να προσεγγίσει, 
κατά κάποιο τρόπο, ψυχογραφικά την προσωπικότητα και τη σχέση των δύο ανδρών: 
«Η κυρία Τζένη Τράιμπελ σπρώχνει την καρέκλα της και σηκώνεται από το τραπέζι, το 
δείπνο έληξε, οι κυρίες περνάν στο σαλόνι, οι κύριοι αποσύρονται στο καπνιστήριο, ο 
προοδευτικός κύριος Σμιτ και ο συντηρητικός κύριος Ντίστελκαμπ, κουβεντιάζουν για 
διάφορα επίκαιρα θέματα, τις κοινωνικές αλλαγές, τη σχολική εκπαίδευση, τις επιστήμες. 
Ο προοδευτικός κύριος Σμιτ, που πιστεύει πως η πρόοδος δεν εξαρτάται πάντα από την 
κοινωνική προέλευση ή την ανώτατη εκπαίδευση των ανθρώπων, επιτίθεται στον συντηρη-
τικό κύριο Ντίστελκαμπ φέρνοντας για παράδειγμα τον Ερρίκο Σλήμαν: “Εσένα προφανώς 
δεν σου χωράει στο μυαλό πως ένας άνθρωπος που κολλούσε σακούλες και πουλούσε 
σταφίδες θα ξέσκαβε κάποτε τον γερο-Πρίαμο, κι όταν μάλιστα τον βλέπεις να μπαίνει στο 
λάκκο του Αγαμέμνονα και να ψάχνει να βρει στο κρανίο του τη σκισμάδα, ενθύμιο του 
Αιγίσθου, εσύ εξανίστασαι…”. Ενώ του ίδιου του Σμιτ του κόβεται η ανάσα “στην τολμηρή 
αλλά τουλάχιστον επιτρεπτή ιδέα ότι αυτό εδώ είναι το πρόσωπο του πατέρα του, ή του 
θείου του…”. Και ο Ντίστελκαμπ ειιρωνικά: “Ας πούμε καλύτερα του θείου του”. Οπότε ο 
Σμιτ καταφεύγει σ’ ένα ακαταμάχητο επιχείρημα: “Καλά, εσύ κορόιδευε… Αλλά διάβασε 
τουλάχιστον τι γράφει ο Βίρχοφ γι’ αυτόν [τον Σλήμαν]. Την άποψη του Βίρχοφ, βέβαια, 
θα τη σεβαστείς”. Η σκηνή είναι από το μυθιστόρημα του Τέοντορ Φοντάνε ‘Κυρία Τζένη 
Τράιμπελ’,* που θίγει εδώ το σημαντικό στα τέλη του 19ου αιώνα θέμα της κοινωνικής και 
επιστημονικής προόδου. Ο Φοντάνε τάσσεται, στο πρόσωπο του Σμιτ, υπέρ του σύγχρονου 
ανθρώπου, ο οποίος με τολμηρές νεωτεριστικές ιδέες προωθεί τις εξελίξεις, άσχετα αν 
έχει την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση ή όχι. Είναι μια δημοκρατική αντίληψη κατά 
των διακρίσεων, όπου και αν εντοπίζονται αυτές, απορρέουσα από το οικοδόμημα ιδεών 
του επιστημονικού σοσιαλισμού. Η επιλογή των προσώπων με τα οποία ο Φοντάνε στη-
ρίζει τις θέσεις του είναι ιδιαίτερα εύστοχη: από τη μια μεριά ο Σλήμαν, ο αυτοδίδακτος 
αρχαιολόγος που ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του κολλώντας σακούλες, και από ο Βίρχοφ, 
επιστήμων και πολιτικός με μια φυσική άριστη και πολύπλευρη επιστημονική εκπαίδευ-
ση. Είναι και οι δύο διάσημοι άντρες του δύοντος 19ου αιώνα, έχουν δηλαδή ακόμα για 
γνώμονα των πράξεών τους τις αρχές του ουμανιστικού ιδεαλισμού, αντιπροσωπεύουν 
όμως ταυτόχρονα και το ορθολογικό πνεύμα του πραγματισμού και της τεχνολογικής 
προόδου. Ο Ρούντολφ Βίρχοφ θα είναι από τα τέλη της δεκαετίας του 1870 ο μέντορας 
και ο αδιαφιλονίκητος υποστηρικτής του Ερρίκου Σλήμαν και στενός φίλος του ζεύγους. 
Γι’ αυτόν, το να έχει κανείς μια τολμηρή, τουλάχιστον επιτρεπτή ιδέα ήταν αρκετό για να 
αναγνωρίσει το μεγαλείο της σκέψης και της φαντασίας ενός ανθρώπου, στην περίπτωση 

100 James T.: “Rudolf Virchow and Heinrich Schliemann. An essay on the friendship of two great men”, S Afr Med J, 
1979; 56(3): 111-114.

* Theodor Fontane (1819-1898), Γερμανός ποιητής και συγγραφέας κοινωνικών μυθιστορημάτων, εκπρόσωπος του 
γερμανικού ρεαλισμού. Το «Jenny Treibel» εξεδόθη το 1892.
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αυτή του Ερρίκου Σλήμαν. Ο Βίρχοφ είναι ένα μόνο χρόνο μεγαλύτερος από τον Ερρίκο 
και έχει μεγαλώσει και αυτός στη βορειοανατολική Γερμανία, στην Πομερανία, περιοχή 
γειτονική του Μεκλεμβούργου. Είναι, όπως και ο Σλήμαν, άνθρωπος προοδευτικός, οπαδός 
του διαφωτισμού, και ενδιαφέρεται με τον ίδιο ενθουσιασμό για τις ξένες γλώσσες, χωρίς 
να έχει, βέβαια, την ευχέρεια του Ερρίκου στην εκμάθησή τους. Εκείνο στο οποίο διαφέρει 
από τον Σλήμαν είναι η ικανότητά του να αναπτύσσει δραστηριότητες σε πολλούς και 
διάφορους τομείς με ιδιαίτερη άνεση και ψυχραιμία, ενώ ο Σλήμαν, ποτέ ήρεμος, κυνηγά 
πάντα ένα μοναδικό στόχο με μονομανή συγκέντρωση και ένα πάθος που εξωτερικεύεται, 
είτε θετικά είτε αρνητικά, ιδιαίτερα έντονα. Ο Βίχοφ είναι ο ιδρυτης του πρώτου γερμα-
νικού παθολογικού ινστιτούτου, συνιδρυτής του Γερμανικού Κόμματος της Προόδου και, 
ως βουλευτής του Ράιχσταγκ, ένας από τους σημαντικότερους αντιπάλους του Μπίσμαρκ. 
Το κυριότερο όμως στοιχείο στη φιλία των δύο αντρών είναι το ανθρωπολογικό ενδιαφέ-
ρον του Βίρχοφ για τα πρωιμότερα ίχνη του ανθρώπινου γένους. Είχε και ο ίδιος κάνει 
κάποιες τοπικές έρευνες, π.χ. στην περιοχή Λάουζιτς της Γερμανίας, αλλά η συμμετοχή 
του στις ανασκαφές της Τροίας, στο μακρινό Χισαρλίκ, μαζί με τον Σλήμαν, υπήρξε το 
αποκορύφωμα της ερασιτεχνικής ενασχόλησής του με την προϊστορία. Τα ίχνη της θα 
τα κυνηγά και θα τα ‘λατρεύει’ σ’ όλη του τη ζωή, ‘από τη θεότητα ως την πέτρα’, όπως ο 
ίδιος λέει. Όπως και ο Σλήμαν, δεν χρειαζόταν κι αυτός παρά μόνο λίγες ώρες ύπνο. Δεν 
ενέδιδε μεν όπως ο Σλήμαν στη μέχρι ψεύδους φαντασία, ήταν όμως αρκετά ευαίσθητος 
και οξυδερκής ώστε να αντιληφθεί πως η μέχρι ψεύδους φαντασία ήταν η κινητήριος 
δύναμη του φίλου του. Την αχαλίνωτη αυτή ιδεοπλαστική διάνοια του Ερρίκου ο Βίρχοφ 
τη χαρακτηρίζει ‘κουσούρι της ψυχής’, στο οποίο όμως ο φίλος του όφειλε επιδόσεις που 
πιο συγκρατημένες και ‘ήρεμες’ ιδιοσυγκρασίες δεν θα τολμούσαν καν να ονειρευτούν. Ο 
Σλήμαν δεν θα μπορούσε να είχε βρει πιο ένθερμο, συνεπή, αλλά και διάσημο υποστηρικτή 
απέναντι στην κοινή γνώμη. Ο Φοντάνε είχε σοφά πράξει τοποθετώντας στο πλευρό του 
αμφιλεγόμενου ακόμα Σλήμαν τον σοφό Βίρχοφ ως υπερασπιστή του.».101

Η γνωριμία του Schliemann με τον virchow, τον κορυφαίο γιατρό και πολιτικό, 
πασίγνωστο για τις ανθρωπολογικές, αρχαιολογικές και εθνογραφικές του επιδόσεις, 
χρησίμευσε ως «εγγύηση» στους επίσημους επιστημονικούς κύκλους όπου ο διάσημος 
ερασιτέχνης αρχαιολόγος δεν διέθετε το απαραίτητο κύρος για να εισακουστεί. Το 
1879, ο virchow θα παραμείνει για κάποιο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα, εξετάζοντας 
κρανία που είχαν βρεθεί σε αρχαίους τάφους και διατηρούνταν στην Αθήνα, και θα 
συμμετάσχει στις ανασκαφές στο Χισαρλίκ όπου δούλεψε και ως γιατρός, κάνοντας 
μια σειρά σημαντικών ιατρικών παρατηρήσεων στους εργάτες των ανασκαφών και τον 
ντόπιο πληθυσμό, που συμπεριλαμβάνονται ως παράρτημα με τίτλο «Pratique médicale 
en Troade» στο χρονικό της ανακάλυψης της Τροίας, που συνέγραψε ο Schliemann και 
εξεδόθη στο Παρίσι από τον εκδοτικό οίκο Firmin-didot, το 1885, με τίτλο «Ilios, Ville et 
pays des Troyens».102 Το αυτοβιογραφικό βιβλίο του Schliemann, το οποίο πραγματεύεται 
το χρονικό των ανασκαφών του διάσημου αρχαιολόγου που ανακάλυψε τη μυθική πόλη 
του Πριάμου και συνέδεσε τη ζωή του με την Ελλάδα αφού παντρεύτηκε την Ελληνίδα 
Σοφία Εγγαστρωμένου (1852-1932), κάνοντας δύο παιδιά μαζί της, προλογίστηκε από τον 

101 Κούλμαση Δ.: “Θυσία της ζωής μου” στο “Σλήμαν και Σοφία. Μια ιστορία αγάπης”, κεφάλαιο 5, εκδόσεις Καστανιώτη, 
Αθήνα 2006, σελ. 202-204.

102 Grmek M.D.: ό.π., σελ. 87
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virchow. Στον πρόλογο της ελληνικής μετάφρασης του βιβλίου από τα αγγλικά, με τίτλο 
«Ίλιον, η πόλη και η χώρα των Τρώων», ο virchow σημειώνει: «...Μπορώ λοιπόν να καταθέσω 
εδώ την προσωπική μου μαρτυρία για περισσότερα πράγματα κι όχι μόνο σχετικά με τους 
κόπους του ακούραστου εξερευνητή, ο οποίος δεν βρήκε ανάπαυση μέχρι που ολόκληρο 
το έργο του απλωνόταν μπρος του αποτελειωμένο στο έπακρο. Αλλά κυρίως, πρέπει να 
υπογραμμίσω ότι έγινα μάρτυρας της πραγματικής ύπαρξης των θεμελίων, πάνω στα 
οποία χτίστηκε η ποιητική σύλληψις του Ομήρου η οποία επί χιλιετίες κατέκτησε με την 
μαγεία της όλον τον μορφωμένο κόσμο».103

Στις ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιατρικές παρατηρήσεις, που έκανε ο virchow κατά την 
παραμονή του στην Τουρκία την περίοδο των ανασκαφών στην Τροία, γίνεται, ως επί 
το πλείστον, μνεία για περιστατικά τραυματισμών των εργατών που συμμετείχαν στις 
ανασκαφές καθώς και για περιπτώσεις ελονοσίας και φυματίωσης. Από αυτές τις περι-
πτώσεις, οι δύο μπορούν να συγκριθούν με τις κλινικές περιγραφές της Ιπποκρατικής 
Συλλογής∙ η σπληνομεγαλία σε μικρά παιδιά ελονοσιακής προέλευσης και η γεωφαγία 
σε αναιμικό παιδί επτά ετών. Τις πληροφορίες αυτές αντλούμε από τη μετάφραση του 
κειμένου του virchow που δημοσιεύτηκε, το 1881, στο περιοδικό Αθηναΐς, σε δύο συ-
νέχειες.104 Σημειώνει ο virchow: «…Εν Καλιφατλί, το οποίον εξ όλων των τρωϊκών μερών 
έχει την μάλλον κακήν θέσιν εν μέσω ελώδους χώρας, είδον παίδα διετή, και έτερον 
δέκα μηνών, οίτινες ελιχον μέγιστα και σκληρότατα σπληνικά οιδήματα· του δευτέρου 
παιδός ο σπλην επλήρου σχεδόν ολόκληρον το πρόσθιον μέρος της κάτω κοιλίας. Το 
δε περιεργότερον ήτο ότι οι ενήλικες δεν είχον μεγάλα σπληνικά οιδήματα…»105 και «…
Τέλος, περίπτωσις ιδιάζοντος ενδιαφέροντος εις εμέ ήτο μικρού τινος παιδός πάσχοντος 
εκ γεωφαγίας. Ήτο παιδίον επταετές με πρόσωπον εξοιδημένον· την κοιλίαν είχε μάλλον 
εξογκωμένην καίτοι ουδεμίαν εξοίδησιν ηδυνήθην να εύρω εν αυτη, η δε σιελώδης μεβράνη 
του στόματος ήτον ολοσχερώς αναιμική. Εν τοις αγγείοις του λαιμού ηκούετο ισχυρός 
αναιμικός μυρμυρισμός. Καίτοι ήτο ο υιός του ποιμένος όστις εκόμιζεν ημίν καθεκάστην 
πρωΐαν αξιόλογον πρόβειον γάλα, καίτοι δε δεν είχε βεβαίως έλλειψιν της ευκαιρίας να 
πίνη εξ αυτού, μολαταύτα αφ’ ού ήρχισε να περιπατή επροτίμα να τρώγη χώμα. Πρότερον 
είχε όψιν υγειά, αλλά τώρα είναι μικρόν και ασθενές διά την ηλικίαν του. Οι γονείς αυτού 
ωμολόγησαν ότι ματαίως επροσπάθησαν να τον αποκόψωσι της κλίσεώς του ταύτης. Εάν 
η κόνις του σιδήρου ην έδωκα αυτώ το εθεράπευσε αγνοώ...».106 Από το ίδιο κείμενο πλη-
ροφορούμαστε και τον σεβασμό που έτρεφαν οι απλοί κάτοικοι της περιοχής προς τον 
σοφό γερμανό γιατρό∙ «…Ο Σχλιέμαν μοι γράφει εν τω ενθουσιαστικώ αυτού τρόπω, εξ 
Ιλίου (τη 10 Μαΐου) “Πάντες οι ασθενείς σου εν Καλιφατλί εντελώς ιάθησαν και ευχόμενοι 
υπέρ σου, αναφωνούσι: ω Τρώες κατά άστυ θεώ ως ευχετόωντο” …Τη 4 Ιουνίου ο Σχλιέ-
μαν μοι έγραψεν εκ Τροίας: “Η ανασκαφή σου εν τη κοίτη του Καλιφατλί μετά σεβασμού 
περιεφράχθη υπό των χωρικών διά λιθίνου περιτοιχίσματος· μεγάλη δύναμις αποδίδοται 

103 Σλήμαν Ε.: “Ίλιον, η πόλη και η χώρα των Τρώων” (μετάφραση Οικονόμου Σ., επιμέλεια Νικολάκης Κ.), εκδόσεις Εκάτη, 
Αθήνα 2006. 

104 “Εξάσκησις της Ιατρικής εν Τρωάδι εν έτει 1879”. Την πραγματείαν ταύτην γραφείσαν υπό του εξόχου ιατροφιλοσόφου 
Βιρχωβίου μετεφράσαμεν εκ του περιπύστου συγγράμματος του Δρ. Σχλιέμαν, ο Ίλιος, εν ώ είναι κατακεχωρισμένη 
εν παραρτήματι, Αθηναΐς, 1881; 6(21): 166-168.

105 “Εξάσκησις της Ιατρικής εν Τρωάδι εν έτει 1879”, ό.π.
106 “Εξάσκησις της Ιατρικής εν Τρωάδι εν έτει 1879”, Αθηναΐς, 1881; 6(22): 173-175.
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εις την πηγήν την οποίαν ήγαγες εις φως, ήτις και καλείται το πηγάδι του ιατρού· πάντες 
οι χωρικοί αντλούσι το χρήσιμον αυτοίς ύδωρ εξ αυτής…” ».107 

Στο ταξίδι της επιστροφής του στη γερμανία, το 1879, ο virchow θα κάνει ενδιάμε-
σο σταθμό στην Αθήνα, προκειμένου να παραστεί στις τιμητικές εκδηλώσεις που του 
επιφύλασσαν οι πανεπιστημιακοί συνάδελφοί του, ανακηρύσσοντάς τον πρώτο επίτιμο 
διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την παραμονή του 
στην Αθήνα, έτυχε ενθουσιωδών εκδηλώσεων από τον ιατρικό κόσμο εκείνης της εποχής 
ακόμη και από τους φοιτητές της ιατρικής καθώς και την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών του 
απένειμε τον τίτλο του επιτίμου προέδρου της.108 Μεταφέρω αποσπάσματα από την 
ομιλία του virchow στην Αθήνα∙ «Η ιατρική είναι η μόνη ανθρωπίνη επιστήμη, ήτις από 
επέκεινα των 25 εκατονταετηρίδων αναπτύσσεται εν αδιαλείπτω συνεχεία και ουδέποτε 
απώλεσε κατά το μακρόν τούτο διάστημα την συνείδησιν της ενιαίας συναφείας… Εκ-
προσωπούμεν την αρχαιοτέραν των επιστημών, εγώ δε θεωρούμαι ευτυχής δυνάμενος 
να χαιρετίσω επί του αρχαίου ελληνικού εδάφους Σχολήν Ιατρικήν, τόσω ερρωμμένως 
ακμάζουσαν… Το γερμανικόν έθνος ήντλησε και επέτυχε την αναγέννησίν του εκ του 
αρχαίου ελληνικού πνεύματος…».109

Κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο virchow θα δεχθεί και την φιλοξενία της Σο-
φίας Σλήμαν. Ο «εν ανθρώποις ο βέλτιστος ιατρός», όπως αποκαλούσε τον virchow ο 
Schliemann στη γυναίκα του, θα αναιρέσει τη λανθασμένη διάγνωση της υστερίας από 
την οποία υπέφερε η Σοφία εξαιτίας της παρουσίας του συζύγου της και θα διαγνώσει 
κάποιο είδος «νευρικής κόπωσης», που αντιθέτως οφειλόταν στην απουσία του. Σύμφω-
να με τον σοφό γιατρό, η κατάσταση της υγείας της Σοφίας Σλήμαν δεν ενέπνεε καμιά 
ανησυχία και ούτε υπήρχε ανάγκη εξετάσεων για τυχόν οργανικές βλάβες, οι παροδικές 
δε διαταραχές του σφυγμού οφείλονταν περισσότερο στη μοναξιά της και σε ορισμένα 
οικογενειακά προβλήματα που αντιμετώπιζε παρά σε παθολογική υστερία.110

Ο virchow με την οξύνοια που τον διέκρινε, σε μια εποχή που άνθιζε ο ρατσισμός, 
πήρε την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει στατιστικές έρευνες σε επτά εκατομμύρια 
γερμανούς μαθητές. Τα στοιχεία, που συγκέντρωσε για το χρώμα των μαλλιών, των 
οφθαλμών και του δέρματος, τον οδήγησαν στην ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι τα 
κλασικά διακριτικά γνωρίσματα της γερμανικής φυλής, δηλαδή τα ξανθά μαλλιά και τα 
γαλανά μάτια, περιορίζονταν μόνο στο ένα τρίτο της γερμανικής νεολαίας και κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι κανείς δεν μπορεί στηριχθεί πάνω στα σωματικά χαρακτηριστικά ενός 
λαού, προκειμένου να αποφανθεί για την προέλευση και τις πνευματικές ικανότητες του 
εξαιτίας της ανομοιογένειας που παρουσιάζουν.111 Η έρευνα αυτή ξεκίνησε με αφορμή 
τη διαμάχη του virchow με τον γάλλο βιολόγο, ανθρωπολόγο και εθνολόγο Jean Louis 
Armand de quatrefages de Bréau (1810-1892), ο οποίος- αγανακτισμένος από την κατα-
στροφή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στο Παρίσι (Muséum National d’Histoire Naturelle) 

107 “Εξάσκησις της Ιατρικής εν Τρωάδι εν έτει 1879”, ό.π.
108 Μαρκέτος Σ.: “Η βιολογική και η ιατροκοινωνική επανάσταση” στο “Εικονογραφημένη Ιστορία της Ιατρικής”, κεφάλαιο 

XV, Δ΄ έκδοση, Ιατρικές Εκδόσεις «Ζήτα», Αθήνα 2002, σελ. 269.
109 Μαρκέτος Σ.: ό.π., σελ. 262.
110 Κούλμαση Δ.: ό.π., σελ. 216-217.
111 Ευστρατίου Ι.: “Ρούντολφ Βίρχοβ (1821-1902). 100 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Παθολογοανατόμου, 

Ανθρωπολόγου, Αρχαιολόγου και Πολιτικού”, Αρχεία Παθολογικής Ανατομικής, 2001; 15(1-3): 34-42.



290

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

από τους γερμανούς κατά τη διάρκεια του γαλλοπρωσικού πολέμου- ισχυρίστηκε ότι 
οι γερμανοί δεν είναι Τεύτονες αλλά Ούννοι, απόγονοι του Αττίλα. Ο virchow, με βάση 
τα χαρακτηριστικά που κατέγραψε, μπόρεσε να αποδείξει ότι και οι συμπατριώτες του 
είχαν κοινή προέλευση με τους Φράγκους, από τους οποίους κατάγονται οι γάλλοι.112

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης, ότι ο virchow υπήρξε φανατικός πολέμιος του 
αντισημιτισμού, δίνοντας συχνά διαλέξεις εναντίον του, σε μια εποχή που ήκμασε ο 
επιστημονικός ρατσισμός και επικρατούσαν οι φυλετικές διακρίσεις. Δεν είναι τυχαίο, 
που η αντισημιτική Ένωση γερμανών Φοιτητών προσπάθησε να διαταράξει κάποιο από 
τα μαθήματά του∙ με αφορμή το γεγονός αυτό ο virchow θα ζητήσει, το 1895, από το 
Πρωσικό Υπουργείο Πολιτισμού να ερευνήσει τις επιθέσεις εναντίον Εβραίων καθηγητών 
στα δημόσια σχολεία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη τέτοιων επιθέ-
σεων.113 Δεν πρέπει να φανεί περίεργο το γεγονός, ότι τα μη ιατρικά γραπτά του virchow 
με το λιγότερο γνωστό του έργο ως κοινωνικού επαναστάτη, φιλελεύθερου πολιτικού, 
συνηγόρου των φτωχών πολιτών, υπερασπιστή της δημόσιας υγείας, ανθρωπολόγου 
και πρωταθλητή της ελεύθερης έκφρασης των ιδεών και της εκλογικής εκπροσώπησης 
καταδικάστηκαν στη ναζιστική γερμανία.114

Virchow vs. Darwin

Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση της περισπούδα-
στης «Κυτταρικής Παθολογίας» του virchow, ο Άγγλος 
φυσιοδίφης Charles darwin (1809-1882), που έμεινε 
στην ιστορία της ανθρωπότητας ως ο θεμελιωτής της 
«θεωρίας της εξέλιξης», δημοσιεύει το βιβλίο του «Η 
καταγωγή των ειδών» (On the Origin of Species), το 
1859, με το οποίο έθεσε τις βάσεις της εξελικτικής 
βιολογίας. Η δαρβινική θεωρία, σε ό,τι αφορούσε την 
καταγωγή του ανθρώπου που υποστήριζε ότι προέρχε-
ται από τον πίθηκο, προκάλεσε σάλο στο συντηρητικό 
κατεστημένο της εποχής και, όπως ήταν επόμενο, 
ξεσήκωσε τη βίαιη αντίδραση της Εκκλησίας, που θε-
ώρησε βλασφημία το γεγονός ότι αντιστρατευόταν τη 
δογματική της θέση, πως ο άνθρωπος είναι πλασμένος 
από τον Θεό «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν Του». Παρά 

το γεγονός, ότι η δαρβινική θεωρία δημιούργησε μεγάλες αντιδράσεις στη Βρετανία και 
τη γαλλία, εντούτοις στη γερμανία έτυχε θερμής υποδοχής με κύριο υποστηριχτή τον 
διαπρεπή γερμανό γιατρό Haeckel, καθηγητή της Συγκριτικής Ανατομίας, βιολόγο και 
φιλόσοφο, ο οποίος στο σύγγραμμά του «Η φυσική ιστορία της δημιουργίας» (Natürliche 

112 Manias C.: “The race prussienne controversy: scientific internationalism and the nation”, Isis, 2009; 100(4): 733-
757.

113 Thomas R.: “Rudolf Virchow: pathologist, public kealth physician, liberal politician, anthropologist, and opponent 
of anti-Semitism”, J Med Biogr, 1999; 7: 200-207.

114 Hajdu S.I.: “A note from history: Rudolf Virchow, pathologist, armed revolutionist, politician, and anthropologist”, 
Ann Clin Lab Med, 2005; 35(2): 203-205.

Charles darwin (1809-1882).
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Schöpfungsgeschichte), το 1860, στήριξε τον «ορθολογισμό» του darwin. Ένας άλλος, 
αλλά όχι λιγότερο σημαντικός από τον Haeckel, ο γερμανός γιατρός, καθηγητής Ζω-
ολογίας και Φυσικής Ιστορίας, φιλόσοφος και πολιτικός Carl vogt (1817-1895), με τις 
διαλέξεις του για τον άνθρωπο (Lectures on Man: his Place in Creation and in the History 
of the Earth) που εξέδωσαν η Ανθρωπολογική Εταιρεία του Λονδίνου (Anthropological 
Society of London), το 1864, συνέβαλε σημαντικά στη διάδοση της θεωρίας του darwin. 
Η ανάπτυξη της δαρβινικής θεωρίας επηρεάστηκε ιδιαιτέρως από την πρόοδο της πα-
λαιοντολογίας, της εμβρυολογίας και της συγκριτικής ανατομικής και βρήκε πρόσφορο 
έδαφος όχι μόνο ανάμεσα στους φιλοσοφικούς αλλά και στους επιστημονικούς και 
ιατρικούς κύκλους του 19ου αιώνα∙ ο Schleiden, ο Schwann και ο Müller υπήρξαν μερικοί 
μόνον από τους θιασώτες της εξελικτικής θεωρίας. 

Την ίδια χρονική περίοδο, ο εισηγητής του δόγματος της κυτταρικής παθολογίας 
υπήρξε αντίθετος προς τη δαρβινική θεωρία. Ο virchow, αν και πολιτικά στρατευμένος 
αντίθετα στη συντηρητική πλευρά και το κατεστημένο, συνέδεσε τη θεωρία της εξέλιξης 
με την Παρισινή Κομμούνα (1871), την οποία θεώρησε παιδί του δαρβινισμού∙ ο Haeckel 
θα του διαμηνύσει ότι «ο σοσιαλισμός και ο δαρβινισμός συμφωνούσαν όσο το νερό με 
τη φωτιά», χωρίς βεβαίως να έχει δίκιο μια και το πολιτικό ένστικτο του virchow δεν 
είχε πέσει έξω.115 Όταν βρέθηκε το ανθρώπινο κρανίο στην κοιλάδα του Νεάντερταλ, 
το 1856, και αναγνωρίστηκε ότι διέφερε από τον σύγχρονο άνθρωπο που προφανώς 
επρόκειτο για πρόγονό του, ο virchow υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για διαφορετικό 
άνθρωπο αλλά για κρανίο παθολογικού ατόμου, η ανακάλυψη όμως και άλλων τέτοιων 
κρανίων που ανήκαν σε άτομα διαφορετικού πληθυσμού από εκείνους των συγχρόνων 
ανθρώπων απέδειξε το αβάσιμο του ισχυρισμού του. Πάντως, η επιρροή του virchow 
που άσκησε στους επιστημονικούς κύκλους της εποχής του υπήρξε τεράστια∙ χάρις σε 
αυτόν αναγνωρίστηκε η αξία της μελέτης της ανθρωπολογίας και εισήχθη ως μάθημα 
στο πρόγραμμα σπουδών της ιατρικής σχολής.116

Είναι επίσης ενδιαφέρον να επισημανθεί, ότι από την εποχή της Δημοκρατίας της 
Βαϊμάρης, από το 1919 μέχρι την άνοδο του ναζισμού το 1933, είχε αρχίσει να εφαρ-
μόζεται στη γερμανία η θεωρία της εξέλιξης για πολιτικούς σκοπούς. Οι διώξεις που 
υφίσταντο άντρες, γυναίκες και παιδιά λόγω διαφορετικού θρησκεύματος, αναπηρίας 
ή άλλης αυθαίρετα διαπιστωμένης «διαφορετικότητας» είχαν αφετηρία τις θεωρίες που 
είχαν αναπτυχθεί μετά την δημοσίευση της δαρβινικής θεωρίας. Ο virchow υπήρξε η 
τελευταία έγκυρη επιστημονική φωνή στη γερμανία ενάντια στην ισοπεδωτική αντίληψη 
πως οι ανθρώπινες φυλές δεν είναι ίσες μεταξύ τους. Οι μεταγενέστερες ρατσιστικές 
θεωρίες θα πρέπει μάλλον να αναζητηθούν στην άποψη που διατύπωσε, το 1869, ο 
ξάδελφος του darwin, ο πολυπράγμων Άγγλος κοινωνιολόγος, ανθρωπολόγος, ψυχο-
λόγος και φιλόσοφος Sir Francis Galton (1822-1911) ότι η ευφυΐα είναι κληρονομική. Το 
1883, ο Galton εισήγαγε τον όρο «eugenics» (ευγονική) στο πολυσυζητημένο έργο του 

115 Μάρτης Χ.Σ.: “Θεωρία της εξέλιξης” στο “Η Ιατρική από τον Ιπποκράτη στο DNA”, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη 
ΑΒΕ- «Νέα Σύνορα», Αθήνα 2000, σελ. 164-166, 173.

116 Κριμπάς Κ.Β.: “Η γερμανική ιδεαλιστική σχολή και η Naturphilosophie” και “Η τομή που επέφερε ο Κάρολος Δαρβίνος” 
στο “Δαρβινισμός και η ιστορία του έως τις μέρες μας”, κεφάλαιο έκτο και έβδομο, Εκδόσεις «Ωκεανίδα» Α.Ε., Αθήνα 
2009, σελ. 105-106, 131. 
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«Έρευνες στην ανθρώπινη ιδιότητα και την εξέλιξή της» (Inquiries into human faculty and 
its development), έχοντας κατά νου ένα επιστημονικά κατευθυνόμενο πρόγραμμα που 
στόχευε στην τελειοποίηση του ανθρώπινου ή οποιοδήποτε άλλου ζωικού είδους με τη 
βελτίωση των εγγενών γνωρισμάτων μιας φυλής∙ δικαίως θεωρείται ο «πατέρας» της 
Ευγονικής. Παρόλο, που αρχικά η Ευγονική είχε αναπτυχθεί ως ιδιαίτερος επιστημονικός 
κλάδος που στόχευε στη βελτίωση του ανθρώπου, εντούτοις απέκτησε άλλοτε θετική 
και άλλοτε αρνητική εννοιολογική σημασία ανάλογα με τις διάφορες κρατούσες κοινω-
νικές και πολιτικές συνθήκες της κάθε εποχής. Ο virchow, ως φανατικός πολέμιος του 
δαρβινισμού, είχε ήδη εκφραστεί επικριτικά απέναντι στις επιλεκτικές και ρατσιστικές 
αντιλήψεις που είχε εισαγάγει η θεωρία της εξέλιξης, αποδεικνύοντας στην πράξη με 
τις εκτενείς φυλετικές του μελέτες πως τα εβραιόπουλα είχαν γαλανά μάτια συχνότερα 
από ό,τι τα συνομήλικα παιδιά χριστιανικής πίστεως.117 Σήμερα, στο άκουσμα της λέξης 
«ευγονική» συνειρμικά έρχονται στο νου μας η χιτλερική θηριωδία και τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και εξόντωσης, η σχέση της όμως με τη θλιβερή αυτή πραγματικότητα 
της ιστορίας της ανθρωπότητας αποτελεί ίσως την τρομακτικότερη εκδοχή της, αφού 
είναι γνωστό ότι οι αρχές που τη διέπουν έχουν πρακτικά εφαρμοστεί στο παρελθόν 
με διαφορετικό σκοπό. 

Στο 13ο Συνέδριο της γερμανικής Ανθρωπολογικής Εταιρείας που πραγματοποιή-
θηκε στη Φραγκφούρτη, το 1882, ο virchow αντιμετώπισε με σκεπτικισμό και κριτική 
διάθεση τις θέσεις του darwin πάνω στην εξέλιξη του ανθρώπου. Την κοινοποίηση των 
πιο σημαντικών θεμάτων του Συνεδρίου στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, που αφορού-
σαν στις ανακαλύψεις του Schliemann στην Τροία καθώς και στις απόψεις του virchow 
πάνω στη δαρβινική θεωρία, ανέλαβε ο διαπρεπής εκπαιδευτικός, φιλόλογος, ιστορικός 
και συγγραφέας Μαργαρίτης Δήμιτσας (1829-1903) που δημοσίευσε σχετικό άρθρο 
στην εφημερίδα Παλιγγενεσία σε δύο συνέχειες, αποσπάσματα του οποίου μεταφέρω 
εδώ, προκειμένου ο αναγνώστης να πάρει μια μικρή μόνο γεύση από την περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα της εποχής∙ «Το δέκατον τρίτον συνέδριον της από του 1861 ιδρυθείσης εν 
Γερμανία μεγάλης ανθρωπολογικής εταιρίας συνεκροτήθη κατά το έτος τούτο τη 14 του 
μηνός εν Φραγκοφουρτίω και ηνεώχθη υπό του καθηγητού Lucae, όστις εσκιαγράφησε 
τα υπό της εταιρίας πεπραγμένα καθ’ όλον το παρελθόν από της συστάσεως αυτής. Ο 
δε νομάρχης Miquel προσηγόρευσε τους συνελθόντας εν ονόματι της πόλεως. Εκ δε των 
γενομένων πολυαρίθμων ομιλιών επισημότεραι και σπουδαιότεραι ήσαν η του Σλήμαν περί 
των νεωτάτων ανασκαφών και ανακαλύψεων και η του περιωνύμου Βίρχοφ περί της πρακτι-
κής και εμπειρικής ενεργείας της εταιρίας εν αντιθέσει προς την δημιουργικήν φαντασίαν 
πολλών λογίων και σοφών. Τω συνεδρίω προσηρτήθη και έκθεσις νεωστί ανακαλυφθεισών 
αρχαιοτήτων. Επειδή δε των σπουδαίων τούτων ομιλιών περίληψιν αρτίως εδημοσίευσαν 
αι Γερμανικαί εφημερίδες, χρήσιμον υπολαμβάνω να μεθερμηνεύσω ταύτην, και εν τη 
ημετέρI γλώσση, ίνα γνωρίσω τοις παρ’ ημίν ενδιαφερομένοις περί τοιούτων πραγμάτων 
το μεν τα αποτελέσματα των νέων ανακαλύψεων του Σλήμαν εν Τροία, το δε και την “περί 
της καταγωγής του ανθρώπου” κρίσιν του επιφανούς φυσιολόγου Βίρχοφ…»118 και «O δε 

117 Ackerknecht E.H.: ό.π., “Από την ανθρωπολογία στη φυλετική υγιεινή του Εθνικοσοσιαλιστικού καθεστώτος”, σελ. 
271-272. 

118 Δήμιτσας Μ.Γ.: “Το συνέδριον των ανθρωπολόγων εν Φραγκοφουρτίω”, Παλιγγενεσία, αρ. φύλ. 5451 (27.08.1882): 
2-3.
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καθηγητής Βίρχοφ υπέβαλε τω συνεδρίω το εξής θέμα· “Η θέσις του Δαρβίνου προς την 
ανθρωπολογίαν”. Εν τη εισαγωγή της ομιλίας μετά πολλού επαίνου εξήρε την επιφύλαξιν 
των Γερμανών λογίων, ην ούτοι ετήρησαν εν τω διαπύρω ζητήματι περί της καταγωγής του 
ανθρώπου εν εκείνω τω χρόνω, καθ’ ον οι κλύδωνες του Δαρβινισμού τα μέγιστα συνετα-
ράσσοντο. Μετά δε ταυτό ήρξατο ομιλών περί αυτού του Δαρβίνου και απεφήνατο ότι, ότε 
ο μέγας Άγγλος φυσιολόγος έγραψε το πολύκροτον σύγγραμμα “Origine of species”, η 
διάνοια αυτού απείχε πολύ του ανθρώπου. Τα δύο κυριώτερα ζητήματα, λέγει ο Βίρχοφ, 
άπερ ενταύθα ερρίφθησαν, ουδόλως ηρευνήθησαν ειδικώς εν τω συγγράμματι αυτού· 
τούτων δε το μεν εστίν “ο άνθρωπος προήλθεν εκ τινος άλλους όντος μη ανθρωπίνου;” 
εάν θέλη τις να ονομάση το άλλο τούτο ον πίθηκον, ή εάν ζητηθή αντ’ αυτού άλλο τι ον, 
τούτο εστί δευτερεύον ζήτημα. Οι αντίπαλοι όμως κατά φυσικόν λόγον επιάσθησαν από 
του πιθήκου και μετ’ αυτού εχόρευσαν θαυμάσιον χορόν. Ουδόλως επανάγκές εστι να 
υποθέσωμεν ότι το ον εκείνο είς πίθηκος ην· διότι το επιστημονικόν ζήτημά εστιν αν το 
ον εκείνο ην άλλο τι είδος ζωϊκού βίου μη ανθρώπινον, αλλά προανθρώπινον. Επιθυμώ 
δε να παρατηρήσω ενταύθα ότι εκείνοι, οίτινες μεθ’ υπερβάλλοντος ζήλου εν τω αγώνι 
προέβησαν πέραν του δέοντος, ως ο ημέτερος φίλος Vogt, βραδύτερον λίαν ουσιωδώς 
ωπισθοχώρησαν. Το δε ζήτημα επιστημονικώς δεν κείται εν τοιαύτη θέσει, ώστε κατ’ ανά-
γκην να ερωτήση τις “πίθηκος ην άρα γε το ον εκείνο, εξ ου παρήχθη ο άνθρωπος;” Το 
ζήτημα τούτο, ως προείπον, ην λίαν μακράν τω Δαρβίνω· διότι αυτός ησχολείτο μόνον εν 
τω ζωολογικώ μέρει. Τα ζώα ήσαν, άπερ αυτός ως αντικείμενον της προσοχής και ερεύνης 
είχεν. Ενόσω δε η της φύσεως φιλοσοφία μάλλον υπό ιατρών ηρευνάτο; αποκλειστικώς 
πάντοτε ο άνθρωπος ην το αντικείμενον αυτών, όστις κατείχε την πρώτην θέσιν εν τη ερεύ-
νη. Νυν όμως, ότε είς καθαρός φυσιολόγος, όστις καθώς αυτός ωμολόγησεν, ιδίως ουδέν 
ενόει εκ της ανθρωπίνης ανατομίας, παρέστη εν τω μέσω, κατά φυσικόν λόγον το ζώον 
κατέλαβε την πρώτην θέσιν εν τη ερεύνη και ακριβώς εκ ταύτης της απόψεως προήλθον αι 
κυριώτεραι πρακτικαί εργασίαι του Δαρβίνου. Ενταύθα δη ανεφύη το διπλούν ζήτημα “έστι 
δυνατόν εκ του ζώου αποκλειστικώς να παραχθή είς άνθρωπος” ή “πόθεν παρήχθησαν 
τα ζώα;” Και ούτως έφθασέ τις εις το ζήτημα περί της αρχικής γενέσεως, κατά το οποίον 
διετυπώθη ότι πρώτη κατασκευή προήλθεν εκ τινος ανοργάνου, εκ μιας μόνον χημικής 
ουσίας, ήτις συνετάχθη εις μίαν πρώτην ωρισμένην οργανικήν μορφήν και κατέληξέ τις 
εις το καλούμενον ζήτημα της “generatio aequivoca”. Αλλά ταύτα εισί καθαρώς παλαιά 
ζητήματα και ο Δαρβίνος ολίγον ησχολήθη εν τοις δευτερεύουσι τούτοις ζητήμασι· διότι 
ουδείς λόγος γίνεται εν τω βιβλίω του περί του ζητήματος της “generatio aequivoca”, 
ελάχιστος δε λόγος γίνεται εν αυτώ και περί της καταγωγής του ανθρώπου εκ του ζώου. 
Μετά σαφεστέρας εξηγήσεις περί του πώς ο καλούμενος Δαρβινισμός, ο κατάγων τον 
άνθρωπον εκ του πιθήκου, ευρίσκει τον εξηγητικόν λόγον εν τη διηνεκεί αναπτύξει και 
προόδω της ιατρικής επιστήμης, ήτις ασχολείται μετά του ανθρώπου ως ζώου και ουχί 
ως ανθρώπου επιφέρει ο Βίρχοφ τάδε· “Ουδόλως λοιπόν δύναμαι ενταύθα να είπω, διότι 
τούτο θα ήτο ανήκουστον, εάν ο Δαρβίνος καθ’ εαυτόν συμπεραίνη ότι το ζώον έχει την 
αυτήν υπόστασιν του οργανισμού, έχει τους αυτούς νόμους της ζωής, λοιπόν ο άνθρωπος 
προήλθεν εκ της σειράς των ζώων. Αφ’ ετέρου όμως ηδυνάμην και πάλιν να εντείνω ότι, εάν 
τις εκ της απόψεως ταύτης της συγκριτικής θεωρίας απλώς επιχειρή να ζητήση εξηγήσεις 
μόνον τοιαύτας, αίτινες λογικώς επαρκούσιν, τότε ευκόλως φθάνει τις εις συμπέρασμά τι, 
εις τούτο όμως είτα εν τη πράξει αποδείκνυται ότι λείπει πάσα υπόστασις”. Ακολούθως 
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δε λόγον εποιήσατο περί της σπουδαιότητος της μεθοδικής εξετάσεως του ζητήματος 
των φυλών και επήγαγε πολλάς ειδικάς παρατηρήσεις, εξ ων εδείχθη πόσον αβέβαια έτι 
εισίν τα μέχρι τούδε πορισθέντα αποτελέσματα και μετά πόσης επιφυλάξεως έπρεπε να 
εξάγωνται εξ αυτών επιστημονικά και σπουδαία συμπεράσματα. Κατέκρινε δε συγχρόνως 
μετά πολλής αυστηρότητος την αγυρτείαν, ήτις αρέσκεται εις την εύπιστον φαντασίαν 
μάλλον ή εις την επίπονον σπουδήν και απεπεράτωσε την σπουδαιοτάτην αυτού ομιλίαν 
διά των ακολούθων λέξεων· “Εί μοι δυνατόν ην σήμερον να δείξω υμίν την αντίθεσιν, 
καθ’ ην ημείς, οι ανήκοντες εις την τάξιν των πρακτικώς και εμπειρικώς εργαζομένων, 
ιστάμεθα εναντίον εκείνων, οίτινες δεν ερευνώσιν εμπειρικώς τα πράγματα, αλλά μόνον 
οικοδομούσι, τούτο έσται μέγα κέρδος ημίν, όπερ επί των εργασιών των ενταύθα κυρίων 
ισχυρώς επενεργεί και περισυνάγει ημάς πρακτικούς κοινωνούς της επιστήμης εξ όλων 
των κύκλων”».119

«Most people say that it is the intellect which makes a great scientist.  
They are wrong: it is character»* 

Στο βιβλίο του «Ο Ιπποκράτης στην ιατρική της εποχής μας»,120 ο Πάνος Αποστολίδης 
έχει διατυπώσει την άποψη ότι: «Ο νους του Ιπποκράτη εκβίασε την άγνοια με την παρα-
τήρηση και την οξύνοια, αλλά και τη γνώση με τη μεγαλοφυΐα και το πάθος του πρωτο-
πόρου», λόγια που θα μπορούσαν ασφαλώς να ταιριάζουν με την προσωπικότητα του 
virchow. Και, αν ο Ιπποκράτης «Είναι αυτός, που προσδιόρισε τον αιώνα του», σύμφωνα 
με τον Πάνο Ζηρογιάννη και, ότι «Πέρα όμως απ’ αυτά, μένει μια πλευρά του έργου του, 
που αρκεί από μόνο του, να αφήσει ανεξίτηλο το πέρασμά του στην ιστορία της ιατρικής. 
Αυτό δεν είναι άλλο από την ηθική του ιατρικού επαγγέλματος η οποία ταυτίζεται με την 
ηθική του ατόμου»,121 τότε σίγουρα ο virchow αποτελεί το πρότυπο του Ιπποκρατικού 
γιατρού, όχι μόνο στην εποχή που έζησε αλλά και στη σύγχρονη ιατρική και κοινωνική 
πραγματικότητα.

Ο Rudolf virchow θεωρείται αναμφίβολα ένας από πιο επιφανείς γιατρούς του 19ου 
αιώνα, που με το τεράστιο επιστημονικό και ερευνητικό του έργο σφράγισε μια ολόκληρη 
εποχή και έθεσε τις βάσεις για την εξέλιξη της σύγχρονης επιστημονικής ιατρικής. Υπήρξε 
πρωτοπόρος στη διατύπωση των νεότερων εννοιών των παθολογικών διεργασιών του 
οργανισμού και κατάφερε να εξηγήσει τον μηχανισμό της φλεγμονής και της μετάστα-
σης του καρκίνου. Ο virchow, όμως, δεν υπήρξε μόνον ένας παθιασμένος ερευνητής. 
Διαπνεόμενος από αισθήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και ανθρωπισμού αναδείχτηκε 
σε εξέχουσα προσωπικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής σε μια εποχή απολυ-
ταρχισμού και παντοδυναμίας της αυτοκρατορικής γερμανίας. Άλλοτε κυνηγημένος και 
εξόριστος και άλλοτε στο βάθρο των υψηλών αξιωμάτων και τιμών, η φωνή του virchow 
αντιλαλούσε σαν την κραυγή του διαχρονικού επιστήμονα που αναζητά το βαθύτερο 

119 Δήμιτσας Μ.Γ.: ό.π., Παλιγγενεσία, αρ. φύλ. 5452 (28.08.1882): 2.
* «Οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι η νοημοσύνη είναι αυτό που κάνει έναν μεγάλο επιστήμονα. Κάνουν λάθος: 

είναι ο χαρακτήρας» (Albert Einstein, 1879-1955).
120 Αποστολίδης Π.: “Ο Ιπποκράτης στην ιατρική της εποχής μας”, Εκδόσεις Στιγμή, Αθήνα 2005.
121 Ζηρογιάννης Π.Ν.: “Διαχρονικότητα της Ιπποκρατικής ηθικής” στο “Η θέση του γιατρού στην κοινωνία. Προτρεπτικοί 

λόγοι προς νέους γιατρούς”, Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος, Αθήνα 2016, σελ. 37
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νόημα των συμφερόντων της ανθρώπινης ύπαρξης και αγωνιά για την αξία της επιστήμης 
που διακονεί. Το έργο του υπήρξε πολυσχιδές, βαθύτατα ανθρωπιστικό και κοινωνικό με 
σημαντικά επιτεύγματα στους τομείς της δημόσια υγείας, της πολιτικής και του κοινωνι-
κού σχεδιασμού. Εργάστηκε σε όλη του τη ζωή με πάθος και συνέπεια για την ανάδειξη 
των φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών ως πρωτίστης σημασίας για την ιατρική 
επιστήμη, ασχολήθηκε με την αρχαιολογία και συνέβαλε στην ανάπτυξη και ανάδειξη 
της ανθρωπολογίας ως σύγχρονης επιστήμης. Ο virchow δεν συνέδεσε μόνο τη ζωή με 
την κοινωνία και την ιατρική με τις φυσικές επιστήμες, αλλά διερεύνησε ακόμη και τις 
διασυνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην ανθρώπινη ύπαρξη και τη φιλοσοφία. Είτε 
ασχολούταν με την ιατρική έρευνα είτε με την πολιτική, ο virchow καθοδηγούταν από 
ένα βαθύ αίσθημα ανθρωπισμού. «Η ιατρική είναι κοινωνική και ανθρωπιστική επιστήμη και 
η πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά ιατρική σε ευρεία κλίμακα. Η ιατρική, ως κοινωνική 
επιστήμη μαζί με την πολιτική έχει την υποχρέωση να επισημάνει τα προβλήματα και να 
βρίσκει λύσεις» πρέσβευε ο virchow. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του 
χαρισματικού καθηγητή υπήρξε η άσκηση της Ιπποκρατικής Ιατρικής. 

O Rudolf virchow με τη χαρισματική, πολύπλευρη και πολυδύναμη προσωπικότητά 
του, την υπερβατική ανθρωπιά του και τη βαθιά πίστη στις άφθαρτες ουμανιστικές αξίες 
αποτελεί πρότυπο σύγχρονου Ιπποκρατικού γιατρού. για τον απλό κόσμο, υπήρξε ιδιο-
φυΐα∙ για την ιατρική ο ρηξικέλευθος επιστήμονας∙ για τη χώρα του ο αγνός πατριώτης, 
που σε κάθε περίσταση έπραττε το καθήκον του∙ για την οικογένειά του, τους φίλους 
και τους μαθητές του ο ευγενικός, ο αγαπητός και ο διακριτικός σύμβουλος και φίλος. 
Με την πολύτιμη προσφορά του στην επιστήμη και στην κοινωνία, ο virchow κέρδισε 
την πνευματική αθανασία και έχει καταγραφεί στις δέλτους της Ιστορίας της Ιατρικής 
ως το ιδανικό πρότυπο ανθρώπου και γιατρού. Με το παράδειγμά του ενέπνευσε τους 
συνεργάτες και τους μαθητές του και δημιούργησε το πρότυπο εκείνο του επιστήμονα, 
που στη σημερινή εποχή της αμφισβήτησης των ανθρωπιστικών αξιών, οι νέοι γιατροί 
αναζητούν, προκειμένου να μπορέσουν να προσφέρουν το πολύτιμο επιστημονικό και 
ανθρωπιστικό τους έργο.

Τι μαθήματα, επομένως, μπορεί να πάρει ο σύγχρονος γιατρός από τη ζωή και το 
έργο του virchow; Τα γραπτά του μας θυμίζουν ότι η ιατρική πρέπει να βασίζεται στην 
αρμονική σύζευξη της προσεκτικής κλινικής παρατήρησης και της εργαστηριακής έρευ-
νας. Παρόλο, που η συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων γιατρών δεν αμφισβητεί 
τις αρχές της επιστήμης, εντούτοις θα πρέπει να όλοι να θυμόμαστε πως η ιατρική 
παραμένει κυρίαρχη για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σε μια εποχή πολυάριθμων 
εναλλακτικών θεραπειών, πολλές από τις οποίες έχουν ταπεινά κίνητρα, ο σύγχρονος 
γιατρός οφείλει να παραμείνει υπερασπιστής των αρχών που διατυπώθηκαν για πρώτη 
φορά από τον virchow. Ο σοφός επιστήμονας του 19ου αιώνα μας διδάσκει επίσης ότι 
η ιατρική πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένη με τον άνθρωπο και την κοινωνία. Μα 
πάνω από όλα ο virchow μας θυμίζει πως η πραγματική ουσία της ιατρικής παραμένει 
ο ανθρωπισμός.122 Η κληρονομιά που άφησε στην ανθρωπότητα θα μείνει για πάντα, 

122 Reese D.M.: ό.π.
* «Το παρόν σημείωμα, δημοσιευθέν επί τω θανάτω του μεγάλου και σοφού ιατρού, αναδημοσιεύομεν επ’ ευκαιρία 

της ανεγέρσεως του ωραίου μνημείου, ου εικόνα και παραθέτομεν» (η ως άνω υποσημείωση είναι καταχωρισμένη 
εντός του κειμένου).
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ακόμη και αν οι άνθρωποι ξεχάσουν ποιος ήταν, τι ανακάλυψε και γιατί το ανακάλυψε.
Κάποτε ο γάλλος μυθιστοριογράφος και νομπελίστας της λογοτεχνίας Anatole 

France (1844-1924) είχε πει, πως «ο χρόνος, που ο Ύψιστος δίνει στον καθένα από εμάς, 
μοιάζει με ένα πολύτιμο ύφασμα που ο καθένας μας το κεντά όσο μπορεί καλύτερα» και, 
αναμφίβολα ο Rudolf virchow βίωσε κάθε στιγμή της ζωής του και κέντησε το πολύτιμο 
ύφασμα όσο μπορούσε καλύτερα. 

Επίμετρο

Θα κλείσω με το μακροσκελές δημοσίευμα του αρχισυντάκτη και διευθυντή εκδό-
σεως του περιοδικού Ψυχιατρική και Νευρολογική Επιθεώρησις, Σιμωνίδη Βλαβιανού 
(1873-1946), το οποίο επιγράφεται με τον τίτλο «Οι μεγάλοι διδάσκαλοι. Ο χαρακτηρισμός 
του Virchow».* Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κείμενο, γραμμένο αριστοτεχνικά από τον 
πρωτοπόρο Έλληνα νευρολόγο-ψυχίατρο και υφηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
προσεγγίζει ψυχογραφικά τον virchow και παρέχει στον αναγνώστη του μια ολοκληρω-
μένη σκιαγράφηση του έργου και της προσωπικότητάς του. γράφει ο Βλαβιανός: «Μία 
επί πλέον μεγαλοφυΐα εξέλιπε διά του θανάτου του Virchow· είς επί πλέον γίγας της δια-
νοίας βυθίζεται εις το χάος των αιώνων, περιέρχεται εις της Ιστορίας την δικαιοδοσίαν, 
την απέραντον, την άπληστον, ήτις μέλλει να καταβροχθίση παντός και πάντα. Αλλά κατά 
πόσον διάφορον τρόπον· ενώ ολοκλήρων λαών ο βίος δύναται να συνοψισθή εις μίαν και 
μόνην σελίδα της παγκοσμίου Ιστορίας, ο βίος ενός και μόνου ανθρώπου δύναται πολ-
λάκις να καταλάβη ολοκλήρους σελίδας. Και δι’ άλλους μεν αι σελίδες αύται επαξίως 
διατίθενται, δι’ άλλους όμως αναξίως· έχει και η Ιστορία τας αδυναμίας αυτής και τας 
ελλείψεις· έχομεν λόγους να πιστεύωμεν, ότι διά πρόσωπά τινα επέδειξε μέγα ενδιαφέρον 
και ανύψωσεν υπέρ αξίαν και ωμίλησε καθ’ υπερβολήν, δι’ άλλους δε αληθείς ιθύντορας 
του κόσμου, αληθείς σκαπανείς της προόδου, ελάχιστον εποιήσατο λόγον ή ουδένα. 
Ούτως εις προγενεστέρας εποχάς ασημότατοι βασιλείς και στρατηλάται, ολετήρες των 
λαών, παράφρονες ηγέται αυτών, εδοξάσθησαν και ήχθησαν εις περιωπήν, ενώ έπρεπε 
να εγκλεισθώσιν εις άσυλον φρενοπαθών, ως εκ περισσού δ’ εγένετο μνεία των στρατη-
λατών της Ειρήνης, των ηγετών της Επιστήμης και του πολιτισμού, των μεγάλων ονομάτων 
εν τη Τέχνη, τοις Γράμμασι και ταις Επιστήμαις. Σήμερον τα πράγματα ήλλαξαν· οι ιστο-
ρικοί δεν εκθειάζουσι τους φρενοβλαβείς και ανισορρόπους ηγεμόνας, διότι απλούστατα 
τους παραλαμβάνομεν ημείς οι Ψυχίατροι και υπό την εξευτελιστικήν αποκάλυψιν ημών, 
θραύεται ο ενθουσιώδης κάλαμος εκείνων. Εν τη ιστορία του μέλλοντος τας πολλάς σε-
λίδας θα καταλάβωσιν οι ηγεμόνες του πνεύματος, οι σταυροφόροι της ιδέας, οι μαχηταί 
του λόγου και του καλάμου· μεταξύ δε τούτον περίοπτον θα καταλάβη θέσιν ο Virchow, 
ως περιφανή τοιαύτην θα έχωσιν οι Charcot, Richet, Pasteur, Jenner, Broca και λοιποί 
φωστήρες της ανθρωπότητος και ευεργέται αυτής. Ο Virchow (Ροδόλφος) εγεννήθη εν 
Schivelbein (Πομερανίας), εν έτει 1821, κατά μήνα Οκτώβριον. Ο φιλελεύθερος ανήρ 
ανέτειλε με την ανατολήν της Ελληνικής Παλλιγενεσίας. Υπήρξεν ευτυχής εις την σταδιο-
δρομίαν αυτού την επιστημονικήν, όταν αναλογισθή τις ότι εις ηλικίαν καθ’ ην άλλοι 
σπουδάζουσιν έτι, αυτός εγίνετο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Είκοσι 
και πέντε ετών καθηγητής· ωραίον όνειρον!... Ως πάσα υψηλή διάνοια και μεγαλοφυής, 
υπήρξε καινοτόμος και επαναστάτης· πάντα τα περί αυτόν είχον πλημμελώς, έχρηζον 
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ανασκοπήσεως, ανακαινήσεως· διά ταύτα συναντώμεν αυτόν επαναστάτην εν τη Ιατρική, 
επαναστάτην εν τη Πολιτική. Όταν έκαμνον τας σπουδάς μου εν τη Ιατρική μεταξύ του 
1890 και 1894, πάσαν ημέραν, σχεδόν πάσαν ώραν επρόφερε το στόμα μου το όνομά 
του· αυτού και δύο άλλων ή τριών το πολύ τα ονόματα πληρούσι, τί λέγω, πλημμυρούσι 
την Ιατρικήν εις βαθμόν απίστευτον· ανοίγετε την Ανατομικήν Σας, ο Virchow παρών, εις 
την Φυσιολογίαν Σας, εκεί τυγχάνει, εις την Ανατομικήν Παθολογίαν θριαμβεύει, εις την 
Παθολογίαν, εις την Θεραπευτικήν, πανταχού παρών και τας σελίδας πάντα πληρών, ο 
Virchow. Ο καινοτομών είνε κοινή πεποίθησις, ότι δημιουργεί αντιπάλους· και τοιούτους 
έσχεν απείρους ο Virchow· δεν υπελόγισεν αυτούς όμως εις ουδέν· όλοι καθ’ ενός και είς 
καθ’ όλων· οπόσον θεσπεσία θέσις, οπόσον υψηλή και ιδανικώς ιπποτική και ευγενής· 
αλλά και οποίον στήθος πρέπει να έχητε, ίνα δέχησθε τα πλήγματα όλων βροντοφωνού-
ντες εν ταυτώ τας ιδέας και τας πεποιθήσεις Σας! Η αιματοπαθολογία και η κυτταροπα-
θολογία εισί δημιουργήματα αυτού και μόνου· τας περί φλεγμονής θεωρίας εντελώς 
ανέτρεψε και ίδρυσεν ιδίας, όπισθεν των οποίων δέσμιοι έτι και σήμερον ακολουθούμεν· 
τότε ήσαν όλοι αντίπαλοι και αυτός ουδαμώς εκλονίσθη· τελευταίως δε επέδειξεν αντίθε-
τον όψιν του πράγματος, διότι ενώ και οι μη ιατροί επείσθησαν περί της θεωρίας των 
μικροβίων, ευρέθη ο Virchow, και τίς γνωρίζει αν και δικαίως ή αδίκως, όστις τώρα πλέον 
είς αυτός αντίπαλος, καθ’ όλων αντετάχθη ερρωμένως μέχρις εσχάτων, αρνούμενος την 
σημασίαν ην εις ταύτην προσέδωκαν· άλλοτε, όλοι καθ’ ενός, και εστάθη ως βράχος 
ακλόνητος μέχρις ου υπερίσχυσε, τώρα, είς καθ’ όλων, και η υστεροφημία τίς οίδεν αν 
δεν τον δικαιώση. Η δευτέρα επίσημος ιδιώτης του Virchow ην η του ανθρωπολόγου· μετά 
του Broca αποτελεί την φαεινήν δυάδα, ήτις εφώτισε τα σκότη των αιώνων και διήνοιξε 
τρίβους τέως αγνώστους και ηύρυνε τους ορίζοντας της Επιστήμης μέχρι του αχανούς. 
Η εικών ην παραθέτομεν, όσον και αν ήνε θεατρική, μάλιστα προερχόμενη από σοφού, 
οίος ο Virchow, παρέχει αισθητικήν εντύπωσιν έξοχον διά τους μεμυημένους και ακροθι-
γώς ακόμη εις τα Ελευσίνια της ανθρωπολογικής επιστήμης. Ίδετε τον σοφόν γέροντα· 
κύπτει την κεφαλήν αυτού και εμβαθύνει διά των ομμάτων εις ανεξερεύνησιν των δυσε-
ξερευνήτων· νομίζει τις ότι προσήλωσε τα όμματα της ψυχής αυτού εις ανίχνευσιν των 
μυστηρίων, άτινα κρύπτει η τοιαύτη ή τοιαύτη διάπλασις και διαμόρφωσις του κρανίου 
και διερευνά την άψυχον οστεΐνην θήκην και τη θέτει μυρία προβλήματα, ων το εν τυγχά-
νει δυσεπιλυτότερον του άλλου· εκείνη δε, σιγήν άλυτον τηρούσα, οξύνει της ψυχής του 
την αγωνίαν να συλλάβη το ασύλληπτον, ερεθίζει του πνεύματος την λειτουργίαν να κα-
τανοήση το ακατανόητον! Διότι πρέπει να το είπωμεν, παρ’ όλας τας ερεύνας τας άχρι 
τούδε γενομένας, και άλλας τόσας ακόμη, και χιλιοπλασίας προσέτι, το μυστήριον της 
ανθρωπίνης ψυχής, το πρόβλημα της ανθρωπίνης υπάρξεως, δεν θα λύση ο άνθρωπος, 
ούτε και όταν γίνη υπεράνθρωπος. Μέχρις ότου ανακαλύψωμεν μίαν αλήθειαν, θα πλα-
νώμεθα χιλιάκις· και όταν νομίσωμεν ότι συνελάβομεν την αλήθειαν των προγενέστερων 
χρόνων, άλλαι αλήθειαι θα αποδεικνύωσι την πρώτην καθαράν ουτοπίαν και ούτω θα 
κυμαινώμεθα εις το πέλαγος της πλάνης, του ψεύδους και της απάτης, ματαιοπονούντες 
διότι διώκομεν την σκιάν, την ασύλληπτον, την ανύπαρκτον, την φευγαλεάν, την απατηλήν. 
Παρά ταύτα ο Virchow έταμε και εν ταύτη ιδίαν οδόν, εις ην καλεί ημάς να ακολουθήσω-
μεν και τούτο οφείλομεν να πράξωμεν. Ο Virchow εξήτασε τα κρανία πλείστων φυλών, 
ανεκήρυξε δε τα της Αλβανικής ως υπέροχα. Αληθώς καλώς διαπεπλασμένα κρανία 
έχουσιν οι Αλβανοί, εν άλλω μεν τόπω θέλομεν εξετάσει εν μείζονι εκτάσει τα κατά την 
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φυλήν ταύτην και τα κρανία των εις αυτήν ανηκόντων· νομίζομεν όμως κατ’ αρχήν, ότι το 
ανακηρύξαι λαόν τινα κρανιολογικώς υπέροχον, δεν αρκεί, και ου μόνον τούτο, αλλά και 
όταν έτι και άλλοι παράγοντες συμβληθώσιν εν μέλλοντι προς δημιουργίαν της διαφημι-
ζομένης ταύτης υπεροχής, πάλιν αύθις νομίζομεν ημείς ότι είνε παρακεκινδυνευμένον το 
προχειρίζειν υπερόχους και καταδικάζειν εις εκπεφυλισμένους ολοκλήρους λαούς και 
φυλάς, αφού ούτε περί ενός ατόμου συγκεκριμένου η Επιστήμη δεν κατώρθωσε να είπη 
ουχί την τελευταίαν, αλλ’ ούτε την πρώτην λέξιν· και ενταύθα πέλαγος αμφιβολιών και 
ουδέν πλέον. Τρίτη ιδιότης, υφ’ ην θα εξετάσωμεν τον Virchow, είνε η του πολιτικού αν-
δρός. Η μεγαλόνοια αυτού μη αρκεσθείσα εις τα επιστημονικά προβλήματα εις τα οποία 
τοσαύτην άλλως τε εύρισκε τροφήν και τοσαύτας συμβολάς παρέσχε επεξετάθη και επί 
της πολιτικής. Πολιτεύεσθαι εν Γερμανία γνωρίζομεν πάντες, ή ολίγοι ίσως αγνοούσιν ότι 
δεν είνε ταυτό και πολιτεύεσθαι εν Ελλάδι. Ενταύθα απώλεσε την σημασίαν αυτής και η 
λέξις ακόμη, αφού πρώτον απώλεσαν αυτήν τα πράγματα· διά ταύτα και εξανιστάμεθα 
κατά των Ελλήνων πολιτευομένων ιατρών, διότι καταλιμπάνοντες την ιεράν επιστήμην 
αυτών, επιδίδονται εις αλλότρια έργα αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε και εν τοις έργοις τούτοις 
απολλύσιν όλως τον χαρακτήρα ως τε ανθρωποι και ως επιστήμονες και μεταβάλλονται 
εις κύμβαλα αλαλάζοντα, ή εις ψηφοφορούντα αυτόματα του Ναι και Όχι, άπερ άλλοι 
θέτουσιν. Εν Γερμανία όμως τα πράγματα δεν έχουσιν ούτω. Εκεί η πολιτική έχει αναχθή 
εις περιωπήν· το πράττειν δε τα πολιτικά, τυγχάνει εξίσου βαρύ υπούργημα, όσον και το 
είναι Καθηγητήν του Πανεπιστημίου. Εκεί αι αρχαί, εδώ η αναρχία· εκεί οι χαρακτήρες οι 
σιδηροί, τι λέγω, ο σίδηρος σκωριά, οι αδαμάντινοι, εδώ οι χαμαίζηλοι· εκεί το φιλοπρό-
οδον, το ρηξικέλευθον, εδώ το οπισθοδρομικόν ή το συντηρητικόν· εκεί το γενναίον, το 
θαραλλέον, το αυθεντικόν, εδώ το πτώσσον, το δουλικόν, το μικροπρεπές. Τούτων ούτως 
εχόντων ουδέν άπορον αν ο Virchow, ου το κρανίον δεν ηρκείτο εις το να ετάζη μόνον 
κρανία και λοβούς εγκεφαλικούς, εις το να αναδιφή τας βιβλιοθήκας και να εξετάζη τα 
κύτταρα και το αίμα και τους νεφρούς, ουδέν άπορον, αν ανεπέτασεν εις εαυτόν ευρυτέ-
ρους ορίζοντας, τους της πολιτικής, της των αρχών, της υψηλής πολιτικής, εκείνης, ήτις 
αξίζει τουλάχιστον τόσον, όσον και η ανθρωπολογία και η ανατομική παθολογία και τα 
κρανία των Αλβανών. Δύναταί τις μάλιστα ειπείν ότι την διεύθυνσιν εις τας ερεύνας αυτού 
τω έδωκεν, εν μέρει μεν η φιλεπιστημοσύνη και περιέργεια αυτού, εν μέρει δε η εν τη 
ενεργώ πολιτική συμμετοχή του· διότι ο Virchow δεν θα εξήρχετο ίσως του επιστημονικού 
του εργαστηρίου, ίνα ταξιδεύση εις τα Βαλκανικά κράτη του Αίμου, αν δεν ελάμβανεν 
ενεργότατον μέρος εις την συζήτησιν περί της Βερολινείου συνθήκης, αν δεν εγίνετο ο 
απόστολος και υπεραπολογητής της ελευθερίας των λαών, ων τα κρανία, ε’ιτα, εν τη 
ιδιότητι αυτού ως ανθρωπολόγου ανέλαβε να εξετάση. Και ούτω μόνον, δι’ εμέ και κατ’ 
εμέ κριτήν, εξαγνίζεται, διότι καταλιπών την διδασκαλικήν έδραν και του εργαστηρίου την 
εσθήτα, περιεβάλετο του κοινοβουλευτικού ρήτορος τας δάφνας και εφιλοδόξησε φήμην 
πολιτικού ανδρός. Είνε ανάγκη να προσθέσω ότι ο Virchow ήτο ο αναγνωρισμένος ηγέτης 
των φιλελευθέρων εν τω Γερμανικώ Κοινοβουλίω; ως πάντες οι ονειροπόλοι, ο Virchow 
ου μόνον ήτο ο ηγέτης εν παντί φιλελευθέρω κινήματι, ου μόνον επάλαισεν υπέρ της 
ευημερίας των λαών, αλλά και είνε είς εκ των πολλών προκατόχων και προδρόμων του 
Νικολάου Β΄ εν τη ιδέα του γενικού αφοπλισμού και της παγκοσμίου ειρήνης. Ούτω και 
έτερος μέγας σοφός, ο πολύ φίλος μου Richet εν Παρισίοις, ενώ την πρωΐαν εκτελεί 
πειράματα εργαστηρίου, ως καθηγητής Φυσιολογίας, περιφανής και περίδοξος, το εσπέ-
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ρας κάμνει διαλέξεις εις τα λαϊκά Πανεπιστήμια (Universités populaires) περί του πολέμου 
και της ειρήνης και αναδείκνυται επίσης μέγας και έξοχος, ίνα γράψη την επαύριον ποι-
ήματα διά τα Δημοτικά Σχολεία, ίνα συγγράψη μεθαύριον το ογκωδέστατον Λεξικόν της 
Φυσιολογίας, περί του οποίου δύναταί τις ειπείν, ότι έσται έργον ες αεί και κτήμα των 
επιστημόνων πολύτιμον. Το πολυσχιδές τούτο της δράσεως ανευρίσκομεν άλλως τα εις 
πάσαν μεγάλην διάνοιαν, παρ’ ημίν δε μόνον εις τον αείμνηστον διδάσκαλον όλων ημών 
των νέων Ιατρών, τον μέγαν και σοφόν Αφεντούλην. Εν ώ δε ο Virchow εν τη επιστημονική 
αυτού σταδιοδρομία έσχεν ενίοτε είς αυτός, όλους αντιπάλους, ως είδομεν, εν τη πολιτι-
κή δυνάμεθα ειπείν, ότι άχρις εσχάτων εμονομάχησε· και όταν δ’ ακόμη εφάνη καμφθείς 
υπό το βάρος της γενικής γνώμης, της εθνικής φωνής και του πατριωτικού συμφέροντος, 
εις τα βάθη της συνειδήσεώς του, έχομεν πεποίθησιν, ότι διετήρησεν αναλλοίωτον την 
γνώμην αυτού και απαρασάλευτον· ο Virchow εν τω Κοινοβουλίω αντίκρυσε τον γίγαντα 
της Πολιτικής (και μόνον ταύτης), ωνόμασα τον Bismarck· ο χαρακτήρ του τελευταίου 
τούτου, αι ιδέαι αυτού, οι λόγοι, αι τάσεις, αι βλέψεις, τα πάντα αντέκειντο εκ διαμέτρου 
προς τας του Virchow· σπανίως συνηντήθησαν επί το αυτό δύο τόσον ανόμοιοι χαρακτή-
ρες· δύναταί τις ειπείν, ότι εν τη ανίσω ταύτη πάλη ο Virchow ενικήθη, αλλά δεν εκάμφθη· 
ο πατριώτης δεν παρέσυρε τον σοφόν και ο Virchow δεν ελησμόνησε ποτέ ότι θα έλθη 
ημέρα (και ήλθε σήμερον) καθ’ ην το όνομά του θα διεκδικήση όλη η υφήλιος και θα τι-
μήση όλη η ανθρωπότης και πλέον της άλλης, η πεπολιτισμένη ανθρωπότης, ης τέκνον 
αποτελεί ένδοξον και ζηλευτόν. Το πολιτικόν αυτού στάδιον περιωρίσθη μεταξύ του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Βερολίνου, αφ’ ου ήρξατο και ου Πρόεδρος επί μακρότατον δι-
ετέλεσεν, εξωραΐσας και εξυγιάνας το Βερολίνον, και του βουλευτού εις ον ετερμάτισεν 
αυτόν, ως Ηγέτης των φιλελευθέρων. Οπόση απώλεια διά την ανθρωπότητα οι τοιούτοι 
σοφοί να μη ηγώνται των λαών και οι λαοί να μην ανακηρύττωσιν ηγέτας αυτών τους 
τοιούτους σοφούς. Φαίνεται ότι εισέτι δεν ωρίμασεν η φιλοσοφία του λαού, ίνα σκεφθή 
και πιστεύση ότι τότε όντως θα ευδαιμονήση, όταν ή οι βασιλείς φιλοσοφήσωσιν ή οι 
φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν. Ο Virchow ανήκει εις τας δέλτους της αθανασίας. Δυνάμεθα 
να κρίνωμεν αυτόν όπως θέλομεν· προς παντός όμως ας διδαχθώμεν εξ αυτού· τα διδάγ-
ματα, άτινα αρύεταί τις εκ των μεγάλων ανδρών και του βίου αυτών, είνε πάντοτε τα αυτά 
απαράλλακτα· εργασία άοκνος, νυχθήμερος, τείνουσα εις εμπέδωσιν νέου καθεστώτος, 
καλλιτέρου, ανωτέρου, ευγενεστέρου, λογικωτέρου, ανθρωπινωτέρου. Το Ελληνικόν 
πνεύμα μόλις υποφώσκει και πάλιν, επί χρησταίς ελπίσι και επ’ αισίοις οιωνοίς· εργασθώ-
μεν όπως παγιώσωμεν την δόξαν του Ελληνικού ονόματος· εργασθώμεν όπως ανακτήση 
την αρχαίαν εύκλειαν· εργασθώμεν υπέρ της Πατρίδος, υπέρ της Επιστήμης, υπέρ της 
Ανθρωπότητος, γενέσθωσαν δ’ ημίν και έστωσαν φάροι τηλαυγείς οδηγούντες εν τη προς 
τα πρόσω πορεία, εν τη υποστηρίξει του χαρακτήρος, εν τη ευσταθεία των αρχών και 
πεποιθήσεων, εν τη συγκρούσει προς τους αντιπάλους, εν τη βιοπάλη, εν παντί, ο βίος 
και ο χαρακτήρ ανδρών, οίος ο Virchow και οι τούτω παραπλήσιοι».123

123 Βλαβιανός Σ.Γ.: “Οι μεγάλοι διδάσκαλοι. Ο χαρακτηρισμός του Virchow”, Ψυχιατρική και Νευρολογική Επιθεώρησις, 
1908; Θ΄-Ι΄: 259-266. 
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από τη νοσολογία των κνιδίων  
στη μετα-Ιπποκρατική Ολιστική  
της Ιατρικής ακριβείας

Αναστάσιος Ε. Γερμενής

ΕΙςαγώγΉ

Το modus operandi της σύγχρονης Ιατρικής βασίζεται στα συμπτώματα του ασθε-
νούς, στη διάγνωση και στην απάντηση, εν συνεχεία, της νόσου σε μια θεραπεία που 
χορηγείται μετά από σύγκριση των συμπτωμάτων και της διάγνωσης με εκείνα ενός 
«αντιπροσωπευτικού» πληθυσμού. Αυτό το πρότυπο άσκησης της Ιατρικής φαίνεται ότι 
φτάνει σε αδιέξοδο, καθώς η συνεχής προσπάθεια αποκάλυψης και περιγραφής της 
πολυπλοκότητας των νοσημάτων και της θεραπείας τους έχει οδηγήσει σε μια τεράστια 
αύξηση του κόστους περίθαλψης, η οποία μάλιστα δεν ακολουθείται από αντίστοιχη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Ο προβληματισμός που προκύπτει από την παραπάνω διαπίστωση, υπαγορεύει την 
ανάγκη μιας νέας προσέγγισης της προαγωγής της υγείας και της θεραπείας των νοση-
μάτων, ικανής να απορροφήσει αποτελεσματικότερα τον τεράστιο όγκο των βιολογικών 
δεδομένων, με τα οποία «περιγράφεται» πλέον ο σύγχρονος ασθενής. Το πρότυπο που 
προτείνεται, φέρεται ως Ιατρική Ακριβείας (Precision Medicine) και έχει ως στόχο την 
παροχή, σε κάθε συγκεκριμένο ασθενή, της καλύτερης διαθέσιμης ιατρικής φροντίδας, 
πάνω στη βάση της κατάταξής του σε μια νοσολογική υποομάδα ασθενών που έχουν 
κοινό, ενδελεχώς περιγεγραμμένο βιολογικό υπόβαθρο. 

Αναφορικό πλαίσιο αυτού του νέου παραδείγματος της Ιατρικής αποτελεί η ολιστική 
προσέγγιση του ασθενούς, ενώ η ταξινομική των νοσημάτων βρίσκεται στο επίκεντρο του 
υποκείμενου μεθοδολογικού προβληματισμού. Οι καταβολές και των δύο αυτών θεμάτων 
ανιχνεύονται στις ιατρικές σχολές που αναπτύχθηκαν τον 5ο αι. π.Χ., όπου εμφανίστηκαν 
και τα πρώτα δείγματα επιστημονικής ιατρικής σκέψης. Από τις σημαντικότερες ιατρικές 
σχολές του αρχαίου κόσμου ήταν η σχολή της Κω και η λίγο προγενέστερη σχολή της 
Κνίδου της Καρίας. Οι σχολές αυτές, στηριζόμενες στις τοπικές παραδόσεις, αντιπροσώ-
πευαν αντίθετες απόψεις, χωρίς όμως να απορρίπτουν η μια τις ιδέες της άλλης. Παρά 
ταύτα, οι επιστημονικές διαφορές τους ήταν ουσιώδεις. Η Κνίδιος Ιατρική εστιαζόταν 
περισσότερο στα νοσήματα παρά στους ασθενείς, ενώ η Ιπποκρατική Ιατρική της Κω 
έδινε μεγαλύτερη έμφαση στους ασθενείς παρά στα νοσήματα. 

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιαστούν οι αντιλήψεις και η προβληματική 
γύρω από την ταξινομική των νοσημάτων και την Ολιστική Ιατρική, όπως προβάλλουν 
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μέσα από την ανάπτυξη του παραδείγματος της Ιατρικής Ακριβείας, σε συνάρτηση με 
τις ιστορικές καταβολές τους.

Ή ΤαξΙνΟμΙκΉ Τών νΟςΉμαΤών

Η ΚΝΙΔΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

Οι πρώτες προσπάθειες ταξινόμησης των νοσημάτων έλαβαν χώρα κατά την πρ-
ο-ιπποκρατική περίοδο κυρίως στη σχολή της Κνίδου. Κύριο έργο των Κνιδίων ιατρών 
ήταν η διάκριση των νοσημάτων. Η προσέγγισή τους ήταν επηρεασμένη από τους Αιγυ-
πτίους και ακολουθούσε μια αναλυτική μεθοδολογία που επικεντρωνόταν στα επιμέρους 
χαρακτηριστικά των νόσων και στη διάγνωσή τους. Σε αντίθεση με τους Ιπποκρατικούς, 
τα έργα τους ήταν αυστηρά ιατρικά και παρουσίαζαν μικρό θεωρητικό ενδιαφέρον. Στο 
κλασικό έργο του Histoire de la Medecine, ο Daniel Le Clerc (1652–1728) αναφέρει ότι 

«...[οι Κνίδιοι ιατροί] ικανοποιούνταν με την απαρίθμηση ή την 
ακριβή περιγραφή των τυχαίων χαρακτηριστικών που συνοδεύουν 
μια νόσο, χωρίς να ασχολούνται με την πρόγνωση [...και...] 
επωφελούντο από έναν μικρό αριθμό φαρμάκων που οι ίδιοι και 
οι προκάτοχοί τους είχαν δοκιμάσει πειραματικά. Αυτά τα δυο 
γεγονότα είναι αρκετά, για να δείξουν ότι οι Κνίδιοι ήταν αμιγείς 
εμπειριστές ή, το λιγότερο, ότι ήταν ατάλαντοι στη χρήση της 
επιστημονική λογικής». 

Λίγο αργότερα ο Kurt Sprengel (1766–1833) στην τετράτομη Versuch einer pragma-
tischen Geschichte der Arzneikunde σημειώνει ότι 

«Οι Κνίδιοι, στους πίνακές τους από τους οποίους αργότερα 
προέκυψαν οι Κνιδίων Γνώμαι, είχαν συγκεντρώσει απλές 
περιγραφές των νόσων αδιαφορώντας για τη γνώση που θα 
προέκυπτε από τις παρατηρήσεις τους, κάτι στο οποίο επέμεναν 
οι ιατροί της σχολής της Κω. Ταυτόχρονα, ανάλογα με την κάθε 
ξεχωριστή και διακριτή περίπτωση, ο αριθμός και τα ονόματα των 
νοσημάτων πολλαπλασιάζονταν, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 
πολλά και διάφορα είδη από αυτά. Είναι προφανές ότι, όταν 
οι παρατηρήσεις δεν ήταν επαγωγικά ικανοποιητικές, η σχέση 
μεταξύ τυχαίων ευρημάτων και ουσίας της νόσου δεν μπορούσε 
να αναγνωριστεί σαφώς κι έτσι δεν μπορούσε να υπάρξει 
διάκριση μεταξύ βασικών και τυχαίων συμπτωμάτων. Είναι 
απολύτως κατανοητό ότι έτσι ο πολλαπλασιασμός του αριθμού 
των νοσημάτων ήταν αναπόφευκτος. [Οι Κνίδιοι] είχαν τέσσερα 
είδη ικτέρου, δώδεκα είδη νοσημάτων της ουροδόχου κύστεως και 
ούτω καθεξής». 
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Ανάμεσα στα βασικά γνωρίσματα της προ-ιπποκρατικής Ιατρικής, γενικότερα, ο 
Émile Littré (1801–1881) αναφέρει αφενός «την καταγραφή όλων των συμπτωμάτων και 
τη δημιουργία σχεδόν τόσο πολλών διακριτών νοσημάτων όσα και τα συμπτώματα» και 
αφετέρου «την εξέταση των κοινών χαρακτηριστικών όλων αυτών των συμπτωμάτων 
ως ενδείξεων της βαρύτητας και της πορείας της νόσου».

Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Στην Ιταλία του 15ου αι., οι γιατροί χρησιμοποιούσαν μια φιλοσοφικού χαρακτήρα 
ταξινόμηση των νοσημάτων που βασιζόταν κυρίως στη θεωρία των χυμών, με περιστασι-
ακές αναφορές σε εξωτερικές νοσογόνους ή θανατηφόρες επιδράσεις. Η ομαδοποίηση 
αυτή γινόταν με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να ρίξει φως στη φύση των νοσημάτων και 
στη θεραπεία τους, κάτι που, φυσικά, ήταν αδύνατο. 

Η πρώτη προσπάθεια να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ταξινόμη-
σης των νοσημάτων, πέρα από εκείνες που απαντιόνταν στα συγγράμματα των αρχαίων 
Ελλήνων και των Ρωμαίων, συναντάται το 1554 στο έργο Universa Medicini του Jean 
Fernel. Εντούτοις, σαφής υπέρβαση των ταξινομικών εγχειρημάτων των ιατροχημιστών 
επιτυγχάνεται το 1685 με την έκδοση των Opera Omnia του Thomas Sydenham, του 
επονομαζόμενου και «Άγγλου Ιπποκράτη». Επανακάμπτοντας στην αντίληψη των Κνιδίων 
ιατρών, ο Sydenham θεώρησε ότι η ταξινόμηση των νοσημάτων δεν ήταν δυνατό να 
στηρίζεται σε θεωρίες και πρότεινε ότι έπρεπε να διαμορφωθεί στη βάση της ακριβούς 
κλινικής περιγραφής τους. Σύμφωνα με τον Sydenham, στη διάγνωση των νοσημάτων 
έπρεπε να δοθεί η ίδια προσοχή που δινόταν από τους βοτανολόγους στην ταξινόμηση 
των φυτών:

«…είναι απαραίτητο να αναχθούν όλα τα νοσήματα σε σαφή και 
κύρια είδη, με την ίδια φροντίδα που δείχνουν οι βοτανολόγοι 
στις φυτολογίες τους. Αυτό που συμβαίνει επί του παρόντος είναι 
ότι πολλά νοσήματα, αν και περιλαμβάνονται στο ίδιο γένος, 
αναφέρονται με την ίδια ονοματολογία και μοιάζουν μεταξύ 
τους ως προς διάφορα συμπτώματα, στην πραγματικότητα 
είναι διαφορετικής φύσεως και απαιτούν διαφορετική ιατρική 
θεραπεία».

Κατά τον 18ο αι., διάφοροι συγγραφείς που ασχολούνταν με την οργάνωση της 
γνώσης, με τη μεθοδική ομαδοποίηση των φυσικών αντικειμένων και με τη σύνταξη 
εγκυκλοπαιδειών, έστρεψαν την προσοχή τους στα νοσήματα. Παράλληλα, αρκετοί 
ιατροί, όπως οι François Boissier de la Croix de Sauvages, Carolus Linnaeus κι αργότερα 
οι erasmus darwin και Jean-Louis Marc Alibert (που ήταν επίσης βοτανολόγοι), έστρεψαν 
το ενδιαφέρον τους στην ταξινόμηση των νοσημάτων. Ο Sauvages και άλλοι υιοθέτησαν 
για τα νοσήματα ένα σύστημα ταξινόμησης παρόμοιο με εκείνο των φυτών που είχαν 
διαχωριστεί και υποδιαιρεθεί σε διάφορες κατηγορίες. Στην ολοκληρωμένη πραγματεία 
του Sauvages με τίτλο Nosologia Metodica, υπήρχαν 10 κλάσεις (classes), κυρίως συμ-
πτώματα, που υποδιαιρούνταν σε 300 περίπου τάξεις (orders), οι οποίες στη συνέχεια 
διαχωρίζονταν σε γένη (genera). Ακολουθούσε ο διαχωρισμός μεταξύ «φυσικών» και 
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«τεχνητών» συστημάτων, όπου το τεχνητό σύστημα αντιπροσώπευε μια συγκεκριμένη 
εκδήλωση ενός νοσήματος που αποτελούσε το χαρακτηριστικό γνώρισμα, πάνω στο 
οποίο εδομούντο οι ταξινομήσεις, ενώ το φυσικό σύστημα απαιτούσε μεγάλο αριθμό 
εκδηλώσεων πριν από το επόμενο βήμα της ομαδοποίησης δύο συνθηκών.

Το σημαντικότερο όμως βήμα προς μια αποτελεσματικότερη ταξινόμηση των νοση-
μάτων, κατά τον 18ο αι., υπήρξε η μνημειακή έκδοση, το 1761, της ανατομικής παθολο-
γίας (morbid anatomy, όπως λεγόταν τότε η παθολογική ανατομική) των νοσημάτων De 
sedibus, et causis morborum per anatomen indagatis από τον Giovanni Battista Morgagni. 
Η παθολογική ανατομική οδήγησε στην αναγνώριση του γεγονότος ότι πολλά νοσήματα 
μπορούσαν να επηρεάσουν συγκεκριμένα όργανα και αυτό επέτρεψε τη μορφολογική 
ταξινόμηση αυτών των νοσημάτων. Παράλληλα, άρχισε η κατανόηση των επιδημικών 
νοσημάτων και της προέλευσής τους από εξωτερικά αίτια, παρότι η σχέση των συγκε-
κριμένων νοσημάτων με τα αίτιά τους δεν ήταν ακόμη πολύ σαφής.

Το 1775 εκδόθηκε η Synopsis Nosologae Methodicae του William Cullen. Αν και ο Cullen 
ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τους προκατόχους του, οι κατηγορίες των νοσημάτων 
που πρότεινε βασίζονταν κατά κύριο λόγο στα συμπτώματα και, όπως έδειξε αργότερα 
ο Farr, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στατιστική ανάλυση.

Στις αρχές του 19ου αι. (1817) εκδόθηκαν δύο βιβλία: η Nosologie Naturelle του 
Alibert, το τελευταίο από τα «βοτανικά» συστήματα νοσολογίας, και το A Physiological 
System of Nosology του John Mason Good. Η ταξινόμηση του Good ήταν ενσωματωμένη 
στο βιβλίο ιατρικής (textbook of medicine) του συγγραφέα κι έτσι από τότε αποτέλεσε 
πρότυπο για το διαχωρισμό της ύλης αυτών των βιβλίων. γενικώς, αν και δεν επηρέασε 
σημαντικά τη στατιστική ταξινόμηση των νοσημάτων, αποτέλεσε τη βάση για τη διαμόρ-
φωση της ονοματολογίας τους.

Η ανάγκη διαμόρφωσης μιας ενιαίας στατιστικής ταξινόμησης των αιτιών θανάτου 
αναγνωρίστηκε, για πρώτη φορά το 1839 από τον William Farr. Η πρώτη προσπάθεια 
του Farr προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ταξινόμησης των νοσημάτων για 
στατιστικούς σκοπούς εμφανίζεται στην Αγγλία στο First Annual Report of the Registrar-
General of Births, Deaths, and Marriages. Ο Farr, αφού εξέτασε όλες τις νοσολογίες που 
υπήρχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Nosologia Methodica 
του Sauvages ήταν η σημαντικότερη, σημειώνοντας παράλληλα ότι τόσο ο Linnaeus 
όσο και ο darwin είχαν κάνει κάποιες αξιόλογες προσθήκες και βελτιώσεις. Αναφορικά 
με τη νοσολογία του Cullen έκρινε ότι η διάδοσή της στη Μεγάλη Βρετανία οφειλόταν 
περισσότερο στη δημοτικότητα του ίδιου του Cullen παρά στη χρηστικότητά της.

Ο Farr πρότεινε ένα επιλεκτικό σύστημα βασισμένο στον τρόπο με τον οποίο τα 
νοσήματα επηρεάζουν τον πληθυσμό. Έτσι, διαχώρισε τα νοσήματα σε τρεις κατηγο-
ρίες. Στην πρώτη από αυτές κατέταξε τα ενδημικά ή επιδημικά, δηλαδή τα μεταδοτικά 
νοσήματα που αποτελούσαν έναν δείκτη υγιεινής. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκαν τα 
νοσήματα που εμφανίζονταν σποραδικά και τα οποία υποδιαίρεσε με ανατομικά κριτήρια 
σε νοσήματα του νευρικού συστήματος, των αναπνευστικών οργάνων κ.λπ., καταλή-
γοντας σε μια ομάδα που περιλάμβανε εκείνα που είχαν αβέβαιη ανατομική εντόπιση, 
όπως οι όγκοι, οι δυσπλασίες, η καταβολή, ο αιφνίδιος θάνατος και το γήρας. Η τρίτη 
κατηγορία περιλάμβανε τον βίαιο θάνατο. Ο Farr υπογράμμισε ότι η ταξινόμηση δεν θα 
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μπορούσε να είναι επιτυχής αν δεν υιοθετείτο μια ομοιόμορφη και ακριβής ονοματο-
λογία, η οποία «θα απέκλειε τις περιπτώσεις όπου το ίδιο νόσημα θα προσδιοριζόταν 
με τέσσερα ή πέντε διαφορετικά ονόματα ή όπου θα χρησιμοποιούνταν ασαφείς όροι, 
οι οποίοι δεν θα δήλωναν διακριτά νοσήματα, ή όπου λαϊκοί όροι θα εφαρμόζονταν σε 
διάφορα νοσήματα». Η νοσολογία του Farr χρησιμοποιήθηκε για περισσότερα από 20 
χρόνια από το γραφείο γενικού Μητρώου Αγγλίας και Ουαλίας για την ταξινόμηση των 
αιτιών θανάτου. Εντούτοις και παρά τις προσπάθειές του, η ταξινόμηση του Farr δεν 
έτυχε ευρείας αποδοχής.

Το 1851 πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο μια μεγάλη έκθεση, όπου συμμετείχαν πολ-
λά κράτη παρουσιάζοντας τα βιομηχανικά τους προϊόντα, αλλά και πολλοί στατιστικοί 
επιστήμονες, μεταξύ των οποίων αναπτύχθηκε έντονος προβληματισμός αναφορικά με 
το ρόλο της στατιστικής σύγκρισης όχι μόνο της ποσότητας αλλά και της ποιότητας και 
των άλλων χαρακτηριστικών της βιομηχανικής παραγωγής αγαθών. Ο προβληματισμός 
αυτός οδήγησε στην πραγματοποίηση, δυο χρόνια αργότερα στις Βρυξέλλες, του πρώ-
του Διεθνούς Συνεδρίου Στατιστικής που θεωρείται ως το γεγονός που πυροδότησε τη 
δημιουργία της πρώτης International Classification of Diseases (ICd). Η διοργάνωση του 
συγκεκριμένου συνεδρίου από το International Statistical Institute (ISI) επαναλαμβάνεται 
από τότε ανά διετία και η ICd έχει γνωρίσει δέκα αναθεωρήσεις.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόοδος που παρατηρήθηκε στην ταξινομική των νο-
σημάτων κατά τον 19ο αι. ήταν αποτέλεσμα του γεγονότος ότι, μετά τον Morgagni, τη 
βάση της διάγνωσης αποτελούσαν τα παθολογοανατομικά ευρήματα. Ήδη όμως από τα 
τέλη του 19ου αι. άρχισαν να αναφαίνονται περιορισμοί στη χρήση των παθολογοανα-
τομικών βλαβών για τη διάγνωση των νοσημάτων. Αυτό ακριβώς αποτέλεσε το κίνητρο 
του Claude Bernard (1813-1878) για να εισάγει την έννοια της οργανικής δυσλειτουργίας 
(organ malfunction). Κατ’ αντιστοιχία, στις αρχές του 20ού αι., ο Sir Archibald edward 
Garrod (1858-1936) πρότεινε την έννοια χημικής ατομικότητας (chemical individuality) 
και ακολούθησαν οι γνωστές θεαματικές ανακαλύψεις, όχι μόνο της βιοχημείας, αλλά 
και όλων των άλλων εργαστηριακών πεδίων. Οι εξελίξεις στο χώρο ήταν τόσο ραγδαίες 
που οδήγησαν τη σύγχρονη ταξινομική να υιοθετήσει ονοματολογίες νοσημάτων βασι-
σμένες στα ονόματα ασθενών, γιατρών ή ακόμη και πόλεων (π.χ. νόσος του Franklin, 
νόσος Christmas, ώμος Milwaukee κ.ά.)!

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Σύμφωνα με τον γάλλο ιστορικό Robert Joly, τυπικό χαρακτηριστικό του ελληνικού 
πνεύματος είναι η αναγωγή της πολλαπλής και σύνθετης πραγματικότητας σε κατηγορίες, 
οι οποίες ικανοποιούν τη λογική αφενός του περιορισμένου αριθμού τους και αφετέρου 
του σαφούς και ακριβούς εννοιολογικού περιεχομένου που αποδίδεται σε καθεμιά από 
αυτές. Κύριοι εκφραστές της ανάπτυξης της ταξινομικής κατά τους κλασικούς χρόνους 
ήταν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης.

Ο Πλάτωνας, σε όλους τους Διαλόγους του και ιδιαίτερα στους νεώτερους από αυτούς 
(Παρμενίδης, Σοφιστής, Πολιτικός, Φίληβος), ασχολείται με την ταξινόμηση διαφόρων 
πραγμάτων (τρόπος ζωής, πολιτεύματα, τέχνες, είδη γνώσης κ.ά.). γενικώς, κατά τον 
Πλάτωνα, οι κανόνες της ταξινόμησης είναι απλοί. Θεωρεί ότι σκοπός της ταξινόμη-
σης είναι να επιτευχθούν συμμετρικές διαιρέσεις, ώστε να προκύψουν ισορροπημένες 
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ομάδες και υποστηρίζει ότι όλα τα πράγματα μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την 
απόσταση που τα χωρίζει από τις αρχετυπικές τους μορφές, οι οποίες προσδίδουν σ’ 
αυτά κάποια τάξη. Ως αποτέλεσμα, οι πλατωνικές ταξινομήσεις είναι πεπερασμένες, 
ιεραρχικές, διχοτόμες και στηρίζονται σε μοναδικά κριτήρια («Καί μήν τά γε γιγνόμενα 
πάντα δίχα διαλαβεϊν ού παντάπασι χαλεπόν», Πολιτικός 261a). 

Ο Αριστοτέλης, αντίθετα, απορρίπτει τόσο το πλατωνικό δόγμα των μορφών όσο και, 
κατ’ επέκταση, την ταξινομική μέθοδο του Πλάτωνα. Κατά τον Αριστοτέλη, οι μορφές 
του Πλάτωνα δεν μπορούν να εξηγήσουν πώς είναι δυνατό να υπάρξει σταθερότητα και 
τάξη στον υλικό κόσμο. Και τούτο, επειδή οι ιδιότητες των πλατωνικών μορφών (αιώνιες, 
αμετάβλητες, υπερβατικές κ.ο.κ.) δεν είναι συμβατές με τα υλικά αντικείμενα, ενώ, σε 
πολλές περιπτώσεις, η συμβολή της μορφής ή ακόμη και η μίμησή της αποσυνδέονται 
από τη μορφοποίηση του αντικειμένου. για παράδειγμα, δεν είναι σαφές ποια είναι η 
συμμετοχή ενός λευκού αντικειμένου στη διαμόρφωση της λευκότητας ή κατά πόσο ένα 
λευκό αντικείμενο αντιγράφει τη μορφή της λευκότητας. Είναι δύσκολο, δηλαδή, να γίνει 
κατανοητή η σχέση μεταξύ της λευκότητας ως μορφής και των λευκών αντικειμένων. 
Έτσι, ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι, στην πλατωνική διαίρεση, κατά τη μετάβαση από ένα 
κατηγόρημα σε ένα άλλο προκύπτει αυτόματα το ερώτημα της αντίθεσης που μπορεί 
να έχει το νέο χαρακτηριστικό σε σχέση με το προηγούμενο. Οι διαφορές εξάλλου που 
εισάγονται από τις διχοτόμους διαιρέσεις μπορεί να είναι καθαρά αρνητικές και, ως εκ 
τούτου, να μην ορίζουν απαραίτητα ένα πραγματικό ον.

Κατά τον Αριστοτέλη, επομένως, η πλατωνική μέθοδος της διαίρεσης δεν μπορεί να 
αποτελέσει πειστικό ταξινομικό εργαλείο. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η διαίρεση και η 
κατάταξη των πραγμάτων σε ομάδες αποτελεί θεμελιώδη γνωσιακή λειτουργία και προς 
τούτο αναπτύσσει τις δικές του ιδέες και τη δική του λογική των ταξινομήσεων. Εισάγει 
νέες έννοιες, όπως αυτές της κατηγορίας, του είδους, της κυριότητας, και κυρίως την 
έννοια της διαφοράς (differentia), διά της οποίας επιτυγχάνεται η διάκριση και η περιγρα-
φή της μορφής. Κατά τον Αριστοτέλη, η ομοιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο 
ταξινόμησης, στο βαθμό που το όρισμα κάθε πράγματος μπορεί να είναι επιτυχές μόνο 
εφόσον περιγράφει την ουσία του και οπωσδήποτε μέσα στο πλαίσιο των κοινών θέσεων 
ή κανόνων («τόποι») που εφαρμόζεται. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της χρήσης, στην 
αριστοτελική ταξινομική, του κριτηρίου των σχέσεων αντί της ομοιότητας αναφέρεται 
συχνά η κατάταξη του δελφινιού στα θηλαστικά και όχι στα ψάρια. Μια κατάταξη που 
καθυστέρησε περίπου 2.000 χρόνια, ώσπου να γίνει αποδεκτή από τους βιολόγους!

Από την εποχή της σχολής της Κνίδου μέχρι σήμερα, η ταξινόμηση των νοσημάτων 
ακολουθεί μια πλατωνική λογική. Έχει, δηλαδή, μια ιεραρχική δομή που βασίζεται στην 
αναγνώριση ομοιοτήτων μεταξύ συμπτωμάτων ή και ευρημάτων της μικροσκοπικής 
εξέτασης ιστών και κυττάρων ή άλλων εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων. 
Διάφοροι λόγοι έχουν ευνοήσει αυτή την προσέγγιση. Κατ’ αρχήν, γενικώς, η αναζήτηση 
ομοιοτήτων αποτελεί μια εύκολη διαδικασία, προς την οποία ρέπει η ανθρώπινη φύση, 
ενώ παράλληλα η εννοιολογική διαφορά μεταξύ ομοιοτήτων και σχέσεων, μερικές φορές, 
είτε δεν είναι κατανοητή είτε δεν εκτιμάται δεόντως. Άλλοτε, παρά τις ερευνητικές προ-
σπάθειες, οι θεμελιώδεις σχέσεις που καθορίζουν τις διαφορές μεταξύ των πραγμάτων, 
δεν γίνονται αντιληπτές. Ως αποτέλεσμα, η καταφυγή στις ομοιότητες είναι μονόδρομος 
και γίνεται με την ελπίδα ότι οι παρατηρούμενες ομοιότητες είναι το αποτέλεσμα κά-
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ποιων ανεξήγητων σχέσεων. Τέλος, ορισμένες φορές επικρατεί η αντίληψη ότι σκοπός 
της ταξινόμησης είναι η τυποποίηση της ονοματολογίας και ότι, από τη στιγμή που όλοι 
χρησιμοποιούν τις ίδιες συμβάσεις για την ομαδοποίηση και την ονοματοδοσία, δεν έχει 
σημασία πώς σχεδιάζεται η ταξινόμηση. Επομένως, αφού παντού ακολουθούνται οι ίδιες 
διαδικασίες, τα πράγματα μπορούν να ταξινομηθούν κατά ομοιότητα, αλφαβητική σειρά 
ή μέγεθος ή με οποιοδήποτε άλλο αυθαίρετο κριτήριο.

Η παραπάνω προσέγγιση οδηγεί στη διαμόρφωση ταξινομικών συστημάτων, το πλη-
ροφοριακό περιεχόμενο των οποίων είναι στατικό και η βασική τους δομή δεν επιτρέπει 
την ενσωμάτωση ακόμη και των πιο βασικών γνώσεων. Αυτή η άκαμπτη οργανωτική 
δομή δεν αφήνει περιθώρια ενσωμάτωσης ή εκμετάλλευσης των ταχέως αναδυομένων 
μοριακών δεδομένων, τυχόν παροδικών χαρακτηριστικών των νοσημάτων ή των κοινω-
νικο-περιβαλλοντικών επιδράσεων στην έκφραση των νοσημάτων. Αντίθετα, αποκλείει 
την περιγραφή των σύνθετων αλληλεπιδράσεων που συνδέουν τα νοσήματα μεταξύ 
τους, καθώς και με τη μεγάλη ποικιλία των αιτιολογικών παραγόντων. Ενδέχεται, επίσης, 
βασιζόμενη στις διαφορετικές κλινικές εκφράσεις, να οδηγεί σε λανθασμένη κατάταξη 
νοσήματα με κοινούς υποκείμενους μοριακούς μηχανισμούς. για παράδειγμα, μεταλ-
λάξεις του γονιδίου LMNA ευθύνονται για μια σειρά κλινικά διαφορετικών νοσημάτων, 
όπως η μυϊκή δυστροφία emery-dreyfus, η αξονική νευροπάθεια Charcot-Marie-Tooth, η 
λιποδυστροφία και κάποιες μορφές προγηρίας. Παρά τις σημαντικές γενετικές, μοριακές 
και κυτταρικές τους ομοιότητες, αυτά τα νοσήματα ταξινομούνται σε αρκετά άσχετες 
μεταξύ τους ομάδες. Η προσέγγιση αυτή ενδέχεται να ήταν επαρκής την εποχή που οι 
θεραπείες απευθύνονταν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Η συνεχιζόμενη όμως 
εξάρτηση από τέτοιες ιεραρχικές ταξινομήσεις αποτελεί σαφή κίνδυνο παρεμπόδισης 
της αξιοποίησης των ταχέως εξελισσομένων παθοφυσιολογικών γνώσεων προς όφελος 
της ανάπτυξης νέων στοχευμένων θεραπειών, γεγονός που έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει 
θεαματικά στην περίπτωση πολλών νοσημάτων.

για όλους αυτούς τους λόγους, στο παράδειγμα της Ιατρικής Ακριβείας, η διαδικασία 
της διάγνωσης αποδεσμεύεται, σε σημαντικό βαθμό, από την ταξινομική των νοσημάτων 
που απευθύνεται σε στατιστικές, διοικητικές, οικονομικές ή άλλες τέτοιου είδους χρή-
σεις και η προσπάθεια άκαμπτης κατάταξης των ασθενών σε νοσήματα αντικαθίσταται 
από την κατά περίπτωση ταύτιση της πολύπλοκης περιγραφής τους με ομάδες (strata) 
βέλτιστης θεραπευτικής απόκρισης (stratification, στρωματοποίηση). Εκ πρώτης όψεως, 
η προσέγγιση αυτή δεν φαίνεται να διαφέρει από τις προηγούμενες, παρά μόνο ως 
προς τη διασφάλιση μιας ιδανικής συνθήκης ομοιότητας. Εντούτοις, πρόκειται για μια 
αυστηρώς αριστοτελικής αρχής ταξινομική διεργασία, όπου οι σχέσεις των νοσημάτων 
συνιστούν το δυναμικό κριτήριο της διαστρωμάτωσης.

Στη βάση του σχετιστικού ταξινομικού κριτηρίου της Ιατρικής Ακριβείας βρίσκεται ο 
επαναπροσδιορισμός της έννοιας του νοσήματος. Μέχρι πρότινος, τα νοσήματα ορίζο-
νταν είτε από το αίτιό τους (π.χ. ο ιός της ιλαράς) είτε από τα κλινικά τους συμπτώματα 
(π.χ. πυρετός, πόνος, αιμωδίες κ.τ.τ.). Τις τελευταίες δεκαετίες όμως έχει αρχίσει να 
γίνεται εμφανές ότι όλα τα νοσήματα, ακόμη κι εκείνα που έχουν μονοπαραγοντική 
αιτιολογία (μια γενετική μετάλλαξη ή έναν λοιμώδη παράγοντα), αναπτύσσονται μέσα 
από μια σειρά διαδοχικών γεγονότων που προηγούνται της πλήρους εκδήλωσης της 
νόσου. Τα επιτεύγματα της γενετικής και της μοριακής βιολογίας επέτρεψαν, όχι μόνο 
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την αναγνώριση, αλλά, σε ορισμένα νοσήματα, ακόμη και τη σαφή διάκριση αυτών των 
επιμέρους γεγονότων, δηλαδή των βιολογικών μονοπατιών που οδηγούν στην εκδήλωση 
του νοσήματος. Ως αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως διάγνωσης, αυτά τα ειδικά γεγονότα και 
όχι το πλήρως εκπεφρασμένο σύνολό τους (ο φαινότυπος), μπορούν να αποτελέσουν 
θεραπευτικούς στόχους. Κατ’ αυτή την έννοια, η Ιατρική Ακριβείας μπορεί να οριστεί 
ως μια προσέγγιση της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας των νοσημάτων, 
η οποία βασίζεται στην καλύτερη δυνατή κατανόηση της αλληλουχίας των βιολογικών 
γεγονότων που οδηγούν στην εκδήλωση της νόσου. Αυτή η προσέγγιση που στηρίζεται 
στην αναγνώριση των γεγονότων, τα οποία προηγούνται της εκδήλωσης της νόσου, 
μεταθέτει την έμφαση της Ιατρικής Ακριβείας από την αναζήτηση μοναδικών θεραπειών 
για συγκεκριμένους ασθενείς, στην αναζήτηση γενικών θεραπειών που είναι αποτελε-
σματικές έναντι επακριβώς αναγνωρισμένων βιολογικών διεργασιών, ανεξαρτήτως του 
νοσήματος, στο πλαίσιο του οποίου συμβαίνουν αυτές οι διεργασίες.

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΝΤΟΛΟγΙΑ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η στρωματοποίηση (stratification), ως βασική στρα-
τηγική της ταξινόμησης στην Ιατρική Ακριβείας, ισοδυναμεί πρακτικά με την αντιστοίχιση 
θεραπευτικών παρεμβάσεων με τους βασικούς μηχανισμούς της νόσου σε υποομάδες 
ασθενών. Η πρόκληση που αντιμετωπίζει αυτή η στρατηγική δεν είναι μόνο ο τεράστιος 
όγκος των δεδομένων που περιγράφουν πλέον τους βιολογικούς μηχανισμούς, αλλά 
κυρίως η φύση τους. Ως αποτέλεσμα, η σύγχρονη ταξινομική καλείται να περιγράψει 
οντότητες από διάφορα πεδία ενδιαφέροντος, πέραν αυτών καθεαυτών των νοσημάτων, 
όπως οι φαινότυποι, τα φάρμακα και οι εκθέσεις σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, συν-
δυάζοντας μια πληθώρα αριθμητικών και συνεχών μεταβλητών, διχοτόμων, διατάξιμων 
ομάδων ή ακόμη και κλασικών ταξινομικών κατηγοριών, προσδίδοντας παράλληλα σε 
καθεμιά από αυτές έναν διαφορετικό βαθμό βαρύτητας. 

Η Ιατρική Ακριβείας, κατά συνέπεια, δεν χρησιμοποιεί κάποιου είδους ταξινομική 
των νοσημάτων. Αντίθετα, η εξ ορισμού λειτουργία της βασίζεται στην εφαρμογή μιας 
ιατρικής ταξινομικής (medical taxonomy), η οποία προϋποθέτει τον προσδιορισμό των 
σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ εννοιών ποικίλης προέλευσης, κατά τρόπο που να 
επιτρέπει την υπολογιστική συλλογιστική και τη συναγωγή συμπερασμάτων από τις 
σχετικές προκείμενες. Το δομημένο πλαίσιο που απαιτείται από αυτή τη διαδικασία για 
την οργάνωση των πληροφοριών αποτελεί αντικείμενο της οντολογικής προσέγγισης. 

Παραδοσιακά, η οντολογία θεωρείται μέρος της μεταφυσικής, του μεγάλου κλά-
δου της φιλοσοφίας, ο οποίος ασχολείται με θέματα που αφορούν τις οντότητες που 
υπάρχουν ή που μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν και τον τρόπο που αυτές μπορούν 
να ομαδοποιηθούν και να συσχετιστούν σε μια ιεραρχία. για την έννοια της οντολογίας 
έχει διατυπωθεί ένα πλήθος ορισμών, γεγονός που υποδεικνύει και τη δυσκολία που 
υπάρχει στον ακριβή προσδιορισμό της, ιδιαίτερα μετά την υιοθέτησή της από την Επι-
στήμη των Υπολογιστών. Η περαιτέρω παρουσίαση του θέματος εκφεύγει των σκοπών 
του παρόντος. Η αναφορά που ακολουθεί, αποσκοπεί να αναδείξει μόνο τη σύγκλιση 
του παραδείγματος της Ιατρικής Ακριβείας με την αριστοτελική προσέγγιση της ταξι-
νομικής. Η συμβολή του Αριστοτέλη στην ιστορία της οντολογίας, όπως φαίνεται στα 
Μεταφυσικά και στις Κατηγορίες, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Ο Αριστοτέλης μέσω της 
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διάκρισης ανάμεσα σε «αυτό που μπορεί να γίνει» (δύναμη) και σε «αυτό που γίνεται 
πραγματικά» (ενέργεια), εισάγει και μία τρίτη κατηγορία. Πρόκειται για την ιδέα των 
ανενεργών δυνάμεων ή δυνατοτήτων, οι οποίες μπορούν αργότερα να γίνουν ενεργές ή 
πραγματικές. Η ιδέα αυτή απαιτεί μια οντολογία που να εκφράζει τους τρόπους καθώς 
επίσης και τα είδη ύπαρξης τους. Έτσι, η δυνατότητα και η πραγματικότητα αποκτούν 
ιδιαίτερη βαρύτητα, ως επεξηγηματικοί όροι, στην αριστοτέλεια κατανόηση της αλλαγής. 

Σε πλήρη συμφωνία με αυτή την αριστοτελική λογική, η οντολογία, στην πρακτική 
της έκφραση εντός των πλαισίων της Ιατρικής Ακριβείας, ορίζεται ως η τυπική και σαφής 
περιγραφή μιας κοινά αποδεκτής εννοιολογικής αναπαράστασης του μέρους του κόσμου 
που αφορά το συγκεκριμένο κάθε φορά πρόβλημα υγείας. Ο όρος «τυπική» (formal) 
αναφέρεται στο ότι η οντολογία πρέπει να είναι μηχανικά αναγνωρίσιμη, να διαβάζεται 
δηλαδή από κάποιο υπολογιστικό σύστημα. Η «σαφής περιγραφή» (explicit) σημαίνει ότι 
το είδος των εννοιών που χρησιμοποιούνται και οι περιορισμοί που αφορούν τη χρήση 
αυτών των εννοιών, προσδιορίζονται με σαφήνεια. «Κοινά αποδεκτή» (shared) θεωρεί-
ται η οντολογία που αποτυπώνει γνώση κοινής αποδοχής στα πλαίσια της κοινότητας 
των χρηστών. Τέλος, η «εννοιολογική αναπαράσταση» (conceptualization) αναφέρεται 
στα πράγματα, τις ιδέες και στις όποιες άλλες οντότητες συνάγεται ότι υπάρχουν στη 
συγκεκριμένη περιοχή ενδιαφέροντος, καθώς και στις μεταξύ τους σχέσεις.

Ή ΟλΙςΤΙκΉ ΤΉς ΙαΤρΙκΉς ακρΙΒΕΙας

Η υπέρβαση της κλασικής, γραμμικής ταξινομικής λογικής από την Ιατρική Ακριβεί-
ας αποτελεί αφεαυτής μια αντι-αναγωγική συνθήκη. Το θέμα, όμως, της ολιστικής που 
εγγενώς χαρακτηρίζει την Ιατρική Ακριβείας είναι πολύ πιο σύνθετο και η σχέση του με 
την κλασική αντίληψη της Ολιστικής Ιατρικής ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Οι απαρχές της Ολιστικής Ιατρικής εντοπίζονται σε διάφορα κείμενα της αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας, με χαρακτηριστικότερο το χωρίο 156e «ὅτι τοῦ ὅλου ἀμελοῖεν 
οὗ δέοι τὴν ἐπιμέλειαν ποιεῖσθαι, οὗ μὴ καλῶς ἔχοντος ἀδύνατον εἴη τὸ μέρος εὖ ἔχειν» 
από τον Χαρμίδη του Πλάτωνα. Ιδιαίτερα έχει απασχολήσει τους ιστορικούς της φιλο-
σοφίας το χωρίο 270c από τον Φαίδρο, όπου ο Πλάτωνας αναφέρεται στον Ιπποκράτη 
και στον «αληθή λόγο»:

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ψυχῆς οὖν φύσιν ἀξίως λόγου κατανοῆσαι οἴει 
δυνατόν εἶναι ἄνευ τῆς τοῦ ὅλου φύσεως; 

ΦΑΙΔΡΟΣ: Εἰ μέν Ἱπποκράτει γε τῷ τῶν Ἀσκληπιαδῶν δεῖ τι 
πιθέσθαι, οὐδέ περί σώματος ἄνευ τῆς μεθόδου ταύτης. 

Οι μελετητές θεωρούν ότι ο Πλάτωνας αποδίδει στον Ιπποκράτη την πατρότητα της 
μεθόδου του αληθούς λόγου, η οποία είναι κατάλληλη για την κατανόηση της φύσης 
του ανθρώπινου σώματος. Ερμηνεύει, μάλιστα, αυτή τη μέθοδο ως γνωσιακή λειτουργία 
που δεν είναι αποδοτική χωρίς αναφορά στη φύση του «όλου». Στη συνέχεια, ο Πλά-
τωνας γενικεύει και συστηματοποιεί τη μέθοδο του Ιπποκράτη επεκτείνοντας την ισχύ 
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της μέσα στο πλαίσιο της δικής του, διαλεκτικής μεθόδου, ώστε η τελευταία να είναι 
πρόσφορη για τη μελέτη οποιουδήποτε αντικειμένου. Ως αποτέλεσμα, αναδεικνύεται η 
σχέση μεταξύ της διαλεκτικής του Πλάτωνα και της μεθόδου του Ιπποκράτη. 

Η επεξεργασία της μεθόδου του Ιπποκράτη από τον Πλάτωνα κατέληξε στη δια-
μόρφωση μιας ολόκληρης φιλοσοφικής θεωρίας που γνώρισε πολλές εφαρμογές σε 
διάφορους επιστημονικούς χώρους. Η μελέτη κάθε φυσικού φαινομένου ή στοιχείου, 
ιδιαίτερα στα πεδία της οργανικής ζωής και της ανθρώπινης κοινωνίας, με αναφορά 
στη σχέση του με το «όλον» στο οποίο ανήκει, αποτέλεσε μια τάση που εμφανίζεται όχι 
μόνο στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, αλλά και σε πολλούς μεταγενέστερους μέχρι 
την εποχή μας.

γενικότερα, σε πολλές αρχαίες αλλά και σε διάφορες σύγχρονες αυτόχθονες φι-
λοσοφίες, οι ολιστικές προσεγγίσεις, ιδιαίτερα εκείνες που αναφέρονται σε θέματα 
υγείας, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο. Εντούτοις, ευρύτερη υιοθέτηση της ολιστικής 
σκέψης δεν φαίνεται να υπήρξε. Μέχρι και τον 19ο αι. η Ολιστική Ιατρική ήταν μια μη 
αναγνωρισμένη πρακτική, προσηλωμένη στα παραδοσιακά πρότυπα. Κατά τον Αμερικανό 
ιστορικό της ιατρικής Charles Rosenberg, το θεραπευτικό παράδειγμα που διέτρεχε την 
αντίληψη της ολιστικότητας, δεν διέφερε καθόλου από εκείνο της αρχαίας ιατρικής. Το 
ανθρώπινο σώμα εθεωρείτο ως ένα πολύπλοκο σύστημα που συνδεόταν με το περιβάλ-
λον του μέσω εισροών και εκροών, η δυναμική ισορροπία των οποίων ισοδυναμούσε με 
την κατάσταση της υγείας. Η νόσος ήταν κάποιου βαθμού ανισορροπία, στην διόρθωση 
της οποίας κατέτεινε η θεραπευτική παρεμβαίνοντας πάνω στις εισροές και τις εκροές 
του συστήματος.

Ακραίο παράδειγμα της αντίθετης τάσης υπήρξε η περίπτωση του καρτεσιανού δυ-
ϊσμού, της αντίληψης δηλαδή που εισήγαγε ο Καρτέσιος (1596–1650) περί αυστηρής 
διάκρισης του σώματος από τον νου και η οποία είχε σοβαρές συνέπειες στο χώρο της 
ιατρικής και της υγείας, γενικότερα. Μεταξύ άλλων, ο καρτεσιανός δυϊσμός έδωσε την 
ευκαιρία στην εκκλησία να απαγορεύσει τη μελέτη της ανατομίας, βάσει της θέσης ότι 
το σώμα είναι εγγενώς πνευματικό και πρέπει να παραμένει άθικτο μετά το θάνατο. 
Ήταν αυτός ακριβώς ο δυϊσμός που απέρριψε την πνευματική διάσταση της υγείας του 
σώματος και έθεσε τις βάσεις για μια αναγωγική προσέγγιση της σύγχρονης ιατρικής 
προσανατολισμένη στην έννοια του νοσήματος. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του 18ου 
και 19ου αι. που έκαναν την εμφάνισή τους διάφορες θεωρίες γύρω από την υγεία, η 
καρτεσιανή σκέψη συνέχισε να ασκεί σημαντική επίδραση. Η αντίληψη, για παράδειγμα, 
ότι η ψυχική νόσος είναι σαφώς διακριτή από τις σωματικές διαταραχές είχε ως συνέπεια 
τη διαιώνιση του δυϊσμού νου/σώματος.

Ως αποτέλεσμα, στις αρχές του 20ού αι., είχε διαμορφωθεί ένα ατομικιστικό ιατρικό 
μοντέλο που δεν έδινε ιδιαίτερη προσοχή στο κοινωνικό ή στο ευρύτερο περιβάλλον του 
ασθενούς. Το μοντέλο αυτό κυριάρχησε όχι μόνο στην ιατρική πρακτική αλλά και στη 
γενικότερη στάση της κοινωνίας απέναντι στην υγεία, επιτάθηκε δε μετά την ανακάλυψη 
της πενικιλλίνης το 1928 και την έναρξη της εποχής των αντιβιοτικών. Την εποχή του 
Μεσοπολέμου, η ιατρική απέκτησε εξουσία και αυτονομία αρχής στο χώρο της υγείας, 
ενώ εδραιώθηκε η ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις και μικροσκοπικές διευκρινίσεις 
αναφορικά με τον προσδιορισμό της υγείας και τη λήψη ιατρικών αποφάσεων.
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Ο όρος ολισμός (holism)* προτάθηκε, για πρώτη φορά το 1926 από τον Νοτιοαφρι-
κανό πολιτικό και φιλόσοφο Jan Smuts στο βιβλίο του Holism and Evolution. Ο Smuts 
περιέγραψε τον ολισμό ως την ιδέα ότι τα φυσικά συστήματα (φυσικά, βιολογικά, κοι-
νωνικά κτλ.) και οι ιδιότητές τους δεν πρέπει να θεωρούνται ως συλλογή μερών, αλλά 
ως ολοκληρωμένα σύνολα. Δέκα χρόνια μετά, ο Albert einstein, σε μια επιστολή του 
προς τον Smuts, υποστήριζε ότι ο ολισμός και η σχετικότητα θα ήταν οι δύο νοητικές 
κατασκευές που θα κατευθύνουν την ανθρώπινη σκέψη κατά την επόμενη χιλιετία. Η 
χρήση του όρου και, κατ’ επέκταση, η ολιστική αντίληψη δεν διαδόθηκαν ιδιαίτερα στα 
χρόνια που ακολούθησαν. Μια σαφέστερα ολιστική θέση εμφανίζεται πλέον το 1948 
στον ορισμό της υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπου γίνεται μνεία των 
σωματικών, ψυχικών και κοινωνικών συνιστωσών και όχι απλώς της απουσίας νόσου, 
υποδεικνύοντας έτσι μια συνθετότερη εννοιολογική αντιμετώπιση της υγείας. 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους η ολιστική προσέγγιση της ιατρικής 
δεν διαδόθηκε στον σύγχρονο κόσμο, όσο τουλάχιστον ήταν αναμενόμενο από τις 
ιπποκρατικές της καταβολές, διαπιστώνει κανείς ότι διαχρονικά υπήρξε πολύ μεγάλη 
ασάφεια κι ακόμη μεγαλύτερος σχετικισμός αναφορικά με τον ορισμό της έννοιας της 
ολιστικότητας. για την ακρίβεια, φαίνεται να μην υπάρχει ορισμός αλλά μια αρνητική 
πρόσληψη του ολιστικού που περιλαμβάνει ο,τιδήποτε μη αναγωγικό ή περιοριστικά 
οριζόμενο (στενά περιγεγραμμένο). 

Το πρόβλημα διογκώνεται ακόμη περισσότερο λαβαίνοντας υπόψη ότι και ο αναγωγι-
σμός (reductionism) στην ιατρική ορίζεται με διάφορους τρόπους. Συνήθως, ο αναγωγι-
σμός αντιπροσωπεύει τον τύπο της αιτιολογικής σκέψης που αναγνωρίζει το νόσημα ως 
αποτέλεσμα μιας μοναδικής αιτίας (π.χ. μικρόβιο ή βιοχημική διαταραχή) ή εστιάζεται 
στην ανατομική εντόπιση του νοσήματος (όργανο, ιστός). Προοδευτικά, ο αναγωγισμός 
συνδέθηκε με το αποκλειστικό ενδιαφέρον της ιατρικής για τη θεραπεία και την αδια-
φορία για την πρόληψη. Ενδιαφέρον, επίσης, είναι το γεγονός ότι η αναγωγική ιατρική 
λογική δεν περιορίζεται στο γνωστικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται υποδηλώνοντας τον 
κατακερματισμό της ιατρικής πρακτικής σε εξειδικευμένα, στενά και ασύνδετα μεταξύ 
τους αντικείμενα. Αυτό δεν είναι καθόλου άσχετο με την επιστημολογική έννοια του 
αναγωγισμού, σύμφωνα με την οποία η γνώση κάθε επιστημονικού αντικειμένου μπορεί 
να αναχθεί σε κάποιο άλλο πεδίο επιστημονικής γνώσης. Πρόκειται για την αντίληψη 
που κρύβεται πίσω από τα λόγια του Francis Crick: «όλη η βιολογία μπορεί να εξηγηθεί 
με όρους χημείας και φυσικής».

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, στις μέρες μας, η Ολιστική Ιατρική κατέληξε να υποδη-
λώνει μια σειρά σχετικών μεν αλλά αρκετά διακριτών πραγμάτων, με την αναφορά της 
ολιστικότητας να γίνεται στα άτομα, στο περιβάλλον ή στον πληθυσμό, είτε ξεχωριστά 
είτε σε οποιονδήποτε συνδυασμό. Στην πρώτη περίπτωση, η ολιστικότητα εστιάζεται 
στο ανθρώπινο σώμα κατά έναν τρόπο συστημικό, με επίκεντρο τη γενική κατάσταση 
του οργανισμού έναντι εκείνης των επιμέρους οργάνων. Τα μέρη του σώματος εξετά-
ζονται στο πλαίσιο των πολυδιάστατων διεπαφών και αλληλεξαρτήσεών τους, ενώ το 

*  Στο παρόν κείμενο οι λέξεις ολισμός και ολιστικότητα αναφέρονται αδιακρίτως στην ίδια έννοια.
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«όλον» είναι εκείνο που καθορίζει τις λειτουργίες των μερών του. Κατ’ αυτή την έννοια, 
η νόσος θεωρείται ως γενική διαταραχή του σώματος, ακόμη και στην περίπτωση που 
το νόσημα προσδιορίζεται ταξινομικά υπό όρους τοπικών διαταραχών ή εξωτερικών 
αιτιολογικών παραγόντων. Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενδέχεται να ενσωματώνει τη 
λογική της Συστημικής Βιολογίας ή και να συνεκτιμά συναισθηματικές παραμέτρους 
κατά τη μελέτη ή τη θεραπεία των ασθενών. Κατ’ επέκταση, ο ασθενής εκλαμβάνεται 
σαν μια μοναδικότητα συγκροτούμενη από ατομικές εμπειρίες υγείας και νόσου, αφενός, 
κι από χαρακτηριστικά που κληρονόμησε απ’ τους προγόνους του, αφετέρου. Η νόσος 
επομένως, από την οποία πάσχει ο κάθε συγκεκριμένος ασθενής δύσκολα «υπακούει» 
σε οποιοδήποτε αναγωγικό ταξινομικό σχήμα.

Μια άλλη εκδοχή της ιατρικής ολιστικότητας επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα 
στην επίδραση που έχει στον οργανισμό το εξωτερικό περιβάλλον είτε το φυσικό (κλί-
μα, ατμοσφαιρική μόλυνση κ.ά.) είτε το κοινωνικό (φτώχεια, μη υγιείς συμπεριφορές, 
αστικοποίηση, πολιτικό σύστημα). Η εκδοχή αυτή αποτέλεσε σημαντική συνιστώσα 
της παραδοσιακής ολιστικότητας της κλινικής ιατρικής μέχρι τα μέσα του 19ου αι. Στη 
συνέχεια, η εφαρμογή της στατιστικής και η διαμόρφωση του γνωστικού πεδίου της 
Δημόσιας Υγείας έδωσαν σημαντική ώθηση στη συγκεκριμένη αντίληψη, αποκαλύπτοντας 
ανισότητες στην υγεία και στη νόσο μεταξύ πληθυσμών που ορίζονταν με διάφορους 
τρόπους (φυλή, φύλο, εθνότητα, κοινωνική τάξη κ.τ.τ.). Ας σημειωθεί ότι, μέχρι τότε, 
οι ανισότητες που παρατηρούνταν μεταξύ αυτών των πληθυσμών έδιναν αφορμή για 
τη διατύπωση αναγωγικών ερμηνειών. Τέλος, καθοριστικό ρόλο προς την ανάπτυξη 
αυτού του είδους της ιατρικής ολιστικότητας φαίνεται ότι διαδραμάτισαν, σε αρκετές 
περιπτώσεις, οι πολιτικές ιδεολογίες που επεδείκνυαν ενδιαφέρον για τη μια ή την άλλη 
πληθυσμιακή ομάδα.

Ένα σημαντικό θέμα αναφορικά με την ολιστικότητα της ιατρικής προκύπτει από τη 
σχέση της όχι μόνο με το αντικείμενο αλλά και με τη φύση της γνώσης. Το θέμα αυτό 
ανεφύει κατά την περίοδο μεταξύ 1880 και 1920, οπότε παρατηρήθηκε μια έκρηξη της 
ακαδημαϊκής ιατρικής, με ολοένα και περισσότερες δημοσιεύσεις για όλο και πιο «στενά» 
αντικείμενα. Παράλληλα, η φαρμακοβιομηχανία παρήγαγε συνεχώς περισσότερα φάρ-
μακα που κυκλοφορούσαν αδοκίμαστα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, οι συμβατικές επιστη-
μονικές διαδικασίες και τρόποι σκέψης αποδεικνύονταν συχνά ανεπαρκείς όσον αφορά 
την προσέγγιση της γνώσης του «όλου». Αυτό υπαγόρευσε την ανάγκη της σύνθεσης 
προκειμένου να συμπληρωθεί ή να αντικατασταθεί η κυρίαρχη αναλυτική διαδικασία και 
να υπάρξουν κάποιες γενικές αρχές διαχείρισης των ταχέως αυξανομένων ειδικών επι-
στημονικών δεδομένων που κατέκλυζαν την ιατρική. Η σύνθεση αναμενόταν ότι θα έδινε 
περιεχόμενο σ’ όλη αυτή τη νέα γνώση και θα επέφερε τάξη στη θεραπευτική αταξία.

Η προσπάθεια για σύνθεση, γενικώς, δεν απομάκρυνε τους οπαδούς της ολιστικότητας 
από την επιστημονική φύση της ιατρικής. Υπήρξαν, εντούτοις, αρκετοί που υποστήριζαν 
ότι η ολιστική ιατρική, πέραν της επιστήμης, χρειάζεται και άλλα είδη γνώσης, όπως η 
θρησκευτική εμπειρία και η διαίσθηση, που συμπληρώνουν τις αναλυτικές διεργασίες. 
Η γνώση, κατ’ αυτούς, είναι διεπιστημονική και πρέπει να επιτυγχάνει τον συνδυασμό 
της ιατρικής με τη φιλοσοφία, την ιστορία, τη θεολογία ή και τη φυσική. Κατ’ αυτή 
την έννοια, η σύνθεση αντιπροσωπεύει εκείνη την προσέγγιση, η οποία αντισταθμίζει 
τον… περιορισμό του οπτικού πεδίου και την ταξινομική ακαμψία που χαρακτηρίζει την 
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επιστημονική ιατρική. Ορισμένοι, μάλιστα, προχωρούν ακόμη πιο πέρα προτείνοντας, 
εκτός από τους νέους τύπους γνώσης, όπως οι παραπάνω, που θα υπερβαίνουν τους 
περιορισμούς της αναγωγικής ανάλυσης, την υπέρβαση των υπαρχόντων γνωσιακών 
θέσεων και αντιθέσεων, μέσα από μια χεγκελιανή αντίληψη της σύνθεσης.

Πολύ συχνά, επίσης, η ολιστικότητα αναφέρεται στην ποιότητα των ανθρωπίνων 
σχέσεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ιατρικής πρακτικής. Το ενδιαφέρον της 
ιατρικής για τον «άνθρωπο» ή το «πρόσωπο» θεωρείται ως η απάντησή της στην αποπρο-
σωποποίηση που, όλο και περισσότερο, επιβάλλει η τεχνολογία, η γραφειοκρατία και η 
αγορά. Η απαίτηση να εκλαμβάνονται οι ασθενείς ως ενιαία ανθρώπινα όντα, σ’ αυτή την 
περίπτωση, θεωρείται ηθική επιταγή και πρόκληση για γνωσιακή πληρότητα. Πρόκειται 
γι’ αυτήν ακριβώς την αντίληψη που συνδέει την Ολιστική Ιατρική με τη θρησκευτική 
και τη φιλοσοφική σκέψη και η οποία συχνά οδηγεί στη σύγχυση μεταξύ Ολιστικής και 
Ανθρωπιστικής Ιατρικής. Αναμφίβολα, ο χαρακτήρας της Ολιστικής Ιατρικής μπορεί να 
είναι περισσότερο ανθρωπιστικός από εκείνον των αναγωγικών προσεγγίσεων. Εντού-
τοις, η υπερβολική εστίαση στις υποκειμενικές εμπειρίες και στις αξίες των ασθενών, 
αλλά και η αντίθεση προς την ιατρικοποίηση (medicalization) που συχνά χαρακτηρίζει 
την Ανθρωπιστική Ιατρική, αποτελούν παραμέτρους που μάλλον αντίκεινται στο υπό 
διαμόρφωση μοντέλο της Ολιστικής Ιατρικής, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια. Η ίδια 
σύγχυση, τέλος, φαίνεται ότι βρίσκεται πίσω από την ταύτιση της Ολιστικής Ιατρικής με 
την ψευδοεπιστήμη που επικράτησε κατά καιρούς.

Η ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Ένας από τους παράγοντες που δεν επέτρεψαν στις ολιστικές αντιλήψεις που άρ-
χισαν να διαμορφώνονται μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, να ευδοκιμήσουν στον χώρο 
της ιατρικής, ήταν και ο εναγκαλισμός της με τη βιολογία, ιδιαίτερα μετά την ανάπτυξη 
της Μοριακής Βιολογίας. Η έννοια του επιγενετικού τοπίου (epigenetic landscape) που, 
επηρεασμένος από την οργανισμική θεωρία του Alfred North Whitehead (1861–1947), 
διατύπωσε ο Conrad Hal Waddington (1905–1975), ως απάντηση στο προαιώνιο πρό-
βλημα της αναπτυξιακής βιολογίας αναφορικά με τη δημιουργία των πολυκυττάριων 
οργανισμών από ένα και μόνο κύτταρο, αποτελεί την επιτομή της ολιστικής βιολογικής 
σκέψης εκείνης της εποχής. Όπως έχει γραφτεί, η έννοια αυτή αντιπροσώπευε «μια 
αντι-αναγωγική συστημική θεώρηση του οργανισμού με έμφαση στην αλληλεξάρτηση 
των αναπτυσσομένων μερών του». Όμως, τόσο αυτή όσο και άλλες αναφορές στην 
ολιστικότητα εξέπεσαν γρήγορα μετά από την εμφάνιση της Μοριακής Βιολογίας. Η 
μετατόπιση από τις μορφολογικές προς τις μοριακές μελέτες εγκαινίασε τη νέα εποχή 
της αναγωγικής βιολογίας, την επικράτηση δηλαδή της ιδέας ότι σύνθετα φαινόμενα, 
όπως η ανάπτυξη, μπορούν να εξηγηθούν εξ ολοκλήρου από την ανάλυση των συστατικών 
τους μερών. Αναμφίβολα, η συμβολή της αναγωγικής σκέψης στην πρόοδο της βιολογίας 
ήταν καθοριστική. Είναι αδύνατο να φανταστεί κανείς πώς θα επιτυγχάνονταν κάποιες 
ανακαλύψεις με κάποια άλλη προσέγγιση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο αναγωγισμός 
δεν έχει και σημαντικούς περιορισμούς. Ο αναγωγισμός ενδέχεται να παρεμποδίζει την 
αναγνώριση σημαντικών σχέσεων μεταξύ των μερών ή των οργανισμών μέσα στο φυσικό 
τους περιβάλλον, ή την αξιολόγηση των εξελικτικών καταβολών κάποιων διεργασιών ή 
κάποιων οργανισμών. Επίσης, η σύλληψη των πιθανολογικών σχέσεων που υπόκεινται 
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περίπλοκων και φαινομενικώς χαοτικών γεγονότων, καθώς και η αντίληψη της ετερο-
γένειας και των αναδυομένων πολυεπίπεδων ιδιοτήτων κάποιων σύνθετων συστημάτων 
είναι μάλλον αδύνατο να επιτευχθούν μέσω αναγωγικών προσεγγίσεων.

Με την αλλαγή του αιώνα, η Συστημική Βιολογία άρχισε να προβάλει ως η επαναστα-
τική υπέρβαση του εγγενούς αναγωγισμού της βιολογίας. Πολλοί θεωρητικοί βιολόγοι, 
όπως ο Stuart Kauffman, υπογραμμίζουν την ικανότητα των σύμπλοκων συστημάτων να 
εκφράζουν ιδιότητες που δεν είναι προβλέψιμες από την εξέταση μεμονωμένων στοιχείων, 
ενώ η ανάπτυξη των τεχνολογιών υψηλής απόδοσης και των «-omics» υποδεικνύει ότι 
η σχέση γονοτύπου-φαινοτύπου δεν είναι τόσο γραμμική, όσο ήθελε ο αναγωγισμός. 
Ως τυπικό παράδειγμα αναφέρεται η αδυναμία πρόβλεψης της επιφανειακής τάσης 
ακόμη και μετά από τη λεπτομερέστερη δυνατή γνώση της μοριακής δομής του νερού. 
Η επιφανειακή τάση, δηλαδή, αντικατοπτρίζει μια αναδυόμενη συμπεριφορά μεταξύ των 
μορίων του νερού και αντιπροσωπεύει το θεωρητικό όριο των γνώσεων που μπορεί να 
παράγει η αναγωγική μεθοδολογία. Όπως αναφέρει ο συστημικός βιολόγος Leroy Hood:

«Η πολυπλοκότητα θα είναι η πρόκληση όλων των επιστημών κατά 
τον 21ο αι. Η βιολογία είναι πια σε θέση να λύνει τα δύσκολα 
προβλήματα που προέρχονται από την πολυπλοκότητά της και 
να εφαρμόζει αυτή τη γνώση πάνω στα πιο προκλητικά ζητήματα 
του ανθρώπινου είδους. Η βιολογία θα χρησιμοποιεί συστημικές 
προσεγγίσεις (ολιστικές, σε αντίθεση με τις ατομικιστικές) και 
ισχυρές τεχνολογίες μέτρησης και απεικόνισης, καθώς και νέα 
υπολογιστικά και μαθηματικά εργαλεία, που εμφανίζονται ως 
επακόλουθα του Προγράμματος για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα και 
της ανάπτυξης της Συστημικής Βιολογίας».

Η Ιατρική Ακριβείας θεωρείται ως το θεραπευτικό ισοδύναμο της Συστημικής Βιολο-
γίας, γι’ αυτό αναφέρεται και ως Συστημική Ιατρική. Από βιολογική άποψη, επομένως, 
η Ιατρική Ακριβείας διαμορφώνεται μέσα σ’ ένα πλαίσιο που υποστηρίζει τα μέγιστα 
την ολιστική φυσιογνωμία της. Η Ιατρικής Ακριβείας, βέβαια, έχει ευρύτερα χαρακτη-
ριστικά από τη Συστημική Ιατρική που γίνονται καλύτερα κατανοητά από τον όρο «P4 
medicine», με τον οποίο επίσης αναφέρεται. Αυτά είναι: Πρώτον, η εξατομικευμένη 
έναντι της πληθυσμιακά προσανατολισμένης θεραπευτική (personalized, προσωποποι-
ημένη). Δεύτερον, η μετάθεση του ενδιαφέροντος, πέραν της εγκατεστημένης νόσου, 
στην προγνωστική εκτίμηση της μελλοντικής κατάστασης της υγείας, με στόχο τη 
διευκόλυνση της πρόληψης και τη βελτιστοποίηση της υγείας (predictive, preventive 
/ προγνωστική, προληπτική). Τρίτον, η εμπλοκή των ασθενών στη διαδικασία αλλαγής 
του παραδείγματος (participatory, συμμετοχική).

Η Ιατρική Ακριβείας, επομένως, έχει έναν εξ ορισμού βιοϊατρικό ολιστικό χαρακτή-
ρα, ο οποίος όμως είναι ριζικά διαφορετικός από οποιαδήποτε προηγούμενη ιατρική 
ολιστικότητα. Πρόκειται για μια συνολική («all-encompassing») τεχνολογική και επιστη-
μονική προσέγγιση της ανθρώπινης ζωής που επιβάλει θεμελιώδεις μεθοδολογικές και 
φιλοσοφικές αλλαγές. Τα βασικά μεθοδολογικά στοιχεία της ολιστικότητας της Ιατρικής 
Ακριβείας είναι οι ολιστικές μετρήσεις και τα ολιστικά μοντέλα. Ο όρος ολιστικές μετρήσεις 
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αναφέρεται στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη συλλογή ογκωδών δεδομένων (big data) 
που περιγράφουν, όσο το δυνατόν πληρέστερα, την κατάσταση υγείας του κάθε ατόμου. 
Τα ολιστικά μοντέλα αναφέρονται στη χρήση νέων υπολογιστικών τεχνολογιών, με τις 
οποίες επιτυγχάνεται η ερμηνεία των ολιστικών δεδομένων που συλλέγονται ανεξάρτητα 
μεταξύ τους και, ως εκ τούτου, είναι κατ’ αρχάς κατακερματισμένα. Οι συγκεκριμένες 
διεργασίες εξυπηρετούνται κατά βάση από τη βιοπληροφορική. Στόχος, όμως, της 
Συστημικής Ιατρικής είναι η χρήση μαθηματικής μοντελοποίησης για την ολοκλήρωση 
των δεδομένων στα αποκαλούμενα ολιστικά μοντέλα πολλαπλής κλιμάκωσης («holistic 
multi-scale models»). Τα μοντέλα αυτά «αποκρυπτογραφούν» τη βιολογική πολυπλοκό-
τητα αναδεικνύοντας τον τρόπο, με τον οποίο όλα τα επιμέρους στοιχεία των βιολογικών 
συστημάτων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, προκειμένου να «παράγουν» υγεία και νόσο.

Στο θεωρητικό επίπεδο, η ολιστικότητα της Ιατρικής Ακριβείας βασίζεται σε μια 
αντίληψη της ζωής ως συμπλόκου συστήματος, αντίληψη που εξ ορισμού αντιστοιχεί 
σε κάποιο είδος ολοκληρωμένου συνόλου. Ο τρόπος, όμως, με τον οποίο νοείται το 
«σύστημα», καθώς και οι ιδιότητες που αναδύονται από τη δυναμική του, μπορεί να 
ποικίλουν, επιτρέποντας διαφορετικές προσεγγίσεις του ολισμού. Δυνητικά, για παρά-
δειγμα, βάσει της θεωρίας των συστημάτων θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η αν-
θρώπινη υγεία είναι τόσο σύμπλοκη που είναι δύσκολο να προβλεφθεί και να ελεγχθεί. 
Σημειώνεται, επίσης, ότι στο παρελθόν, η θεωρία των συστημάτων είχε χρησιμοποιηθεί 
και από τους υποστηρικτές της ανθρωπιστικής ιατρικής στις ολιστικές προσεγγίσεις 
τους για την υγεία, όπου όμως δινόταν έμφαση στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και 
στην προσωπική εμπειρία του ανθρώπινου όλου. Στην πράξη, βέβαια, τα μοντέλα που 
περιγράφουν τη θεωρία της Ιατρικής Ακριβείας έχουν, ως επί το πλείστον, επιλεγεί με 
στόχο τον έλεγχο της λειτουργίας των ολοκληρωμένων συνόλων.

Οι vogt et al (2016) υποστηρίζουν ότι ο παραπάνω βιοϊατρικός ολισμός της Ιατρικής 
Ακριβείας κατατείνει προς μια μορφή ιατρικοποίησης, την οποία ονομάζουν ολιστική 
ιατρικοποίηση (holistic medicalization). Ο όρος ιατρικοποίηση είναι κοινωνιολογικής 
προελεύσεως και υποδηλώνει τη διαδικασία με την οποία οι διάφορες πτυχές της αν-
θρώπινης ζωής προσδιορίζονται με ιατρικούς όρους και υπόκεινται σε ιατρικό έλεγχο. 
Στο πλαίσιο της ολιστικής ιατρικοποίησης, η συνολική δυναμική διεργασία της ζωής 
κάθε ατόμου ορίζεται υπό βιοϊατρικούς, τεχνολογικούς και επιστημονικούς όρους ως 
ελέγξιμη αλλά και υποκείμενη σε καθεστώς ελέγχου από άποψη παρακολούθησης, πο-
σοτικής εκτίμησης, πρόγνωσης, αξιολόγησης κινδύνων, πρώιμης διάγνωσης, θεραπείας, 
πρόληψης και ολιστικής βελτιστοποίησης. Η ολιστικότητα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
νοείται πολυδιάστατη, συνεχής καθόλη τη διάρκεια της ζωής και κατευθυνόμενη προς 
τον έλεγχο κάθε λειτουργίας, με προεξάρχουσα τη λειτουργία της υγιούς ζωής. Αυτή 
η διεύρυνση του όρου μπορεί να θεωρηθεί ως η πιο συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη 
πραγμάτωση μιας ευρύτερης τάσης ιατρικοποίησης, που είχε διατυπωθεί παλιότερα 
από πολλούς θεωρητικούς.

Καταλήγοντας, η ολιστική της Ιατρικής Ακριβείας απέχει πολύ από το να αντιπροσω-
πεύει μια νέα μορφή της Ολιστικής Ιατρικής του παρελθόντος, η οποία διαμορφώθηκε 
πάνω στα πρότυπα της ανθρωπιστικής ιατρικής και εστιαζόταν στον προσδιορισμό των 
δυνατοτήτων, στις υποκειμενικές εμπειρίες και στις αξίες του συνόλου ανθρώπινου 
όντος. Ο στόχος μετακινείται πλέον από την ελπίδα να ελεγχθεί η νόσος μέσω της 
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χειραγώγησης κάποιων ολίγων παραμέτρων προς την προσπάθεια ελέγχου μέσω της 
διαχείρισης ολόκληρης της δυναμικής διεργασίας της ζωής. Πρόκειται για μια βιοψυ-
χοκοινωνική ιατρική, με επίκεντρο τον ασθενή, που διαρθρώνεται με τεχνολογικούς και 
επιστημονικούς όρους. Βέβαια, η τάση της ιατρικοποίησης που εμπεριέχει, υποκρύπτει 
κινδύνους, όπως αυτοί της υπερδιάγνωσης και της υπερθεραπείας, για την πρόληψη των 
οποίων απαιτείται αρκετή επαγρύπνηση. Παραφράζοντας αυτά που είπε ο Carl Woese 
(2004) για τη νέα βιολογία του νέου αιώνα: «Μια κοινωνία που επιτρέπει στην [Ιατρική] 
να εξελίσσεται σε μηχανιστικό αντικείμενο και να διολισθαίνει προς μια τάση αλλαγής 
του ζωντανού κόσμου χωρίς να προσπαθεί να τον κατανοήσει, αποτελεί κίνδυνο για τον 
ίδιο της τον εαυτό».
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Ο μύθος της θεραπείας του Ίφικλου  
από τον μελάμποδα και οι απαρχές  
της ψυχανάλυσης στην προ-Ομηρική 
Εποχή:
Οι ρεαλιστικές Βάσεις του μύθου

Γεώργιος Αμπατζής

Ι. ΕΙςαγώγΉ

Η σύγχρονη νευροεπιστήμη έχει αποδείξει ότι το τελειότερο και πολυπλοκότερο δη-
μιούργημα της φύσης, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δεν έχει ενιαία δομή αλλά αποτελείται 
από ένα συνονθύλευμα επιμέρους συστημάτων. Στο βάθος του εγκεφάλου υπάρχουν 
δομές που δημιουργήθηκαν την περίοδο των ερπετών, οι οποίες δεν εξαφανίστηκαν 
κατά την εξελικτική πορεία, αλλά εξακολούθησαν να υπάρχουν παράλληλα με την εμ-
φάνιση των νέων δομών. Στον εγκέφαλο επομένως του σύγχρονου ανθρώπου μπορεί 
κανείς να ανιχνεύσει όλη την εξελικτική διαδικασία που οδήγησε από τον αποκαλούμενο 
ερπετοειδή εγκέφαλο μέχρι τον εγκέφαλο του σύγχρονου ανθρώπου.

Παράλληλη είναι και η πορεία της ανθρώπινης γνώσης. Αν ψάξει κανείς τα επιτεύγ-
ματα της σύγχρονης επιστήμης θα διαπιστώσει ότι αυτά δεν αποτελούν παρθενογένεση, 
αλλά στηρίζονται σε προϋπάρχουσα συσσωρευμένη γνώση που είναι το καταστάλαγμα 
μακροχρόνιας εμπειρίας και παρατήρησης, η οποία έχει αποθηκευτεί στη συλλογική 
μνήμη. Από τον γενικό αυτό κανόνα δεν εξαιρείται ούτε η επιστήμη της ψυχολογίας αλλά 
ούτε και η ίδια η ψυχαναλυτική θεραπεία που εσφαλμένα θεωρείται ως θεραπευτική 
μέθοδος, η οποία εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια. Ο καθηγητής Δ. Κουρέτας τονίζει 
ότι τα σχετικά ζητήματα τα οποία μας έχουν παραδοθεί από τους ελληνικούς κυρίως 
μύθους δεν αποτελούν αποκυήματα αχαλίνωτης φαντασίας, αλλά είναι αρχαιοελληνικά 
ευρήματα, παρατηρήσεις, έννοιες και πρακτικές εφαρμογές οι οποίες εντάσσονται σε 
αυτό που σήμερα αποκαλούμε κατακτήσεις της Ψυχιατρικής Επιστήμης και ειδικότερα 
της Ψυχολογίας του Βάθους*. Ψηλαφώντας τους αρχαίους μύθους μπορούμε να οδη-
γηθούμε στις ρίζες της ψυχαναλυτικής θεραπείας κατά τους αρχαίους χρόνους, όπως 
αυτές αναδύονται μέσα από την ερμηνεία αυτών των μύθων.

Πραγματικά, ο μελετητής της ανθρώπινης πολιτιστικής κληρονομιάς εκπλήσσεται 

 *  Δ. Κουρέτας «Αγχοπλημμυρική Θεραπεία της «Μανίας» των Προιτίδων υπό του Μελάμποδος»
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από τη διαπίστωση ότι η ψυχανάλυση και η ψυχαναλυτική θεραπευτική μέθοδος δεν 
αποτελούν κατάκτηση του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά έχουν βαθιές ρίζες στα 
αρχαία χρόνια. Από πολύ νωρίς, σχεδόν στην αυγή του πολιτισμού, η ανθρώπινη ψυχή 
προσπάθησε να ανακαλύψει τη «σκιά» της. Να γνωρίσει δηλαδή τα φαινόμενα και τις 
καταστάσεις που βίωνε μέσα στο βαθύ σκοτάδι του κόσμου του ασυνειδήτου και τα 
οποία επηρέαζαν με το συντριπτικό τους βάρος τον καθημερινό της αγώνα για επιβίωση 
και ελευθερία. Η αρχαία ψυχή γνώριζε ότι οι πιο σημαντικές εκφάνσεις της ύπαρξης 
δεν επιτελούνται μέσα στο χειροπιαστό πεδίο της συνειδητής γνώσης, αλλά διαδραμα-
τίζονται και κυοφορούνται μέσα στον άγνωστο χώρο του ασυνειδήτου. Η βασική λοιπόν 
μέριμνά της ήταν να προσπαθήσει να εκφράσει αυτές τις άγνωστες δυνάμεις που τη 
διακατείχαν, προκειμένου να τις προσεγγίσει και, αν ήταν δυνατόν, να τις κατανοήσει και 
να τις θεραπεύσει. Και αυτό το επιχείρησε με τα ακόλουθα, εξαιρετικής αισθητικής και 
νοηματικής αρτιότητας, μέσα: Τον μύθο, την τέχνη και τη φιλοσοφία. Η κορύφωση αυτής 
της ανθρώπινης προσπάθειας βρίσκει την έκφρασή της στην ελληνική μυθολογία, στα 
έργα των Ελλήνων τραγικών ποιητών και στις έρευνες των Ελλήνων φιλοσόφων. Οι 
αρχαίοι ελληνικοί μύθοι αναπαριστούν ακριβώς την εξελικτική πορεία του ανθρώπινου 
ψυχισμού και ιδιαίτερα των περιεχομένων της ασυνείδητης πλευράς της ψυχής. Και αυτό 
συμβαίνει, κυρίως, στον μύθο της γένεσης των θεών (κοσμογονία), η οποία αποτελεί την 
έκφραση των ασυνείδητων δυνάμεων, τάσεων και επιθυμιών της σκοτεινής πλευράς της 
ανθρώπινης ψυχής. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Έλληνες Τραγικοί έχουν ως πηγή 
έμπνευσης της θεματολογίας τους τις μυθολογικές παραδόσεις, με κορυφαία έκφρασή 
τους για το ζήτημα που απασχολεί την παρούσα εισήγηση εκείνη των παθημάτων του 
πιο τραγικού προσώπου της μυθολογίας μας, του Οιδίποδα. Σε αντίθεση όμως με τον 
μύθο του Οιδίποδα, ο οποίος έγινε ευρύτατα γνωστός από τις σχετικές τραγωδίες του 
Σοφοκλή αλλά και από τη μετέπειτα αξιοποίηση του από τον Φρόιντ στον ψυχαναλυτικό 
πεδίο, άγνωστη παραμένει η συνεισφορά του ιατρομάντη Μελάμποδα στην ψυχαναλυτική 
προσέγγιση της ασθένειας. Ο ιατρομάντης αυτός, τρεις χιλιάδες περίπου χρόνια πριν 
από το Φρόιντ, θεράπευσε τον βασιλόπαιδα Ίφικλο από το ψυχικό σύμπλεγμα από το 
οποίο αυτός έπασχε εφαρμόζοντας τεχνικές που μοιάζουν πολύ με την ψυχαναλυτική 
μέθοδο του πατέρα της ψυχανάλυσης. Τη θεραπευτική αυτή μέθοδο που εφάρμοσε ο 
Μελάμπους στην παραπάνω περίπτωση θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε, αλλά πριν 
από αυτό κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε με συντομία στα ακόλουθα δύο θέματα: 
α) Στη στενή σχέση που συνδέει το μύθο με την ψυχανάλυση και β) Στη σημασία του 
μύθου ως πηγής πρωτογενούς γνώσης και τη μέθοδο της ερμηνείας του. 

ΙΙ. μυθΟς καΙ ψυχαναλυςΉ

Ένας από τους μεγάλους στοχαστές της εποχής μας, ο Τόμας Μαν, αναφερόμε-
νος στη σχέση που έχει η μυθολογία με την ψυχανάλυση, είχε πει ότι η αναδρομική 
διείσδυση που γίνεται με την ψυχανάλυση στην παιδική ηλικία του ατόμου αποτελεί 
ταυτόχρονα και αναδρομική διείσδυση στην παιδική ηλικία της ανθρωπότητας, στο 
πρωτόγονο και στο μυθικό*. Και αυτό συμβαίνει διότι οι μύθοι ψηλαφούν τον πυρήνα 

 * Αναφέρεται από τον Κ. Kerenyi στο έργο του «Η Μυθολογία των Ελλήνων», εκδ. Εστίας, γ’ έκδοση, σελ. 17.
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του ανθρώπινου ψυχισμού και εξιστορούν το πέρασμα από το αρχαϊκό πεδίο των μερικών 
σχέσεων με την αντικειμενική πραγματικότητα στο πεδίο των ολοκληρωμένων σχέσεων 
με αυτήν. Αυτό σημαίνει, μιλώντας με όρους της φροϋδικής ψυχαναλυτικής θεωρίας, 
το πέρασμα από το «Εκείνο» στο «Εγώ».

Η στενή συγγενική σχέση που συνδέει τον μύθο με την ψυχανάλυση οφείλεται στο 
γεγονός ότι τόσο ο μύθος όσο και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην ψυχανάλυση 
πηγάζουν από την ίδια κοινή ρίζα, που είναι το ασυνείδητο. Και τα μέσα αυτά της ψυ-
χανάλυσης είναι το όνειρο και ο ελεύθερος συνειρμός. 

Ο ίδιος ο Φρόιντ έχει δώσει τον ορισμό της ψυχανάλυσης προσδιορίζοντάς της ως 
τη διαδικασία εκείνη που οδηγεί στην εξέταση ψυχικών φαινομένων τα οποία δεν είναι 
άμεσα προσπελάσιμα. Και γίνονται προσπελάσιμα μέσα από την ψυχαναλυτική μέθοδο, 
η οποία δεν χρησιμοποιεί ως μέσον λογικούς συλλογισμούς, όπως κάνει ο επιστημονικός 
ερευνητής, αλλά μη λογικά στοιχεία, με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή το όνειρο και 
τον ελεύθερο συνειρμό. Με αυτά ακριβώς τα μέσα είναι που ανιχνεύει η ψυχανάλυση την 
ατομική ανθρώπινη μοίρα. Η τεχνική αυτή είναι εκείνη που υποκαθιστά στην ψυχανάλυση 
το επιστημονικό πείραμα, προκειμένου να καλύψει τα κενά που παρουσιάζονται στην 
ανθρώπινη συνειδητότητα, αφού επιχειρεί να προσεγγίσει τις αναμνήσεις του ατόμου οι 
οποίες έχουν καταπιεστεί από πολύ καιρό. Επειδή τόσο ο μύθος όσο και τα όνειρα και ο 
ελεύθερος συνειρμός προέρχονται από την ίδια πηγή, για το λόγο αυτό είναι γραμμένα 
στην ίδια γλώσσα, δηλαδή τη συμβολική γλώσσα. Η γλώσσα αυτή δεν αποτελεί παρά 
την εικονοποίηση βασικών ανθρώπινων ενστίκτων, τα οποία εκδηλώνονται μέσα από 
συμβολικές εικόνες. Είναι τα αποκαλούμενα «αρχέτυπα», που αποτέλεσαν και τη βάση 
της ψυχαναλυτικής θεωρίας του Γιούνγκ*. Οι αναλογίες αυτές ανάμεσα στους αρχαί-
ους μύθους με τις ιστορίες που παρουσιάζονται στα όνειρα του σύγχρονου ανθρώπου 
δεν οφείλονται στην τύχη, αλλά ούτε και στερούνται σημασίας. Υπάρχουν επειδή το 
ασυνείδητο του σύγχρονου ανθρώπου έχει διατηρήσει αυτήν την ιδιότητα να δημιουρ-
γεί σύμβολα. Και είναι εκπληκτικό ότι όχι μόνο το περιεχόμενο αυτών των συμβόλων 
είναι κοινό και στις δύο περιπτώσεις, αλλά εκφράζεται και με το ίδιο γλωσσικό όχημα, 
δηλαδή τη συμβολική γλώσσα, χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οποίας αποτελούν η 
παγκοσμιότητα και η διαχρονικότητα. Έτσι έχει υποστηριχθεί ότι αυτό που σημαίνει το 
όνειρο σε ατομικό επίπεδο έχει την πλήρη αντιστοιχία του σε συλλογικό επίπεδο στον 
μύθο. Οι μύθοι δηλαδή αποτελούν στην ουσία τα παμπάλαια όνειρα της ανθρωπότητας 
και εκφράζουν με την έννοια αυτή την ιστορία της παιδικής ηλικίας της, της οποίας και 
αποτελούν τα ονειρικά κατάλοιπα. Στη συμβολική άλλωστε αυτή γλώσσα είναι δοσμένοι 
και οι χρησμοί της μυθικής Σίβυλλας, που η ετυμολογία του ονόματός της σημαίνει ότι 
αυτή ήταν ο εκφραστής της ίδιας της βούλησης του θεού πάνω στη γη. Οι χρησμοί αυτοί 
εκπέμπονταν από το στόμα της Σίβυλλας «με φθόγγους, αγέλαστους και ακαλλώπιστους 
με δίχως μυρωδιά και φτάνουν με τη φωνή της χίλια χρόνια μακριά χάρη στον θεό», 
όπως μας πληροφορεί ο σημαντικότερος Έλληνας φιλόσοφος, ο Ηράκλειτος**.

Και είναι οι ιερείς του μαντείου εκείνοι οι οποίοι ερμήνευαν τα ακατανόητα αυτά 
μηνύματα στους ανθρώπους, αφού μόνο αυτοί εγνώριζαν τη συμβολική γλώσσα με την 

 * C.G. Jung – K. Kerenyi «Η Επιστήμη της Μυθολογίας», εκδ. Ιάμβλιχος, 1989, σελ. 103 κ.επ. 
 ** Ηράκλειτος, Άπαντα, Πρόλογος - Μετάφραση Τάσος Φάλκος-Αρβανιτάκης, εκδ. Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 119
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οποία εκφράζονταν οι χρησμοί της. Αυτό το απόσπασμα του Ηράκλειτου μας δείχνει τη 
στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στους χρησμούς και στον ελεύθερο συνειρμό. Οι 
ασυνάρτητες πολλές φορές φράσεις και εικόνες που συγκροτούν αυτόν τον συνειρμό 
χρειάζονται την ερμηνευτική παρέμβαση του ψυχαναλυτή, ακριβώς όπως τότε χρειαζό-
ταν η παρέμβαση του ιερέα, για να τους εντάξει σε ένα οργανωμένο σύνολο και μέσω 
αυτής να οδηγήσει στην κρυμμένη ψυχική δομή του αναλυόμενου. 

Επειδή τόσο ο χρησμός όσο και ο ελεύθερος συνειρμός είχαν κοινή πηγή προέλευσης 
το ασυνείδητο, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και η αξία των μηνυμάτων που εκπέμπουν είναι 
διαχρονική και φτάνει χίλια χρόνια μετά κατά την άποψη του Ηράκλειτου. Και αυτό γιατί 
τα μηνύματα αυτά πηγάζουν από τα ένστικτα και την εικονική τους παράσταση, δηλ. τα 
αρχέτυπα που μιλούν μέσα από το συλλογικό ασυνείδητο και αντιπροσωπεύουν όλη τη 
σοφία του ανθρώπινου είδους και τη βούλησή του.

Η ελληνική μυθολογία μέσα από τους μύθους που δημιούργησε άφησε μία παναν-
θρώπινη κληρονομιά, η επικράτηση της οποίας παραμένει και σήμερα αναμφισβήτητη. 
Χαρακτηριστική είναι η μυθολογική μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο Δίας, ο κυρίαρχος 
του κόσμου, απέκτησε τη δύναμή του όταν μετά από συμβουλή της Νύκτας, δηλαδή 
της απέραντης και αδιαμόρφωτης ακόμα περιοχής του ασυνείδητου, κατάπιε τον Πρω-
τόγονο θεό-δημιουργό, που ήταν γυιός της, όπως μας διδάσκει η ορφική θεογονία. 
Αυτός ο Πρωτόγονος, που ονομάστηκε Φάνης και ήταν φανερός μόνο στη μητέρα του, 
συμβολίζει το πρώτο φανέρωμα του ασυνείδητου, την πρώτιστη αφανή θερμότητα 
της δύναμής του. Έτσι, ο Λόγος-Δίας αφομοιώνοντας το ασυνείδητο με την κατάποση 
του Πρωτόγονου – Φάνη πετυχαίνει να γίνει απόλυτος κυρίαρχος του εαυτού του και 
του κόσμου. Αυτό που κατόρθωσε ο Λόγος – Δίας, να εναρμονίσει δηλαδή το φως του 
συνειδητού με τα σκοτάδια του ασυνείδητου, αποτελεί και το διαχρονικό ζητούμενο 
ολόκληρης της περιπέτειας του ανθρώπου πάνω στη γη.*

Η ενίσχυση του «εγώ» από τις θετικές δυνάμεις που απεικονίζουν, οδηγεί τον άν-
θρωπο στην τελείωση μέσα από το μονοπάτι της αυτογνωσίας. Και είναι τόσο μεγάλος 
ο γνωσιακός πλούτος που ενυπάρχει στο ασυνείδητο ώστε, όπως έχει χαρακτηριστικά 
γραφτεί, αν ο όγκος της ανθρώπινης γνώσης παρομοιαστεί με ένα παγόβουνο που επι-
πλέει στη θάλασσα, μόνο το ένα όγδοο αυτού που είναι ορατό πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας αντιπροσωπεύει αυτό που ονομάζεται συνείδηση, ενώ τα επτά όγδοα, 
που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι εκείνο που αποκαλούμε 
ασυνείδητο. για το λόγο αυτό και η αρχαία ελληνική μυθολογία αποτέλεσε το αγαπη-
μένο αντικείμενο έρευνας των θεμελιωτών της σύγχρονης ψυχανάλυσης. Κι αυτό όχι 
άδικα. γιατί οι Μύθοι του Προμηθέα και της Πανδώρας, των φαλλικών Δαναΐδων, του 
Θησέα στον οποίο η Αριάδνη χάρισε τη λύτρωση μέσα από την αυτογνωσία και κυρίως ο 
μύθος του Οιδίποδα, αποτελούν ακριβώς εκφράσεις πανανθρώπινων παθών, αρχών και 
αξιών, όπως έγκυρα δέχονται οι πιο σοβαροί εκπρόσωποι της ψυχανάλυσης. Ο Γιουνγκ 
έχει υποστηρίξει την άποψη ότι το αρχαίο πνεύμα δεν δημιούργησε επιστήμη, αλλά 
μυθολογία. Δυστυχώς όμως, συνεχίζει ο ίδιος, από το σχολείο παίρνουμε μόνο μία πολύ 

 * «Ορφικά Κείμενα», τόμος 1ος Ορφική Θεολογία Συλλογή Otto Kern, Μετάφραση Ερμηνευτική, Εισαγωγή – Σχόλια 
Μαρίας Ι. Σιδέρη, εκδ. Πύρινος Κόσμος, 2005, σελ. 312-313. Σ.Ι. Ράγκος «Ψυχανάλυση και Αρχαία Ελληνική 
Θρησκεία» http//www.ekivolos.gr. 
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μικρή ιδέα για τον πλούτο και την τεράστια ζωτική δύναμη της Ελληνικής Μυθολογίας.*

Όσες φορές κατορθώνουμε να απογυμνώσουμε τα συναισθήματα από την επιστη-
μονική γνώση, τότε εκείνη η άβυσσος που χωρίζει την εποχή μας από την αρχαιότητα 
γεφυρώνεται και, προς μεγάλη μας έκπληξη, διαπιστώνουμε ότι ο Οιδίποδας είναι ένα 
ζωντανό στοιχείο για εμάς. Η ενδοσκόπηση μας διδάσκει ότι υπάρχει μία ταυτότητα στις 
στοιχειώδεις ανθρώπινες συγκρούσεις, που είναι ανεξάρτητη από το χρόνο και τον τόπο.

για να επιτευχθεί όμως αυτή η σύνδεση του σήμερα με το χθες, δηλαδή η επικοι-
νωνία με το διαχρονικό ψυχικό κέντρο της ύπαρξης, πράγμα που επιτυγχάνεται με το 
πάντρεμα του μύθου και της ψυχανάλυσης, πρέπει να ακολουθηθεί ειδική ερμηνευτική 
διαδικασία. Πρέπει δηλαδή η συμβολική γλώσσα στην οποία είναι γραμμένοι οι μύθοι 
καθώς και τα μέσα που χρησιμοποιεί η ψυχανάλυση, (όνειρο και ελεύθερος συνειρμός), 
να υποστούν την κατάλληλη ερμηνευτική επεξεργασία. 

ΙΙΙ. Ο μυθΟς καΙ Ή ΕρμΉνΕΙα ΤΟυ

Όπως αναφέρθηκε πάρα πάνω οι μύθοι, όπως εξάλλου και τα όνειρα, έχουν γραφτεί 
στη συμβολική γλώσσα, τη μοναδική παγκόσμια γλώσσα που έχει δημιουργήσει το 
ανθρώπινο γένος. Η παγκοσμιότητα αυτής της γλώσσας αντιστοιχεί στο γεγονός ότι 
τόσο οι μυθολογικές ιδέες όσο και τα όνειρα ανήκουν στη δομή του ασυνείδητου, της 
κοινής δηλαδή και καθολικής ψυχολογικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Η κατα-
νόηση αυτής της γλώσσας, στην οποία διέπουσες κατηγορίες δεν είναι ο χώρος και ο 
χρόνος αλλά η ένταση και ο συνειρμός, μας φέρνει σε επαφή με τα βαθύτερα στρώματα 
της δικής μας προσωπικότητας. Εξάλλου, όπως έχει γραφτεί, η γνώση των συμβόλων 
έχει την ίδια αξία για την κατανόηση του ασυνείδητου όση έχουν και οι μαθηματικοί 
τύποι για τη λύση τυπικών προβλημάτων**. Όταν μιλάμε για ερμηνεία του μύθου και 
των ονείρων δεν εννοούμε μία απλή γνωσιακή και επιφανειακή προσέγγιση των εικόνων 
που προβάλλονται, αλλά μία νοητική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα δύο 
στοιχεία: 1) Την αποκρυπτογράφηση του συμβόλου κάτω από το ένδυμα του οποίου 
παρουσιάζονται τόσο οι μύθοι όσο και τα όνειρα και 2) την κατανόηση της βαθύτερης 
ουσίας και του νοήματος που αυτά εκπέμπουν. Πρόκειται για μια εργασία η οποία 
προϋποθέτει γνώση, προσπάθεια και διορατικότητα. Ο Φρόυντ και ο Γιούνγκ, αλλά και 
οι επίγονοί τους, και κυρίως ο Έριχ Φρομμ, μας έδειξαν τον δρόμο της ερμηνευτικής 
αυτής διαδικασίας και μας πρόσφεραν τον τρόπο αποκρυπτογράφησης του κώδικα της 
συμβολικής γλώσσας.*** Οι μελέτες τους και οι ερμηνευτικές αναλύσεις τους για τους 
μύθους και τα όνειρα αποτελούν ένα ουσιαστικό βοήθημα για όποιον αποφασίσει να 
ασχοληθεί με την ανακάλυψη των μεγάλων μυστικών που κρύβονται στις μυθολογικές 
παραδόσεις και στα όνειρα. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι τα σημάδια που αντλούμε από 
εδώ μας δείχνουν τον δρόμο προς τη λύτρωση μέσω της αυτογνωσίας, χωρίς να περι-
γράφουν τον προορισμό****. Στο στοιχείο αυτό ακριβώς κρύβεται και όλη η ελκυστικότητα 

 * C.G. Jung, «Η Ψυχολογία του Ασυνειδήτου» εκδ. Ιάμβλιχος 2010, σελ.85. 
 ** Freud Anna «Το Εγώ και οι Μηχανισμοί Αμυνας» εκδ. Καστανιώτη, σελ. 17. 
 *** Erich Fromm «Η Ξεχασμένη Γλώσσα», εκδ. Μπουκουμάνη, 1975. 
 **** Richard Geldard «Ηράκλειτος. Ο Σκοτεινός Φιλόσοφος», έκδ. Αρχέτυπο, 2003, σελ. 39. 



322

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

της πορείας προς το γνώθι σ’ αυτόν, αφού ο κάθε ένας από εμάς καλείται να γίνει ο 
ίδιος ο εξερευνητής των σκιερών τόπων της ψυχής του. Καλείται, δηλαδή, να ζήσει την 
πιο συναρπαστική περιπέτεια που του προσφέρει η επίγεια ζωή και να κατανικήσει έτσι 
την πικρή γεύση της ανίας, της μοναξιάς, του άγχους και της ανασφάλειας, στις οποίες 
τον έχει καταδικάσει το σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα. Εξάλλου, αυτής 
της μορφής η ενδοσκόπηση φέρνει τον άνθρωπο σε επαφή με τον φαντασιακό συλλο-
γισμό, σε αντίθεση με τον κατευθυνόμενο συλλογισμό της πρακτικής οργάνωσης και 
δράσης, ο οποίος φαντασιακός συλλογισμός από μόνος του συνδέει τον άνθρωπο με τις 
ψυχολογικές ρίζες του. Κι αυτό αφού, όπως έχει επισημάνει ο Γιούνγκ, ο συλλογισμός 
αυτός έχει διαφυλάξει μια επιτομή της εξελικτικής πορείας της ιστορίας της ανθρώπινης 
ψυχής τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο*.

Πρώτος ο Ηράκλειτος από τους αρχαίους έλληνες φιλοσόφους κατανόησε την 
ακριβή φύση της συμβολικής γλώσσας, όταν αναφερόμενος στους χρησμούς που έδινε 
το Μαντείο των Δελφών διακήρυξε ότι ο άρχοντας στον οποίο είναι αφιερωμένο το 
μαντείο των δελφών δεν μιλάει ούτε κρύβει, παρά στέλνει σημάδια («Ο άναξ ού το 
μαντείον εστί το εν δελφοίς ούτε λέγει ούτε κρύπτει αλλά σημαίνει»)**.

Είναι έργο δικό μας να ερμηνεύσουμε τα θεϊκά σημάδια που εκπέμπονται από τους 
μύθους και τα όνειρα, των οποίων αποδέκτες είναι το σύνολο των μελών της κοινωνίας 
στην πρώτη περίπτωση και το ίδιο το άτομο στη δεύτερη, για να φτάσουμε στον πυρή-
να της ευτυχίας, που είναι η καθαρή γνώση του εαυτού μας και του σύμπαντος. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι και η ίδια η ετυμολογία του ονόματος της Σίβυλλας δείχνει ότι αυτή 
είναι η οντότητα που μεταφέρει αυτά τα θεϊκά σημάδια, τα οποία ενσαρκώνουν την ίδια 
τη βούληση του θεού, μέσα από τους χρησμούς της. Το πρώτο συνθετικό του ονόματός 
της προέρχεται από τον δωρικό τύπο Σιός, δηλαδή θεός και το δεύτερο συνθετικό από 
τον αιολικό τύπο βολή, δηλαδή βούληση, όπως μας πληροφορεί ο Λατίνος συγγραφέας 
Λακτάνιος. Κατά τον Ηράκλειτο, η γνώση είναι η προσέγγιση του συμπαντικού και ο στο-
χασμός πάνω στο αφανές που υπάρχει τόσο στη φύση όσο και μέσα στην ανθρώπινη 
ψυχή. Η ανακάλυψη ακριβώς αυτού του αφανούς στοιχείου προσφέρει την αληθινή 
γνώση, που είναι η θεϊκή σπίθα, η οποία έχει τοποθετηθεί καλά κρυμμένη μέσα στην 
ανθρώπινη φύση. Η προσέγγιση αυτής της θεϊκής σπίθας και η αποκάλυψή της αποτελεί 
και τον μοναδικό δρόμο για τη λύτρωση μέσω της γνώσης. 

Οι σκέψεις αυτές οδηγούν απευθείας και στην ετυμολογία της λέξης «ερμηνεία». 
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ετυμολογική ανάλυση δεν αποτελεί μια άσκηση ύφους, 
αλλά ένα δρόμο που μας πηγαίνει στην αρχέγονη προέλευση, προκειμένου να φανερώ-
σει το πρώτο νόημα και να μας δείξει μια κατεύθυνση, όπως υποστηρίζει ο Κ. Αξελός***. 
Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή η λέξη «ερμηνεία» και το ρήμα «ερμηνεύω» 
προέρχονται από τον θεό Ερμή, ο οποίος επονομαζόταν και «Διός άγγελος», επειδή 
ερμήνευε το θέλημα του θεού στους θνητούς. Είναι ο «ερμηνεύς» της θεϊκής βούλησης, 
αλλά παράλληλα είναι και ο Λόγος, ενδιάθετος ή προφορικός, που μας επιτρέπει να 

 * C.G. Jung, οπ. παρ. σελ. 83 και 96. 
 ** G.S. Kirk – J.E. Raven – M. Schofield «Οι Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι», εκδ. Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής 

Τραπέζης, 2001, σελ. 215. 
 *** Κώστας Αξελός «Ο Ηράκλειτος και η Φιλοσοφία», εκδ. Εξάντας, 1974/1976, σελ. 90.
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επικοινωνούμε με το θεϊκό στοιχείο της γνώσης που έχουμε μέσα μας, όπως μας έχουν 
διδάξει οι Στωικοί φιλόσοφοι.*

Η ερμηνεία τόσο του υλικού της ψυχανάλυσης (ονείρων και ελεύθερου συνειρμού) 
όσο και του μύθου δεν είναι μια απλή μηχανιστική μεταφορά εικόνων στο γλωσσικό πε-
δίο και η μετατροπή τους σε σκέψη. Αντίθετα, είναι μια «βιωματική προσέγγιση» μέσω 
της οποίας και μόνο επιτυγχάνεται ο σκοπός της ερμηνείας τόσο στον μύθο όσο και 
στην ψυχανάλυση. Και αυτό διότι για τον αρχαίο άνθρωπο που δημιούργησε τον μύθο 
αυτός αποτελεί κομμάτι της ίδιας της ζωής και της ύπαρξής του και με την έννοια αυτή 
βιώνεται από αυτόν ως αναπόσπαστο τμήμα της ψυχής του.

Παράλληλα στην ψυχανάλυση η όλη προσπάθεια είναι να δει ο αναλυόμενος όχι μόνο 
τις εικόνες που βγαίνουν μέσα από τα όνειρα και τους ελεύθερους συνειρμούς του, αλλά 
μέσα από αυτά να προσεγγίσει τα κρυμμένα, και συνήθως τοξικά, συναισθήματά του 
και να τα ξεπεράσει, αφού τα βιώσει ως ζωντανή πραγματικότητα μέσα του. Επομένως 
τόσο στον μύθο όσο και στην ψυχανάλυση υπάρχει το ακόλουθο κοινό αποφασιστικό 
στοιχείο, δηλαδή η βαθύτερη κατανόηση των συμβόλων η οποία και οδηγεί στο λυ-
τρωτικό αποτέλεσμα. Και είναι ακριβώς αυτή η λειτουργική σημασία της ερμηνευτικής 
μεθόδου, όπως αυτή προσδιορίζεται παρά πάνω, η οποία οδήγησε τον Φρόυντ στην 
εξαιρετικά ευφυή σύλληψη της ψυχαναλυτικής τεχνικής, αλλά και στη σύνδεση των 
σύγχρονων νευρώσεων με τους μύθους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η γερμανική γλώσσα, 
δηλαδή η γλώσσα του Φρόυντ, στο ρήμα «ερμηνεύω» εμπεριέχει με σαφήνεια την πάρα 
πάνω έννοια της ερμηνείας των μύθων και των ονείρων. Στα γερμανικά το ρήμα ερμη-
νεύω αντιστοιχεί με το «uebersetzen» το οποίο στην κυριολεξία σημαίνει τη μετάβαση 
από έναν τόπο σε έναν άλλο, από μια κατάσταση σε μια άλλη. Όπως χαρακτηριστικά 
έχει γραφτεί, είναι σαν ένας βαρκάρης να μας μεταφέρει με τη βάρκα του από τη μια 
όχθη του ποταμού στην απέναντι όχθη. Έτσι η ερμηνευτική διαδικασία χάνει πλέον το 
καθαρά μηχανιστικό περιεχόμενό της και γίνεται πράξη. Μια πράξη μέσω και διά της 
οποίας επέρχεται η ποιοτική αλλαγή στην ανθρώπινη κατάσταση και από την όχθη της 
άγνοιας μεταφέρει το άτομο στην όχθη της εσωτερικής γνώσης και κατανόησης. Βαρ-
κάρης – ερμηνευτής στην περίπτωση των ακατανόητων φθόγγων της Σίβυλλας ήταν ο 
ιερέας, ενώ στα όνειρα και τον ελεύθερο συνειρμό είναι ο ψυχαναλυτής, γνώστες και 
οι δύο των μυστικών κωδίκων της συμβολικής γλώσσας. Με αυτήν ακριβώς την έννοια 
μιλάει ο Φρόυντ για την ερμηνεία των ονείρων και των ελεύθερων συνειρμών, η οποία 
και οδηγεί στο λυτρωτικό αποτέλεσμα τόσο στην περίπτωση της ερμηνείας των μύθων 
όσο και στην ψυχανάλυση.

IV. Ο μΕλαμπΟυς καΙ ΟΙ μΕλαμπΟδΙδΕς

Στα παλιά χρόνια η ιατρική επιστήμη ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μαντική τέ-
χνη. Ο Ιπποκράτης έχει πει χαρακτηριστικά ότι η συγγένειά τους οφείλεται στο γεγονός 
ότι και οι δύο έχουν τον ίδιο πατέρα, τον Απόλλωνα. Ένας τέτοιος μάντης και σοφός 
(ιατρομάντης) ήταν ο Μελάμπους, γιος του Αμυθάονα και γενάρχης του μαντικού γέ-
νους των Μελαμποδιδών. Ό,τι γνωρίζουμε για τον Μελάμποδα και τους διαδόχους του 

 * Ι.Θ. Κακριδής «Ελληνική Μυθολογία», έκδ. 1986, σελ. 219 κ.επ. 
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το αντλούμε κυρίως από τη «Μελαμποδία», ένα από τα τελευταία αρχαία έπη το οποίο 
αποδίδεται, λανθασμένα κατά μία άποψη, στον Ησίοδο, που περιέχει τόσο μυθολογικά 
όσο και ιστορικά στοιχεία. Επίσης, σημαντικές πληροφορίες γι’ αυτόν μας δίνουν οι αρ-
χαίες πηγές με κύριους εκπροσώπους τους, εκτός από τον Ησίοδο και τη Μελαμποδία 
του, τον Απολλόδωρο τον Αθηναίο, τον Διόδωρο, τον Στράβωνα, τον Βακχυλίδη. Διαφω-
τιστικές είναι επίσης και οι καταχωρήσεις που υπάρχουν στην Παλατινή Ανθολογία. Από 
τις πηγές αυτές προκύπτει ότι ο Μελάμπους ήταν ο πρώτος γιατρός της αρχαιότητας, 
αρχαιότερος από τον Ασκληπιό και τον Ιπποκράτη. Αυτός θεμελίωσε την ιατρική επιστήμη 
στον ελλαδικό χώρο και κατά συνέπεια σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος*.

Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο μύθος του Μελάμποδα εμφανίζεται στην αυγή 
του ανθρώπινου πολιτισμού και εκφράζει τις πρώτες προσπάθειες του ανθρώπου να 
ανιχνεύσει τις μυστικές αιτίες της ασθένειας και να συστηματοποιήσει τις γνώσεις που 
οδηγούν στη θεραπεία της.

Τα μέσα και τις μεθόδους που υιοθέτησε ο Μελάμπους για τη θεραπεία της ασθένειας 
ακολούθησαν πιστά οι επίγονοί του, οι αποκαλούμενοι Μελαμποδίδες, ανάμεσα στους 
οποίους εξέχουσα θέση κατέχουν ο Αμφιάραος, ο Οϊκλής που συντρόφεψε τον Ηρακλή 
στην εκστρατεία εναντίον της Τροίας και σκοτώθηκε στη μάχη από τον Λαομέδοντα, ο 
Κλείτος που σαγηνεύτηκε από την ομορφιά του η θεά της αυγής Ηώς και τον έκλεψε, 
ο Πολυφείδης, τον οποίο ο Απόλλων ανέδειξε ως τον καλύτερο μάντη μετά τον θάνατο 
του Αμφιάραου, και ο γνωστός μας μάντης Κάλχας**.

 V. ρΙΖΕς καΙ πρΟΕλΕυςΉ ΤΉς θΕραπΕυΤΙκΉς μΕθΟδΟυ ΤΟυ μΕλαμπΟδα

Ο Μελάμπους είναι εκείνος που άνοιξε το δρόμο για της θεραπεία της ασθένειας και 
την αντιμετώπισή της, όχι πλέον με «μαγικά» και αντιεπιστημονικά μέσα, όπως γινόταν 
μέχρι τότε, αλλά με μία μέθοδο που στηριζόταν στη γνώση του ανθρώπινου σώματος και 
των λειτουργιών του, στην αλληλεπίδραση των ψυχικών και των σωματικών δυνάμεων 
του ανθρώπου και στην εκμετάλλευση των φυσικών εκείνων ενεργειών που οδηγούν 
στην καταπολέμηση της ασθένειας και στην επαναφορά της υγείας.

Ο ίδιος ο μύθος με βάση τον οποίο ο Μελάμπους απέκτησε τη θεραπευτική του ικα-
νότητα είναι αποκαλυπτικός στο βασικό πυρήνα του, γιατί δείχνει πόσο κοντά στη φύση 
πήγε αυτός ο άνθρωπος, με πόση προσοχή και σεβασμό αφουγκράστηκε τις μυστικές 
φωνές της, τις οποίες και χρησιμοποίησε για τους θεραπευτικούς σκοπούς του. 

Όπως αναφέρει ο μελετητής Ιωάννης Κακριδής στην «Ελληνική Μυθολογία»***, όταν 
ο Μελάμπους ζούσε στην Πύλο, αποτραβηγμένος στα κτήματά του, οι υπηρέτες του 
ανακάλυψαν μία φωλιά φιδιών σε μία γέρικη βελανιδιά που ίσκιωνε την αυλή του. Αμέσως 
λοιπόν έτρεξαν και σκότωσαν τα φίδια. Ο Μελάμπους όμως για να τα τιμήσει, μάζεψε 
ξύλα, έβαλε τα σκοτωμένα φίδια σε φωτιά που άναψε και τα έκαψε. Ακόμα γλίτωσε και 
τα μικρά των φιδιών και τα περιποιήθηκε ώσπου αυτά να μεγαλώσουν. Και εκείνα, για 

 * Αναφορά των αρχαίων πηγών γίνεται στο παράρτημα αυτής της εισήγησης
 ** Για τη «Μελαμποδία» του Ησιόδου βλέπετε Ingrid Löffler “DIE MELAMPODIE” Versuch einer Rekonstruktion des 

Inhalts 1963
 *** Ι.Θ. Κακριδής οπ. παρ. τομ. Γ’, σελ. 230
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να ανταποδώσουν το καλό στον ευεργέτη τους, σύρθηκαν ως τους ώμους του την ώρα 
που κοιμόταν και με τις γλώσσες τους «καθάρισαν» την ακοή του. Ο Μελάμπους ξύπνησε 
τρομαγμένος, αλλά με έκπληξη ανακάλυψε ότι μπορούσε να καταλαβαίνει τις φωνές των 
πουλιών και των ζώων. Και από τότε, αντλώντας πληροφορίες από την ανεξάντλητη αυτή 
πηγή, προχώρησε στη θεραπευτική του δραστηριότητα, ενώ παράλληλα μπορούσε και 
να προλέγει στους ανθρώπους τα μέλλοντα. Αργότερα, ολοκλήρωσε τα θεραπευτικά 
του χαρίσματα όταν συνάντησε τον ίδιο τον Απόλλωνα κοντά στον Αλφειό και έτσι έγινε 
«μάντης και ιατρός άριστος».

Η ερμηνεία του παραπάνω μύθου, με βάση τον οποίο ο Μελάμπους απέκτησε τη μαντική 
και τη θεραπευτική του ικανότητα, προσδιορίζει και τη μέθοδο που αυτός ακολούθησε 
προκειμένου να συλλάβει τα βαθιά μυστικά της υγείας και της ασθένειας, τα οποία 
κρύβει μέσα της η ανθρώπινη φύση, αλλά και τον τρόπο και τα μέσα που υιοθέτησε για 
την αντιμετώπιση της ασθένειας και τη διαφύλαξη της υγείας. για να κατακτήσει αυτή 
τη γνώση έκανε κάτι απλό : Πλησίασε και περιποιήθηκε τα φίδια, σε αντίθεση με τους 
υπηρέτες του που τα εξόντωσαν. Δηλαδή ασχολήθηκε με τις κρυμμένες μέσα στην 
ανθρώπινη ύπαρξη, όπως εξάλλου και στην ύπαρξη όλων των έμβιων όντων τόσο του 
φυτικού όσο και του ζωικού βασιλείου, θεραπευτικές δυνάμεις. Αφουγκράστηκε την 
ίδια τη φωνή της φύσης και τη σεβάστηκε. Σεβάστηκε τα μηνύματα που κρύβει μέσα 
του το φίδι, το πιο θεμελιακό, πολυσήμαντο και μυστηριακό σύμβολο της μυθολογίας. 
Το φίδι συμβολίζει την ίδια τη σοφία, αφού σέρνεται πάνω στη γη με όλο του το σώμα, 
έρχεται σε άμεση επαφή με τη Μεγάλη Μητέρα όλων, που είναι η γη, και επομένως 
γνωρίζει όλα τα μυστικά της. Παράλληλα, επειδή ζει και υπογείως, έχει πρόσβαση στις 
δυνάμεις, στην παντογνωσία και τη μαγεία που κατέχουν οι νεκροί. 

Μέσα από την παραπάνω διαδικασία που ακολούθησε ο Μελάμπους συνέλαβε και 
άλλο ένα μυστικό. Ότι δηλαδή η πηγή της ασθένειας βρίσκεται στις ψυχικές δομές της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Ο συμβολισμός του φιδιού παραπέμπει άμεσα στη διφυή υπόσταση 
του ανθρώπινου ασυνείδητου, όπου ενυπάρχουν τόσο οι προωθητικές – αναγεννησιακές 
όσο και οι καταστρεπτικές δυνάμεις. γι’ αυτό ακριβώς το λόγο θεωρείται ότι το φίδι απο-
τελεί οργανισμό-πρότυπο ο οποίος μοιάζει πάρα πολύ με τη νευροβιολογική, επομένως 
με την αρχαϊκή, ψυχολογική δομή του ανθρώπινου οργανισμού. Κατά τον Καρλ Γιούνγκ 
τα όργανα που συνθέτουν το φίδι, δηλαδή τα υποφλοιώδη κέντρα, η παρεγκεφαλίδα 
και ο νωτιαίος μυελός αντιστοιχούν απόλυτα στα όργανα του ανθρώπινου σώματος, στα 
οποία έχει την έδρα του το συλλογικό ψυχικό υπόστρωμα της ανθρωπότητας. Με βάση 
αυτή τη διαπίστωση ο επιστήμονας αυτός δέχεται ότι το φίδι ως σύμβολο δηλώνει τον 
ανεξέλεγκτο και αδιαφοροποίητο χαρακτήρα των ενστικτωδών δυνάμεων του ανθρώπου.

Το κυρίαρχο, όμως, γνώρισμα του φιδιού είναι η ικανότητά του να θεραπεύει. για 
το λόγο αυτό έγινε το συστατικό στοιχείο των πατέρων της ιατρικής επιστήμης, των 
Μελαμποδιδών, των Ασκληπιάδων και του Ιπποκράτη. Είναι δηλαδή οι ίδιες οι αυτοθε-
ραπευτικές δυνάμεις που ο ανθρώπινος οργανισμός ανέπτυξε στη διάρκεια των εκα-
τομμυρίων ετών της βιολογικής του ανέλιξης και προέβαλε, αλλά προβάλει και σήμερα, 
ως αμυντική ασπίδα ενάντια στις εχθρικές προς τη ζωή δυνάμεις που ενυπάρχουν και 
αυτές στη φύση.

Έτσι ο Μελάμπους, ο οποίος πλησίασε και περιποιήθηκε τα φίδια, δηλαδή αφου-
γκράστηκε, γνώρισε και σεβάστηκε τις θεραπευτικές δυνάμεις της φύσης μέρος της 
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οποίας είναι και ο άνθρωπος, έδρεψε τους καρπούς αυτής της προσπάθειάς του, αφού 
απέκτησε με τον τρόπο αυτό την ικανότητά του να θεραπεύει τους ανθρώπους.

Ο Μελάμπους δεν ήταν ο μόνος που διδάχτηκε τη μυστική γλώσσα της φύσης, 
επομένως και τη θεραπευτική του ικανότητα, από τα φίδια. Το ίδιο συνέβη και με τον 
Έλενο και την Κασσάνδρα, οι οποίοι επίσης διδάχτηκαν την ιατρομαντική από αυτά. 
Αυτό σημαίνει ότι 

Ήταν πάγια πεποίθηση στον αρχαίο κόσμο, ότι όποιος είχε  
το χάρισμα να αντιλαμβάνεται τη φωνή της φύσης που υπάρχει 
μέσα στον κάθε άνθρωπο και της αποδώσει τη σημασία που  
αυτή έχει, τότε μπορεί να γίνει θεραπευτής των ανθρώπων. 

VI. Ή θΕραπΕΙα ΤΟυ ΙΦΙκλΟυ απΟ ΤΟν μΕλαμπΟδα

Ο ΜΥΘΟΣ

Το πιο ζωντανό παράδειγμα που καταδεικνύει ότι ο αρχαίος ελληνικός κόσμος εγνώριζε 
τα βασικά στοιχεία της ψυχαναλυτικής θεραπείας και πριν από την πρώτη χιλιετηρίδα 
π.Χ., δηλαδή τουλάχιστον τρεις χιλιάδες χρόνια πριν από τον Φρόιντ, αποτελεί η θερα-
πεία της ανικανότητας του Ίφικλου από τον Μελάμποδα. 

(Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρετική ανάλυση της θεραπείας του Ίφικλου από τον 
Μελάμποδα έχει κάνει ο Γ. Τσουκαντάς στο έργο του Ο Ιατρομάντης Μελάμπους και το 
Ψυχοσύμπλεγμα του Ίφικλου, ανάτυπο από το περιοδικό «Νέον Αθήναιον» τομ. Α, τευχ. 
2, ετος 1955. Σημαντική, επίσης, είναι και η μελέτη των Δ. Κουρέτα – γ. Τσουκαντά Εις 
Τα Μεθόρια Της Ψυχαναλύσεως. Η ψυχοκαθαρτική μέθοδος θεραπείας της ατεκνίας του 
Ίφικλου από τον Μελάμποδα. Περιοδικό «Ελληνική Ιατρική» έτος 1955, περίοδος Β’ τομ. 
11 σελ 1024 ως 1029).

Ο Ίφικλος ήταν γιός του Φύλακου, Θεσσαλού ήρωα, απόγονου του Αιόλου και βασιλιά 
της πόλης Φυλάκης που βρισκόταν στο όρος Όρθρυς. Κατά τον μύθο ο Μελάμπους, 
ο οποίος έζησε γύρω στον 12 αι. π.Χ., βρέθηκε φυλακισμένος στην αυλή του βασιλιά 
Φύλακου και όταν αυτός προέβλεψε την κατάρρευση του κτίσματος της φυλακής στην 
οποία εκρατείτο, πράγμα που επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά αφού το κτίσμα πράγματι 
κατέρρευσε, ο Φύλακος αντιλήφθηκε ότι ο κρατούμενός του ήταν ένας προικισμένος 
άνθρωπος, που κατείχε μαντικές δυνάμεις. Δεν έχασε λοιπόν την ευκαιρία και του ζήτησε 
να θεραπεύσει το γιο του από τη σεξουαλική ανικανότητα από την οποία έπασχε, ενώ 
του υποσχέθηκε ότι σε περίπτωση επιτυχίας θα τον άφηνε ελεύθερο και θα του έδινε 
μεγάλα δώρα. Ο Μελάμπους δέχτηκε την πρόταση του Φύλακου και προετοίμασε τη 
θεραπευτική διαδικασία κατά τον ακόλουθο τρόπο: Θυσίασε δύο ταύρους προς τιμήν 
του Διός και στη συνέχεια διαμέλισε τα σφάγια και κάλεσε τα πουλιά να γευτούν το 
κρέας των ταύρων. Μετά τα ερώτησε, αφού καταλάβαινε τη γλώσσα τους, για την αιτία 
της ασθένειας του Ίφικλου. Όμως τα πουλιά δεν ήταν σε θέση να τον πληροφορήσουν 
και του είπαν να καλέσει τον γύπα (αιγυπιό τον αποκαλούν οι πηγές) ο οποίος δεν είχε 
πάει στη συνάντηση. Αυτός, αφού γεύτηκε τα σφάγια άρχισε να φανερώνει σιγά – σιγά 
την αιτία της ανικανότητας του Ίφικλου και είπε τα εξής: Κάποτε ο Φύλακος ευνούχιζε 
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κριάρια στους αγρούς και τη σκηνή αυτή παρακολουθούσε ο Ίφικλος, που ήταν τότε 
μικρό παιδί. Καθώς κρατούσε το ματωμένο μαχαίρι ο πατέρας είδε ότι ο γυιός του ήταν 
ταραγμένος και θέλοντας να τον τρομάξει («εκπλήξαι θέλων») πέταξε το μαχαίρι κοντά 
στο παιδί. Σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, που υποστηρίζεται από τον Φερεκύδη η αιτία 
της αντίδρασης αυτής του πατέρα ήταν όταν είδε τον γιο του να κάνει κάποια ανάρμοστη 
πράξη («διά το ιδείν αυτόν άτοπόν τι ποιούντα»).* Ο συγγραφέας και γιατρός Γ. Τσου-
καντάς θέτει το ερώτημα μήπως αυτό το «άτοπο» που έκανε το παιδί δεν ήταν παρά η 
θωπεία των γεννητικών του οργάνων.** γι’ αυτό και ο Φύλακος οργίστηκε και καταδίωξε 
τον Ίφικλο, τον οποίο όμως δεν κατόρθωσε να φτάσει, αφού το παιδί έτρεχε τρομαγμένο 
πιο γρήγορα από αυτόν και τότε έμπηξε οργισμένος το μαχαίρι που κρατούσε σε μία 
άγρια αχλαδιά, σύμφωνα με μία άποψη. Ο Απολλόδωρος, όμως, υποστηρίζει ότι το δένδρο 
αυτό ήταν η ιερή δρυς, κοινώς βελανιδιά. Ο ίδιος, επίσης, περιγράφοντας τη σκηνή αυτή, 
γράφει ότι ο πατέρας δεν ακολούθησε τον Ίφικλο, ο οποίος έφυγε φοβισμένος, αλλά 
αρχικά πέταξε το μαχαίρι προς το γυιό του και μάλιστα κοντά στα γεννητικά του όργανα 
(«συνέβη επενεγκείν αυτόν εν τοις μορίοις του παιδός») και ακολούθως το έμπηξε στον 
κορμό του δένδρου. Καθώς ο καιρός περνούσε ο κορμός του δένδρου μεγάλωνε και 
κάλυψε εντελώς το μαχαίρι («ταύτην την μάχαιραν αμφιτροχώσας εκάλυψεν ο φλοιός», 
όπως μας πληροφορεί ο Απολλόδωρος).***

Το μαχαίρι σιγά – σιγά σκούριαζε από τους χυμούς των δένδρων, ενώ το περιστατικό 
αυτό ξεχάστηκε, όσο περνούσαν τα χρόνια. Όμως έμεινε μία πληγή για το παλάτι και 
για τον ίδιο τον Φύλακο: Ο γυιός του είχε σφραγιστεί από την ερωτική ανικανότητα με 
συνέπεια να κινδυνεύσει η συνέχεια της δυναστείας, ένεκα της αδυναμίας του Ίφικλου να 
αποκτήσει απογόνους. Όλες οι αρχαίες πηγές συμφωνούν ότι αιτία αυτής της ανικανό-
τητας του Ίφικλου ήταν ο τρόμος που δοκίμασε από το συμβάν που περιγράφεται πάρα 
πάνω, όπως φανέρωνε στον Μελάμποδα ο ίδιος ο γύπας. Ο Ευστάθιος μας πληροφορεί 
σχετικά «τον Ίφικλον εντεύθεν μη παιδοποιείν διά το εκείθεν δέος»**** Με την άποψη αυτή 
του Ευστάθιου συμφωνούν τόσο ο Φερεκύδης όσο και ο Απολλόδωρος. 

Ακολούθως ο γύπας υπέδειξε στον Μελάμποδα και τη θεραπευτική διαδικασία που θα 
έπρεπε να ακολουθήσει. Αφού τον οδήγησε στο δένδρο όπου βρισκόταν το μαχαίρι του 
είπε να ξύσει τη σκουριά του, να την ανακατέψει μέσα σε κρασί και από αυτό το μίγμα 
να πίνει ο Ίφικλος επί δέκα ημέρες. Ο Μελάμπους ακολούθησε τις οδηγίες του γύπα, 
ο Ίφικλος θεραπεύτηκε από την ανικανότητα και απέκτησε δύο γυιούς: Τον Ποδάρκη 
και τον Πρωτεσίλαο, οι οποίοι μάλιστα έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο, όπως μας 
πληροφορούν ο Απολλόδωρος και ο Ευστάθιος. 

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΦΙΚΛΟΥ

Η ερμηνεία των επί μέρους στοιχείων που συγκροτούν τη θεραπευτική διαδικα-
σία την οποία ακολούθησε ο Μελάμπους, όπως την αντλούμε από τις αρχαίες πηγές 
(Ησίοδο, Ευστάθιο, Φερεκύδη, Απολλόδωρο) οδηγεί σε εντυπωσιακά συμπεράσματα. 

 * Φερεκύδης, Απόσπασμα 33 (2ο βιβλίο) FGH Ι, σελ. 70.
 ** Γ.Α. Τσουκαντάς οπ. παρ. σελ. 24, σημ. 39. 
 *** Απολλόδωρος Βιβλιοθήκη Ι 9, 12 (J. Frazer, Loeb, 1921, Τομ. Ι.) 
 **** Ευστάθιος «Παρεμβολαί εις Ομήρου Οδυσ.» λ 287. 
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Καταδεικνύει, δηλαδή, ότι ο θεραπευτής αυτός εγνώριζε όχι μόνο τις δυνάμεις που 
λειτουργούσαν στο ασυνείδητο του Ίφικλου, αλλά και ότι κατείχε την ψυχαναλυτική 
μέθοδο και τεχνική. Αν ακολουθήσουμε την ερμηνεία των συμβόλων που μας παρέχει 
ο μύθος, όπως η ερμηνευτική αυτή διαδικασία αναλύθηκε πάρα πάνω, θα οδηγηθούμε 
σε αυτό το συμπέρασμα με ασφάλεια.

1) Η θυσία των ταύρων*

Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η θεραπεία του Ίφικλου έγινε κατά την προ Ομηρική 
εποχή, τότε δηλαδή που η θεραπευτική διαδικασία ήταν κυρίως «θεουργική». Αυτή 
ακριβώς η θεουργική ιατρική μπορεί να θεωρηθεί και ως λίκνο της ψυχοθεραπευτικής 
και ψυχαναλυτικής μεθόδου. Έτσι, και ο Μελάμπους, παράλληλα με την «επιστημονική» 
ιατρική που ασκούσε, χρησιμοποιούσε τα θεουργικά στοιχεία, όπως είναι η θυσία του 
ζώου, για να εξευμενισθεί το θείο. Όπως, όμως, μας έχει διδάξει ο Φρόιντ στο έργο 
του «Τοτέμ και Ταμπού» η θυσία στα αρχαία χρόνια εκτός από στοιχείο λατρείας δεν 
έπαυε να επιτελεί και ψυχαναλυτικό ρόλο. Η συμμετοχή στο κοινό γεύμα καταπραΰνει 
τις ενοχές της αρχαίας ψυχής, αφού αποκαθιστά την αρχική παραδείσια ενότητα, η 
οποία επιτυγχάνεται μέσω της θυσίας. Εδώ θύτης και θύμα γίνονται ένα μεταξύ τους 
και με το σύμπαν, ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος συναντώνται και πετυχαίνεται 
έτσι η ενότητα.** Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ενοχή που βάραινε την οικογένεια του 
Φύλακου προήλθε από την οργή των θεών, οι οποίοι είχαν οργιστεί για τον ευνουχισμό 
των ζώων, τον οποίο αυτός είχε προκαλέσει, όπως μας πληροφορούν οι πηγές («θύσας 
τε θεοίς τοις μηνίουσιν υπέρ της των τετραπόδων ευνουχίας»).***

Η επιλογή του ταύρου ως θυσιαζόμενου ζώου οφείλεται στον συμβολισμό που αυ-
τός είχε στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Ο ταύρος, δηλαδή, ήταν για τους αρχαίους 
Έλληνες ο συμβολισμός του ίδιου του Διόνυσου, των δυνάμεων της φύσης και της 
δημιουργικής αναζωογόνησής της. Η επίκληση, επομένως, στους θεούς, μέσω της 
θυσίας, είχε διπλό στόχο: Αφενός μεν να τον εξευμενίσει από την οργή του, γιατί ο 
ευνουχισμός των κριαριών από τον Φύλακο προσέβαλε, κυρίως, τις δυνάμεις της ερω-
τικής αναζωογόνησης, τις οποίες ο θεός αυτός αντιπροσώπευε, αφετέρου δε γιατί οι 
δυνάμεις ακριβώς αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Ίφικλο στην αποκατάσταση 
της σεξουαλικής του ικανότητας.

2) Η πρόσκληση των πουλιών και του αιγυπιού.

Τα πουλιά συμβολίζουν την ικανότητα για επικοινωνία με τους θεούς και για την 
είσοδο σε μία ανώτερη κατάσταση συνείδησης όπως επίσης τη δύναμη της σκέψης και 
της φαντασίας.****

Ο Μελάμπους, ως ιατρομάντης, επομένως και οιωνοσκόπος, είχε άμεση επικοινωνία 

 * Για τη λειτουργική έννοια της θυσίας και τη σημασία της για την ανθρωπότητα βλέπετε αναλυτικά Walter Burkert 
«Homo Necans» εκδ. M.I.E.T. 2011 

 ** Freud Sigmund «Τοτέμ και Ταμπού», εκδ. Δ. Δαρεμά, σελ. 168. 
 *** Ευστάθιου, όπ. παρ. λ 287. 
 **** J. Cooper, «Λεξικό των Συμβόλων», εκδ. Πύρινος Κόσμος, 1992, σελ. 423.



329

ο μυθοσ τησ θεραπεΙασ του ΙφΙΚλου απο τον μελαμποδα ΚαΙ οΙ απαρχεσ τησ ψυχαναλυσησ στην προ-ομηρΙΚη εποχη

μαζί τους, αφού εγνώριζε και τη γλώσσα τους. Εγνώριζε δηλαδή τη γνώση της θεϊκής 
γλώσσας που αυτά μεταφέρουν στους ανθρώπους, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
η ανθρώπινη γνώση η οποία είναι κρυμμένη στο ασυνείδητο. Αυτός ο προικισμένος 
άνθρωπος άρχισε να ανιχνεύει με τις γνώσεις που διέθετε τις ασυνείδητες δυνάμεις 
που οδηγούσαν τον Ίφικλο στην ανικανότητά του. Με λίγα λόγια η προσέγγισή του ήταν 
καθαρά ψυχαναλυτική, αφού διέγνωσε ότι η αιτία της ανικανότητας του νέου βρισκόταν 
μέσα στην ίδια την ψυχή του. Η αδυναμία των πουλιών να φανερώσουν στον Μελάμπο-
δα την αιτία αυτής της ανικανότητας δείχνει πόσο βαθειά ήταν κρυμμένο το μυστικό 
του Ίφικλου μέσα στο ασυνείδητό του, ώστε ο μάντης δεν μπόρεσε να το αποκαλύψει 
με την πρώτη προσπάθεια. Κατά την άποψη του Γ. Τσουκαντά η αρχική αυτή δυσκολία 
υποδηλώνει τη γνωστή στους ψυχιάτρους και ψυχαναλυτές αντίσταση που προέβαλε 
ο νέος στην προσπάθεια του Μελάμποδα να φέρει στην επιφάνεια της συνείδησης τα 
λησμονημένα βιώματά του.* 

Η πρόσκληση προς τον γύπα, προκειμένου αυτός να διαφωτίσει τον θεραπευτή για 
την αιτία της ασθένειας, έχει εξαιρετική συμβολική και ψυχολογική σημασία. Κατ’ αρχήν 
ο γύπας είναι εκείνο το πτηνό που τρώει τα ψοφίμια και επομένως συμβολίζει την «κάθαρ-
ση». Κατά συνέπεια αυτός είναι εκείνος που μπορεί να οδηγήσει τον Ίφικλο στη λύτρωση, 
επιτυγχάνοντας την κάθαρσή του από τα καταπιεσμένα, αλλά όχι και απονεκρωμένα, 
αρνητικά βιώματά του. Όμως ο γύπας έχει και μία άλλη πολύτιμη ιδιότητα. γνωρίζει το 
πρόβλημα του νέου, γιατί και ο ίδιος το έχει ζήσει σα μία προηγούμενη κατάσταση της 
ύπαρξής του. Κατά τη μυθολογία ο γύπας είναι η μεταμόρφωση σε πτηνό του Αιγυπιού. 
Αυτός είχε ενωθεί μία νύχτα με τη μητέρα του, χωρίς να το γνωρίζει, πιστεύοντας ότι δίπλα 
του ήταν μία άλλη γυναίκα. Η μητέρα του όταν το αντιλήφθηκε θέλησε να τον τυφλώσει 
για το ανοσιούργημα που διέπραξε. Όμως ο Δίας από ευσπλαχνία μεταμόρφωσε και 
τους δύο σε πουλιά και τον Αιγυπιό επέλεξε να τον κάνει γύπα.** Στο μύθο αυτό, που μας 
θυμίζει πολύ το μύθο του Οιδίποδα, ανιχνεύεται η γνώση του Μελάμποδα ότι η αιτία της 
ερωτικής ανικανότητας του Ίφικλου βρισκόταν αναμφισβήτητα στις ένοχες επιθυμίες 
του προς τη μητέρα του, δηλαδή στο οιδιπόδειο σύμπλεγμα που είχε σαν συνέπεια το 
φόβο του ευνουχισμού και την επακόλουθη ανικανότητά του.

3) Η αφήγηση του γύπα.

Η παρεμβολή του γύπα και οι εξηγήσεις που αυτός έδωσε, αποτελούν το κομβικό 
σημείο του μύθου. Μέσα από την αφήγησή του για το ιστορικό της εμφάνισης της ανι-
κανότητας του Ίφικλου ανιχνεύουμε μια σύγχρονη ψυχαναλυτική διαγνωστική διαδικασία 
που δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τη σημερινή αντίστοιχη ψυχαναλυτική θεραπευτική. 
Εδώ έχουν τις ρίζες τους οι συλλήψεις του Φρόιντ για τον μηχανισμό της προβολής, της 
απώθησης και της καθήλωσης, αλλά και της αμφιθυμίας των συναισθημάτων. Όμως 
εντύπωση προκαλεί και η θεραπευτική διαδικασία την οποία συμβούλευσε ο γύπας και η 
οποία, αν ερμηνεύσουμε σωστά τα σύμβολά της, μας οδηγεί κατ’ ευθείαν στη σημερινή 
ψυχαναλυτική θεραπεία. Ο γύπας, δηλαδή ο Μελάμπους, διέγνωσε κατ’ αρχήν ότι τον 
πυρήνα της ανικανότητας του Ίφικλου αποτελούσε το κρυμμένο ψυχικό τραύμα, που 

 * Γ.Α. Τσουκαντάς όπ. παρ. σελ. 23. 
 ** Pierre Grimal, «Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Μυθολογίας», έκδ. University Studio Press, 1991, σελ. 55. 
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ήταν η απειλή του ευνουχισμού. Οι εικόνες του μύθου, όπως αυτές μας μεταφέρονται 
από τις αρχαίες πηγές, δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Εδώ υπάρχουν 
όλα τα στοιχεία που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα: 

Υπάρχει κατ’ αρχήν η ίδια η ζωντανή εικόνα των κριαριών που ευνουχίζονται από τον 
πατέρα, εικόνα η οποία από μόνη της δημιουργεί συνειρμούς στην ψυχή του παιδιού, 
λόγω της ιδιοσυστασίας του μη πλήρως διαμορφωμένου ψυχισμού του. Αλλά παρόντα 
είναι και τα σύνεργα του ευνουχισμού: Το μαχαίρι, το φρέσκο αίμα από τον διαδραμα-
τιζόμενο ευνουχισμό των κριαριών και η πατρική απειλή προς τον μικρό γιο του. Μια 
πρώτη ερμηνευτική προσέγγιση για την αιτία που προκάλεσε τον φόβο του ευνουχισμού 
στο παιδί θα ήταν η άμεση απειλή του πατέρα, η οποία προκλήθηκε από το γεγονός 
ότι το παιδί είχε επιδοθεί στη θωπεία των γεννητικών του οργάνων. Πρόκειται για την 
ενασχόληση του παιδιού με τα γεννητικά του όργανα, θεωρία την οποία παρουσίασε 
πρώτος ο Φρόιντ και ανέλυσε με οξυδέρκεια στο έργο του «Τοτέμ και Ταμπού», ως μια 
παθογενή καθήλωση ιδεοληπτικής νεύρωσης.*

Η παρουσία όμως του γύπα (αιγυπιού) στον μύθο, ο οποίος έγινε και ο ίδιος ακούσιος 
αιμομίκτης όπως αναφέρεται πάρα πάνω, δίνει άλλες διαστάσεις στην ερμηνευτική προ-
σπάθεια. Συνδέει δηλαδή το άγχος του ευνουχισμού με τις ένοχες ερωτικές επιθυμίες 
του αγοριού προς τη μητέρα του (οιδιπόδειο σύμπλεγμα) και την αντίστοιχη επιθετική 
στάση απέναντι στον πατέρα του. Ο Γ. Τσουκαντάς παρατηρεί ότι και η μία και η άλλη 
εκδοχή δεν αλληλοαναιρούνται, αφού οι αυνανιστικές επιδόσεις του παιδιού υποκινούνται, 
κατά τους ψυχαναλυτές, από αιμομικτικές φαντασιώσεις. Σημασία για τον συγγραφέα 
αυτόν έχει ότι την εποχή εκείνη έκαναν τέτοιου είδους παρατηρήσεις**. Εδώ εξάλλου 
φανερώνεται ολοζώντανη η ανάλυση του Φρόιντ στην ψυχική σύγκρουση της φοβίας 
ενός πεντάχρονου αγοριού, ένεκα των συγκρουσιακών οιδιποδειακών στοιχείων που 
πάλευαν μέσα στην ψυχή του στο έργο του «Ο Μικρός Χανς». Οι αναλογίες και οι συσχε-
τισμοί αυτής της ανάλυσης του Φρόιντ με τα στοιχεία που υπάρχουν στο μύθο έρχονται 
αυτόματα και αβίαστα μπροστά μας. Έτσι ο αρχαίος μύθος αποτελεί μία αντανάκλαση 
της πρώιμης μυθολογικής γνώσης πάνω στην επιστημονική ανάλυση του πατέρα της 
ψυχανάλυσης, τρεις χιλιάδες χρόνια αργότερα, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνεται και η 
ρήση του Ηράκλειτου ότι οι φθόγγοι που βγαίνουν από το στόμα της Σίβυλλας, δηλαδή 
η βαθειά κρυμμένη ανθρώπινη γνώση, φτάνουν χίλια χρόνια μακρυά.

Το μαχαίρι που είναι το όργανο με το οποίο υλοποιείται η απειλή του ευνουχισμού 
μετατρέπεται σε κεντρικό στοιχείο του μύθου. Το μαχαίρι στη γλώσσα των συμβόλων 
υποδηλώνει τον φαλλό, σύμφωνα με τον Φρόιντ, και τη φαλλική διείσδυση, σύμφωνα 
με την άποψη άλλων συγγραφέων. Ο Γιούνγκ είδε στη σεξουαλικότητα που εκφράζεται 
με τον φαλλό την ίδια την ορμή, την ώθηση και τη λαχτάρα για ζωή που μοιάζει με τη 
«ζωική ορμή», όπως τη διατύπωση ο Μπεργκσόν. Όμως το μαχαίρι έχει πολυσήμαντη 
έννοια, πράγμα που συμβαίνει με όλα τα μυθολογικά σύμβολα. Έτσι, εκτός από την 
έννοια που σημειώθηκε πάρα πάνω, σημαίνει και την επιθετικότητα, τόσο την υγιή, που 
ταυτίζεται με την έννοια της ζωικής ορμής του Μπεργκσόν, όσο και την αρνητική. Αυτή 
η τελευταία όταν κατευθύνεται προς τον εξωτερικό κόσμο εμφανίζεται ως σαδισμός, 

* S. Freud όπ. παρ. σελ. 38 και επ. 
** Γ. Τσουκαντάς π. παρ. σελ. 24 σημ 39
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ενώ όταν κατευθύνεται προς τα μέσα, δηλαδή προς το ίδιο το άτομο, εμφανίζεται ως 
μαζοχισμός αλλά και ως θυσία. Στο σύμβολο λοιπόν του μαχαιριού μεταφέρονται, μέσω 
του μηχανισμού της εξωτερίκευσης, όπως τον προσδιόρισε η Κάρεν Χόρνευ*, όλα τα 
ψυχοπαθολογικά στοιχεία που συγκροτούν τη συγκρουσιακή δομή του παιδιού. Και 
αυτά είναι οι απαγορευμένες επιθυμίες απέναντι στη μητέρα του, η τρομερή φαντασιακά 
παρουσία του απαγορευτικού πατέρα, η απειλή του ευνουχισμού και το συνακόλουθο 
μίσος του προς αυτόν τον οποίο αντιμετωπίζει ως αντίζηλο, αλλά και ο φόβος που πηγάζει 
από τα εχθρικά αυτά συναισθήματα. Το βάρος ακριβώς αυτό και την καταθλιπτικότητα 
των αντίστοιχων συναισθηματικών καταστάσεων δεν μπορεί να αντέξει το παιδί και ο 
ψυχισμός του αρχίζει να αναπτύσσει αμυντικούς μηχανισμούς, όπως μας τους έχει πε-
ριγράψει ο Φρόιντ. Μία από τις κύριες αμυντικές του στάσεις είναι η προβολή. Δηλαδή 
όλος ο συγκρουσιακός γόρδιος δεσμός που έχει δημιουργηθεί μέσα στην ψυχή του 
παιδιού προβάλλεται στον εξωτερικό κόσμο. Το παιδί προβάλλει, δηλαδή μεταφέρει τις 
καταστάσεις και τα συναισθήματά του, προς τα έξω σαν να επρόκειτο για καταστάσεις 
που δεν συμβαίνουν μέσα στην ψυχή του, αλλά έξω από αυτήν. Αυτό συμβολίζεται με 
την τοποθέτηση του μαχαιριού, στο οποίο ενσαρκώνεται όλη η συγκρουσιακή δομή, 
στον κορμό του δένδρου. Με τον τρόπο αυτό προσπάθησε να επιτύχει τη ανακούφισή 
του από το βάρος των συναισθημάτων που είχε μέσα. Όμως ο αρχαίος μυθοπλάστης 
γνώριζε πολύ καλά τις ιδιότητες του μηχανισμού της προβολής. Εγνώριζε δηλαδή ότι, 
παρά την εξωτερίκευση, τα συναισθήματα εξακολουθούσαν να υπάρχουν και να δρουν 
στο υποσυνείδητο του παιδιού. Αυτό καταδεικνύεται και από την επιλογή του δένδρου 
στο οποίο έμπηξε ο πατέρας το μαχαίρι και το οποίο κατά τον Απολλόδωρο ήταν η ιερή 
βαλανιδιά. Το δένδρο αυτό συμβολίζει το ανθρώπινο σώμα, την ίδια τη ζωή και στην 
προκειμένη περίπτωση το σώμα του Ίφικλου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βαλανιδιά πα-
ράγει βαλάνους, δηλαδή καρπούς οι οποίοι συσχετίζονται με το ανδρικό γεννητικό μόριο 
και για το λόγο αυτό το δένδρο αυτό ήταν και το έμβλημα των θεών της γονιμότητας.

Όμως ο αμυντικός συμβολισμός της προβολής δεν ήταν αρκετός για να ανακουφίσει 
τον Ίφικλο από την καταθλιπτικότητα των συναισθημάτων του, η οποία ετροφοδοτείτο 
από την αμφιθυμική ιδιοσυστασία τους. γι’ αυτό το λόγο επιστράτευσε παράλληλα 
με την προβολή και έναν άλλο αμυντικό μηχανισμό την απώθηση. Θέλησε δηλαδή να 
απομακρύνει το οδυνηρό βίωμα από τη συνείδησή του και να το κρύψει στο ασυνείδητο. 
Η διαδικασία αυτή με παραστατικό τρόπο περιγράφεται στο μύθο, όπου αναφέρεται 
ότι με την πάροδο του χρόνου ο κορμός του δένδρου καθώς μεγάλωνε κάλυψε το 
μαχαίρι («αμφιτροχώσας εκάλυψε ο φλοιός»).** Είναι μία ποιητικά δοσμένη σύλληψη 
που καταδεικνύει ότι το απωθημένο βίωμα του Ίφικλου ξεχάστηκε με την πάροδο του 
χρόνου, αφού κρύφτηκε μέσα στην άβυσσο του ασυνειδήτου. Όμως το απωθημένο 
βίωμα δεν εξαλείφθηκε, παρά την επιστράτευση των δύο πάρα πάνω αμυντικών μηχα-
νισμών. Ούτε η προβολή επέφερε την ποθητή λύτρωση, αφού η τραυματική εμπειρία 
απλώς μεταφέρθηκε στο συμβολικό σώμα του παιδιού, δηλαδή στη βαλανιδιά, χωρίς να 
εξαφανιστεί, αλλά ούτε και η απώθηση. Και αυτό καταδεικνύεται από το γεγονός ότι το 
καταπιεσμένο βίωμα εξακολούθησε να εκπέμπει την τοξική του επενέργεια στην ψυχική 

 * Karen Horney «Οι Συγκρούσεις του Εσωτερικού μας Κόσμου», έκδ. Α. Καραβία, 1969, σελ. 153-173. 
 ** Απολλόδωρος όπ. παρ. 
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δομή του Ίφικλου, προκαλώντας του την ερωτική ανικανότητα. Εδώ ανιχνεύουμε και τα 
πρώτα στοιχεία για τη διαμόρφωση από τους σύγχρονους ψυχαναλυτές της έννοιας 
της καθήλωσης. Η αναχαίτιση δηλαδή της σεξουαλικής λειτουργίας, ένεκα του παιδι-
κού τραυματικού βιώματος, προκάλεσε στον Ίφικλο την αναστάτωση στην αρμονία της 
φυσιολογικής του ανάπτυξης. Έτσι ενώ το παιδί μεγάλωνε δεν εξελισσόταν σύμφωνα 
με τη φύση του στο σεξουαλικό πεδίο, επειδή ο φόβος που συνόδευε το παιδικό τραυ-
ματικό βίωμα ήταν συνεχώς παρών στη συνείδησή του και απαγόρευε την εκδήλωση 
της σεξουαλικής επιθυμίας. Εδώ διαπιστώνουμε ότι ο μυθοπλάστης γνωρίζει, εκτός από 
την καθήλωση, και την παλινδρόμηση, αφού ο Ίφικλος δηλώνει και στην ώριμη πλέον 
σεξουαλικά ηλικία του τις παιδικές σαδιστικές τάσεις ενάντια στον πατέρα του, οι οποίες 
ακριβώς ένεκα της παλινδρόμησης έχουν ταυτιστεί με κάθε προσπάθεια για εμφάνιση 
της σεξουαλικότητας, την οποία και συνοδεύουν με τον καταθλιπτικό τους χαρακτήρα. 

Ένα στοιχείο του μύθου που αξίζει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι η σκουριά την οποία 
παρουσίασε το μαχαίρι με την πάροδο του χρόνου, η οποία προήλθε από τους χυμούς 
του δένδρου. Εδώ μας έρχεται στο νου ο Ηράκλειτος, σύμφωνα με τον οποίο η ξηρή 
ψυχή είναι η σοφότερη και η καλύτερη («αύη ψυχή σοφωτάτη και αρίστη»), ενώ η 
ύγρανσή της ισοδυναμεί με το θάνατο.* Το μαχαίρι που συμβολίζει τη ζωική, επομένως 
και τη σεξουαλική, δύναμη του Ίφικλου σκούριασε δηλαδή έγινε τοξικό, επειδή η ψυχή 
του παιδιού ήταν υγρή, με την έννοια που αναφέρεται στον Ηράκλειτο. Το παιδί, χωρίς 
να το γνωρίζει και χωρίς να το θέλει, έμπλεξε στα πλοκάμια της γήινης μοίρας του και 
η ψυχή του γέμισε με εχθρότητα και οργή ενάντια στον πατέρα του, ο οποίος αντιπρο-
σώπευε την απαγόρευση των επιθυμιών του. Μέσα λοιπόν σε αυτό το υγρό – αρνητικό 
στοιχείο η υγιής σεξουαλική δύναμη του παιδιού μεταστοιχειώθηκε, αφού ταυτίστηκε με 
τα συναισθήματα μίσους και οργής ενάντια στον πατέρα του. Η σκουριά του μαχαιριού 
υποδηλώνει αυτήν ακριβώς την τοξικοποίηση των συναισθημάτων, αλλά και της όλης 
ψυχικής δομής του νέου.

Έκπληξη προκαλεί πραγματικά και η θεραπευτική διαδικασία που ακολούθησε ο 
Μελάμπους, η οποία και δείχνει ότι ο θεραπευτής αυτός εγνώριζε από την αρχαία εκείνη 
εποχή τα μυστικά της ψυχανάλυσης. Η ορθή ερμηνευτική προσέγγιση του μύθου μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Μελάμπους ακολούθησε την ψυχαναλυτική διαδικασία 
όπως ακριβώς τη γνωρίζουμε σήμερα, προκειμένου να θεραπεύσει τον Ίφικλο. Η πρώτη 
ενέργεια του ήταν η ανεύρεση του μαχαιριού μέσα στον κορμό του δένδρου. Με άλλα 
λόγια ο εντοπισμός της ενδοψυχικής σύγκρουσης η οποία και παρήγαγε το νοσηρό 
αποτέλεσμα μέσα στην ψυχική του δομή και ακολούθως η επίλυση αυτής της σύγκρου-
σης. Πώς θα επιτυγχανόταν αυτός ο στόχος; Ο μύθος μας λέει με την κατάποση της 
σκουριάς διαλυμένης μέσα σε κρασί. Το μαχαίρι έπρεπε να καθαρίσει από τη σκουριά. 
Δηλαδή να ξυστεί για να φύγουν από την υγιή ζωική – σεξουαλική δύναμη του νέου τα 
τοξικά στοιχεία, δηλαδή τα συναισθήματα οργής και μίσους που αυτός έτρεφε προς τον 
πατέρα του. Η σκουριά λοιπόν έπρεπε να έρθει στην επιφάνεια της συνείδησης μέσω 
της κατάποσης, προκειμένου το μαχαίρι να λάμψει και πάλι, όπως συνέβαινε πριν το 
παιδί βιώσει το πάρα πάνω τραυματικό του βίωμα. Η κατάποση, όπως αναφέρεται και 
στην αρχή αυτής της εισήγησης στο μύθο του Δία ο οποίος κατάπιε τον Πρωτόγονο, 

 * Kirk – Raven όπ. παρ. σελ. 209. 
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συμβολίζει την έλευση στο προσκήνιο της συνείδησης του απωθημένου στο ασυνείδητο 
βιώματος. Και αυτό επιτυγχάνεται με την αργή, βασανιστική και κυρίως πικρή, όπως 
είναι η γεύση της σκουριάς στη γλώσσα, διαδικασία της ψυχανάλυσης κατά την οποία ο 
αναλυόμενος πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με τα αρνητικά στοιχεία της προσωπικότητάς 
του. Να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι, εκτός από αυτά που γνωρίζει για τον εαυτό του, 
έχει και έναν άλλο εαυτό που τον αγνοεί και που το πρόσωπό του είναι αποκρουστικό. 
Αυτή ακριβώς τη βασανιστική διαδικασία ακολούθησε και ο Μελάμπους, όπως μας δείχνει 
ο μύθος. Ήταν η μόνη διαδικασία που μπορούσε να οδηγήσει, και οδήγησε πράγματι, 
τον Ίφικλο στη λύτρωση από τα δεσμά που τον είχαν ακινητοποιήσει στο παρελθόν. Η 
χρησιμοποίηση εξάλλου του κρασιού ενισχύει αυτή την ερμηνεία, αφού το κρασί συμ-
βολίζει τη σοφία που πίνεται σε υγρή μορφή στις μυστηριακές τελετές, μεταβιβάζοντας 
πνευματική και ζωτική δύναμη στον μυημένο.* Άλλωστε ο οίνος στην κλασσική μυθολογία 
σχετίζεται με τον Διόνυσο που είναι και ο θεός ο οποίος εκφράζει τη χαρά της ζωής, η 
οποία περιλαμβάνει και την ερωτική έκφραση του ανθρώπου. 

VII. ΕπΙλΟγΟς - ςυμπΕραςμα

Η θεραπεία του Ίφικλου από τον Μελάμποδα αποτελεί και την πρώτη γνωστή στην 
ανθρωπότητα ψυχαναλυτική θεραπεία, η οποία ασκήθηκε από αυτόν με τους ίδιους 
ακριβώς όρους και μέσα που καθιέρωσε ο Φρόιντ τρεις χιλιάδες χρόνια περίπου αργό-
τερα και θυμίζει κατά το ουσιαστικό περιεχόμενό της την ψυχαναλυτική προσέγγιση που 
υιοθέτησε ο πατέρας αυτός της ψυχανάλυσης κατά τη θεραπεία του μικρού Χανς, όπως 
μας την παρουσιάζει στο σχετικό βιβλίο του**. Τόσο η στάση του Φρόιντ κατά την ανάλυση 
των συμπτωμάτων του μικρού Χανς όσο και η πρακτική του θεραπευτική παρουσιάζουν 
εξαιρετικές ομοιότητες και αναλογίες με τη στάση και την πρακτική που ακολούθησε 
ο Μελάμποδας στη θεραπεία του Ίφικλου. Από τις αναλογίες αυτές ανάμεσα στις δύο 
παραπάνω περιπτώσεις, οι οποίες απέχουν σχεδόν τρεις χιλιάδες χρόνια μεταξύ τους, 
αναδύεται αυτόματα το ακόλουθο ερώτημα: Μήπως, ο Μελάμπους εγνώριζε τα μυστικά 
της ζωής και της υγείας, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχικής υγείας, τα οποία εμείς 
αγνοούσαμε μέχρι πρόσφατα και τώρα μόλις τα προσεγγίζουμε και το ψηλαφούμε; 
Μήπως, η διαχρονική προσπάθεια ης ιατρικής και της ψυχιατρικής επιστήμης δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά μία πορεία για την ανάκτηση της χαμένης αρχαίας γνώσης; Μήπως, 
τελικά έχει δίκιο ο Καρλ Γιούνγκ όταν υποστηρίζει ότι ο μύθος, επομένως και ο μύθος 
της θεραπείας του Ίφικλου από τον Μελάμποδα, με τη λειτουργική σημασία του δεν 
δείχνει στο παρελθόν, αλλά στο μέλλον; Σε ένα σκοπό που δεν έχει επιτευχθεί ακόμα 
αλλά αναζητείται διαρκώς; Και ο σκοπός αυτός δεν είναι άλλος από τη λυτρωτική αυ-
τογνωσία, όπως μας την έχει παραδώσει ο διαχρονικής αξίας δελφικός χρησμός, το 
«γνώθει σαυτόν». 

 * J. Cooper οπ. παρ. σελ. 359. 
 ** Σ. Φρόιντ «Ο Μικρός Χανς». Ανάλυση της Φοβίας ενός Πεντάχρονου Αγοριού», εκδ. «Επίκουρος» 1992 
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παραρΤΉμα

ΠΗγΕΣ (Τεκμηρίωση)
για την ανάλυση που έγινε πάρα πάνω χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες αρχαίες πηγές.

ΟΜΗΡΟΣ

α) Οδύσσεια λ’ 287 – 297, ο’ 231 κ. επ.,

ΗΣΙΟΔΟΣ

α) Μελαμποδία Αποσπάσματα 165 και 166
β) Μεγάλαι Ηοίαι Απόσπασμα 140

ΦΕΡΕΚΥΔΗΣ Απόσπασμα 33

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΡΟΔΙΟΣ, Αργοναυτικά Ι, 45 κ. επ. 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ Βιβλιοθήκη Ι 9,12

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ : Παρεκβολαί εις Ομήρου Οδύσσεια λ ’287 ως 297

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ 4,36.2 κ.επ.



Απονομή ΤιμήΤικών ΔιΑκρισεών

ΑνΑγορευσή σε κήρυκεσ  
Του ιπποκρΑΤειου πνευμΑΤοσ Τών γιΑΤρών

Dana Baran

Ανάργυρος Δ. Μαριόλης

Αριστείδης Γ. Διαμαντής
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Dana Baran

Παρουσίαση: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος

Dana Baran, Md, Phd: graduated from the “Grigore T. Popa” 
University of Medicine and Pharmacy of Iaşi, Romania; activity and 
specialization in the field of general medicine, medical biophysics, 
cellular biology, histology, history of medicine; associate profes-
sor of histology; full professor of history of medicine; research 
in medical chronobiology, histophysiology, biomathematical 
modeling, history of medicine; author of textbooks, monographs, 
scientific papers; invited lecturer; member of the scientific and/
or organising committees of national and international meetings 
and congresses.

Member of the “erasmus” Commission of the University of 
Medicine and Pharmacy of Iasi.

Former member of the editorial Board of the “Gr.T. Popa” Publishing House of the 
University of Medicine and Pharmacy of Iasi on behalf of the Faculty of Medical Bioengi-
neering; former member of the Academic Council of the Faculty of Medical Bioengineering 
of the “Gr.T. Popa” University of Medicine and Pharmacy.

vice-president of the Romanian Society for the History of Medicine
Honorary member of the Romanian Society for the History of Pharmacy ISHM General 

Secretary
National and international prizes, medals, honorary and excellence awards:
- National awards - diploma of Honor 30 Years of Stomatological Education in Iasi, 

Faculty of dentistry, Iaşi, 1996; diploma of Honor - Centenary of the “Holy virgin” Hospital 
of Roman, 1998; diploma of Honor - “Gr.T. Popa” University of Medicine and Pharmacy 
for contribution to the development of the Medical Bioengineering programme, Iaşi, 1999; 
Prize of the Romanian Society of Biomaterials, 2005; Prize of the Romanian Society of 
Algesiology, 2006; diploma of Honor – awarded by the Journal “Medical Pages of Barlad” 
on the Anniversary of its First decennium, Barlad, 2007; diploma of the Out Nobel Founda-
tion – Academician Gheorghe Benga: Cluj-Napoca, 2009; diploma of Honor – awarded by 
the “Gr.T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, 2010; diploma of Honor – awarded 
by the “Apollonia” University, Iaşi, 2010; Opera Omnia diploma and Thoma Ionescu-Victor 
Gomoiu Jubilee Medal, awarded by the Romanian Society for the History of Medicine, 
Constanţa, 2010; diploma of excellence awarded by the Romanian Society for the History 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡγΑ γΙΑΤΡΟΙ

dana Baran
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of Medicine, Bucharest, 2014; Plaque and Patent awarded by the Romanian Society for 
the History of Pharmacy (SRIF), Turnu Severin, May 25th, 2017; diploma of excellence 
awarded by the “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy for contribution 
to the development of interdisciplinary sciences, 2017; diploma of Honor awarded by the 
Romanian Society for the History of Medicine and the Romanian Society for the History 
of Pharmacy, on the occasion of the joint national meeting dedicated to the Centennial 
Anniversary of the Great Union of Romania, Roman, 2018; diploma of Gratefulness 
awarded by the Romanian Society for the History of Medicine and the Romanian Society 
for the History of Pharmacy, Roman, May, 2018; diploma of Gratefulness awarded by 
the Romanian Society for the History of Medicine, vaslui, May, 2019; diploma of excel-
lence awarded by the Romanian Society for the History of Medicine, vaslui, May, 2019; 
diploma of excellence awarded for the book dana Baran [The Society of Physicians and 
Naturalists of Iasi – 1833. The First Scientific Academy of National Spirit] (2nd edition), 
Iasi: ”Gr. T. Popa” Publishing House of the University of Medicine, 2019 – librex Book 
Fair, Iasi, June, 2019.

- International Awards - Prize of the Balkan Medical Union, 2004; Loris Premuda Prize 
awarded by the International Society for the History of Medicine, Padua (Italia), 2012; The 
Golden Fleece Prize and Medal, awarded by the International Society for the History of 
Medicine, Tbilisi (Georgia), 2014; diploma of excellence, International Symposium on the 
Romanian Medical Press, Iasi, 2015; Vesalius distinction - awarded by the International 
Society for the History of Medicine, Buenos Aires (Argentina), 2016.

Scientific Societies -Membership: Member of internationally affiliated national institu-
tions and international academic associations: Society of Physicians and Naturalists of 
Iasi; Romanian Societies of Cell Biology, Biomaterials; History of Medicine; Honor member 
of the Romanian Society for the History of Pharmacy; Romanian Society of Physician 
Writers and Publicists; International Society for Chronobiology; Balkan Medical Union; 
International Society for the History of Medicine; european Academy of Letters, Sciences 
and Arts (Paris).

Present day status: Active Professor emeritus of the ”Grigore T. Popa” University of 
Medicine and Pharmacy, Iasi.
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The Society for the Dissemination of the Hippocratic Spirit

in recognition of the commitment

to the Hippocratic Spirit  

and to the dessemination of its values demonstrated by Professor

Mrs Dana Baran

PROCLAIMS

her, by unanimous decision of its Board, as a

Herald of the Hippocratic Spirit

awarding her a honorary medal

ATHENS

7 MARCH 2020

 The General Secretary The President

	 Ε.	VOGIATZAKIS	 P.Ν.	ZIROGIANNIS
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ανάργυρος δ. μαριόλης

Παρουσίαση: Ευάγγελος Δ. Βογιατζάκης

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρουσιάσω το έργο 
και την προσωπικότητα του ιατρού ΑΝΑΡγΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΛΗ, 
στη σημερινή Τελετή.

Ο ιατρός Ανάργυρος Μαριόλης γεννήθηκε το 1972, αποφοί-
τησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) το 1996, ολοκλήρωσε τη διδακτο-
ρική του διατριβή με βαθμό Άριστα στο ΕΚΠΑ και ολοκλήρωσε 
την ειδίκευσή του στη γενική Ιατρική το 2000.

Σε ηλικία 30 ετών ο Α. Μαριόλης συνέλαβε την ιδέα και ίδρυ-
σε/δημιούργησε το πρώτο Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στην 

Ελλάδα, το Κέντρο Υγείας Βύρωνα, μια εντυπωσιακή επιτυχία, με σημαντικό αντίκτυπο 
στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο εξυπη-
ρετούσε περισσότερες από 150.000 επισκέψεις 
ετησίως, με μια διεπιστημονική ομάδα Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας. Υπουργοί Υγείας 
από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης 
της Σουηδίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, 
επισκέφθηκαν το Κέντρο Υγείας ,ως πρότυπο, 
ώστε να αποκτήσουν γνώσεις για την επιστημο-
νική του λειτουργία. Ο Α. Μαριόλης διοργάνωσε 
διάφορες εκστρατείες και δημιούργησε, σε 
συνεργασία με τον Δήμο Βύρωνα και άλλους 
φορείς, ειδικό ξενώνα κοινωνικής μέριμνας με 
150 δωμάτια, όπου οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, 
οι άποροι έμεναν για να λαμβάνουν φροντίδα.

Το 2010 ο ιατρός Α. Μαριόλης έφυγε από 
την πρωτεύουσα για να αφιερωθεί σε έναν 
άλλο αγώνα, για την ανάπτυξη του Κέντρου 
Υγείας Αρεόπολης (http://hcareopolis.blogspot.
com/). Στην απομακρυσμένη περιοχή της Μάνης, 
ανέπτυξε το Κέντρο, στο οποίο γίνονται δεκτοί 
περίπου 3.500 ασθενείς μηνιαίως. Δημιούργησε 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡγΑ γΙΑΤΡΟΙ

Ανάργυρος Δ. Μαριόλης
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μια διεπιστημονική ομάδα, με ιατρούς, 
νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, μαίες, 
κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητι-
κούς υπαλλήλους.

Ο Α. Μαριόλης βοηθά, με οποιοδή-
ποτε τρόπο, πέρα από την περίθαλψη, 
απόρους, πρόσφυγες και μετανάστες, 
στα πρώτα βήματά τους στην Ευρωπαϊκή 
επικράτεια. για τα επιτεύγματα αυτά, η 
εφημερίδα «Καθημερινή» τον συμπεριέ-
λαβε μεταξύ των προσώπων της χρονιάς, 
ως «γιατρό Εφημερεύοντα Σαμαρείτη».

Ως ηγέτης υγείας της τοπικής κοινό-
τητας, ο Α. Μαριόλης έχει οργανώσει μια 
σειρά εκστρατειών πρόληψης σε σχολεία 
για διάφορες ηλικιακές ομάδες, αλλά 
και για άλλες ευαίσθητες ομάδες του 

πληθυσμού. Έχει οργανώσει καινοτόμα προγράμματα, όπως ένα πρόγραμμα για την 
ενσωμάτωση εξειδικευμένης φροντίδας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα, προσκαλώντας 
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ειδικούς στο Κέντρο Υγείας, οι οποίοι, 
μαζί με τον εξοπλισμό τους παρέχουν 
φροντίδα (προσυμπτωματικό έλεγχο, 
διάγνωση και θεραπεία) και στους κατοί-
κους των πιο απομακρυσμένων χωριών 
που μεταφέρονται στο Κέντρο Υγείας. 
Έχει οργανώσει φροντίδα-νοσηλεία κατ’ 
οίκον για ειδικές ομάδες ασθενών, ανα-
λαμβάνοντας ενεργό δράση. Πολυάριθμα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τηλεοπτικά 
κανάλια, εφημερίδες έχουν καλύψει τις 
ενέργειές του, αποκαλώντας το Κέντρο 
Υγείας Αρεόπολης «Πρότυπο Κέντρο 
Υγείας» στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε σε συνέντευξή ο Α. 
Μαριόλης στην εφημερίδα «Καθημερινή», 
«Η προληπτική ιατρική στη Μάνη είναι 
μια απτή έκφραση αγάπης για τη γιαγιά 
που προχωράει στο πλακόστρωτο, με 
τον αντίλαλο από το μπαστούνι της να 
ακούγεται ρυθμικά, για τα λιγοστά παιδιά 
που παίζουν στα χωριά της Μάνης και 
αποτελούν το ζωντανό κύτταρο του τόπου 
αυτού που ονειρευόμαστε».

Ο Α. Μαριόλης έχει δώσει περισσό-
τερες από 600 διαλέξεις σε διεθνή και 

ελληνικά συνέδρια, είναι συγγραφέας 78 άρθρων που έχουν δημοσιευθεί στη βάση 
PubMed (σχεδόν 1.000 βιβλιογραφικές αναφορές στο ερευνητικό έργο του, h-index: 

17, σύμφωνα με τη βάση SCOPUS).
Έχει λάβει 15 βραβεία σε διεθνή και ελληνικά συ-

νέδρια για άριστες ερευνητικές εργασίες σε θέματα 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Έχει συγγράψει επι-
μεληθεί πολυάριθμα κεφάλαια βιβλίων, σχετικά με την 
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Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη γενική/Οικογενειακή Ιατρική. Έχει διατελέσει 
επιστημονικός σύμβουλος σε αρκετές επιτροπές του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, 
σχετικά με θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στον τομέα της διδασκαλίας, ο Α. Μαριόλης έχει εφαρμόσει ένα Πρόγραμμα Συνε-
χιζόμενης Εκπαίδευσης, μοναδικό στη χώρα μας, τόσο στο Κέντρο Υγείας του Βύρω-
να, όσο και στο Κέντρο Υγείας της Αρεόπολης, με ξεχωριστές ενότητες για ιατρούς, 
νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας. Ευρέως αναγνωρισμένοι επιστήμονες 
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από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν συμμετάσχει ως εκπαιδευτές στο Πρόγραμμα 
Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης. Επιπλέον, εισήγαγε την εκπαίδευση των προπτυχιακών 
φοιτητών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο πρόγραμμα σπουδών του ΕΚΠΑ, 
σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας. Οι φοιτητές Ιατρικής του 
ΕΚΠΑ έρχονται στα Κέντρα Υγείας για την πρώτη τους επαφή με την κλινική πράξη και 
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (πρακτική άσκηση Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας). Το 
Κέντρο Υγείας Αρεόπολης είναι το μόνο Κέντρο Υγείας της χώρας συνδεδεμένο με την 
Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, σε κλινικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο, με γνώμονα 
την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Α. Μαριόλης υπήρξε για αρκετά 
χρόνια μέλος της εξεταστικής επιτροπής για την ιατρική ειδικότητα της γενικής Ιατρι-
κής στην Ελλάδα και είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας γενικής/Οικογενειακής 
Ιατρικής (ΕΛΕγΕΙΑ), υποστηρίζοντας ως Μέντορας γενικούς ιατρούς σε όλη την Ελλάδα 
και το εξωτερικό για την επίτευξη των επιστημονικών τους στόχων.

Ο τιμώμενος ιατρός σήμερα, δεν περιορίσθηκε στην κλινική καθημερινότητα. Το 
ανθρωπιστικό βιογραφικό του είναι εκτενές και χαρακτηρίζεται από αφιλοκερδή ιατρική 
παροχή στον ασθενή. Ξεχώρισε με το δημιουργικό έργο του, την πίστη του στις άφθαρτες 
ανθρωπιστικές αξίες και τα αισθήματα υψηλής ευθύνης και αφοσίωσης.

Εκτός από τη μεγάλη διάθε-
ση προσφοράς στον πάσχοντα 
συνάνθρωπο, ατομικά, ως ια-
τρός, επισημαίνω και τη συμβολή 
του τη βελτίωση του όλου τρό-
που παροχής φροντίδας υγείας 
στους πολίτες της πατρίδας μας.

Ειδική αναφορά θα πρέπει 
να γίνει, για το ότι, ανάμεσα 
στις δεκάδες βραβεύσεις του, 
ξεχωρίζουν η βράβευση από την 
Ακαδημία Αθηνών (2016) -ο μό-
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νος γενικός Ιατρός- για τις υπηρεσίες του στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και η 
ανακήρυξή του από την Επιτροπή Βράβευσης WONcA europe 2019, ως «ο γενικός 
γιατρός της χρονιάς», για όλη την Ευρώπη*.

Η ιατρική πρακτική του υπαγορεύ-
εται υποδειγματικά από τις αρχές της 
ιατρικής δεοντολογίας, που καθιστούν 
το ιατρικό επάγγελμα ένα απαράμιλ-
λης σημασίας λειτούργημα, που στα 
βασικά της άρθρα αναφέρει:

«…Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του 
Ιπποκράτη, ασκεί το έργο του σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει, 
κατά την άσκηση του επαγγέλματός 
του, να αποφεύγει κάθε πράξη ή πα-
ράλειψη η οποία μπορεί να βλάψει την 
τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και 
να κλονίσει την πίστη του κοινού προς 
το ιατρικό επάγγελμα.

Οφείλει, να διατηρεί σε υψηλό επί-
πεδο την επαγγελματική του συμπε-
ριφορά, ώστε να καταξιώνεται στη 
συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και 
να προάγει το κύρος και την αξιοπιστία 
του ιατρικού σώματος…».

Ο ιατρός Ανάργυρος Μαριόλης 

* Από το πρακτικό απόφασης της Επιτροπής Βράβευσης WONCA Europe 2019
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διαθέτει τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία της προσωπικότητας, που τον αναδεικνύουν σε 
πρότυπο για τους λειτουργούς της υγείας.

Το έργο, οι αρχές και το ήθος του αποτελούν για όλους τους νέους ιατρούς πολύ-
τιμες παρακαταθήκες και αποτελεί σύγχρονο Κήρυκα του Ιπποκράτειου Πνεύματος.

Συγχαρητήρια ιατρέ Ανάργυρε Μαριόλη.
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Η	Εταιρεία	Διάδοσης	Ιπποκρατείου	Πνεύματος

αναγνωρίζουσα

την	προσήλωση	στις	αρχές	του	Ιπποκρατείου	Πνεύματος	 

και	τη	διάδοση	των	αξιών	αυτού,	τις	οποίες	επιδεικνύει	ο	γιατρός

κ. Ανάργυρος Μαριόλης

ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΙ

αυτήν	με	ομόφωνη	απόφαση	του	ΔΣ

σε	Κήρυκα	του	Ιπποκρατείου	Πνεύματος

απονέμοντας	τιμητικό	μετάλλιο

ΑΘΗΝΑ

7	ΜΑΡΤΙΟΥ	2020

	 Ο	Γεν.	Γραμματέας	 Ο	Πρόεδρος

	 Ε.	ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ	 Π.Ν.	ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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αριστείδης γ. διαμαντής

Παρουσίαση: Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος

Ο Αριστείδης γ. Διαμαντής γεννήθηκε στο Βόλο το 
1959. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής 
Αξιωματικών Σωμάτων και εν ενεργεία Πλοίαρχος του 
Πολεμικού Ναυτικού.

Ειδικεύτηκε στην Κυτταρολογία, παρακολούθησε με-
τεκπαιδευτικά μαθήματα Κυτταρολογίας του κατώτερου 
γυναικείου γεννητικού συστήματος και κολποσκόπησης 
στο νοσοκομείο Whittington Hospital του Λονδίνου, και 
είναι αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 τοποθετήθηκε 
στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού και υπηρέτησε στα 
πολεμικά πλοία του Στόλου Φ/γ Έλλη και Α/Τ Κανάρης 
καθώς και στα Ναυτικά Νοσοκομεία των Αθηνών και της 
Σαλαμίνας. Διατέλεσε διευθυντής του Ναυτικού Νοσο-
κομείου Σαλαμίνας, μέλος της Ανωτάτης Υγειονομικής 

Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού και διευθυντής Εκπαίδευσης και Έρευνας του Ναυ-

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡγΑ γΙΑΤΡΟΙ

Στην Ακαδημία Αθηνών, το 2014.

Στην καλοκαιρινή 
γιορτή της Α΄ Δη-
μοτικού (1965).

Στο Εργαστήριο της Χημείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσ-
σαλονίκης (1978).

Μαθητής στη Στρατιωτική Σχολή Αξι-
ωματικών Σωμάτων, το 1978 (πρώτος 
από δεξιά).
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Με τον δάσκαλό και μέντορά του, 
Καθηγητή Στάθη Σταθόπουλο 
(Plov div, 2001).

Ομιλητής σε Συνέδριο Ναυτι-
κής και Ταξιδιωτικής Ιατρικής 
στο Κάιρο, το 2010.

Διευθυντής στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας (2006-2007). Στιγμι-
ότυπο από την άσκηση ‘Αμφιάραος’ (δεύτερος από δεξιά).

Στο Πολεμικό Μουσείο, το 2001 
(5Ο Πολυθεματικό Συνέδριο 
ΝΝΑ).

Στο Κυτταρολογικό Εργαστή-
ριο του Ναυτικού Νοσοκομεί-
ου Αθηνών (αρχές δεκαετίας 
2000).

τικού Νοσοκομείου Αθηνών. Σήμερα, είναι διευθυντής του Κυτταρολογικού Εργαστηρίου 
και του Εργαστηριακού Τομέα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και του γραφείου 
Μελέτης Ιστορίας Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής.

Από το 1994 έως το 2006 εκπροσώπησε το Πολεμικό Ναυτικό στη Βαλκανική Επι-
τροπή Στρατιωτικής Ιατρικής (Balkan Military Medical Committee) και από το 2007 είναι 
Επίτιμο Μέλος της (Honorary Member).

Κατά τη διετία 2008-2009 δίδαξε Ιστορία Ιατρικής στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου 
Ιστορίας της Ιατρικής. 



350

ο ΙπποΚρατΙΚοσ Κατα το ηθοσ ΚαΙ τα εργα γΙατροσ ΚαΙ τα δΙΚαΙώματα του αρρώστου

Είναι καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής από το 
2001 και επιστημονικός συνεργάτης του Τομέα Ιστορίας των Ιατροβι-
ολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών από το 2015 μέχρι σήμερα.

Είναι μέλος του γνωμοδοτικού-Επιστημονικού Συμβουλίου του 
Ινστιτούτου Τεκμηρίωσης Πληροφόρησης και Έρευνας του Καρκί-
νου ‘γεώργιος Ν. Παπανικολάου’ και Επίτιμο Μέλος της Βαλκανικής 
Επιτροπής Στρατιωτικής Ιατρικής.

Είναι μέλος πολλών ιατρικών και επι-
στημονικών εταιρειών και συλλόγων, 
Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας 
Στρατιωτικής Ιατρικής και της Ελληνικής 
Εταιρείας Ναυτικής και Ταξιδιωτικής Ια-

Μέλος της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού (2013-2014).

Με τον Λάζαρο Βλαδίμηρο στο Ιατρικό Συνέδριο 
των Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, 2010.

Με τον καθηγητή Φίλιππο γραμματικό στο Ια-
τρικό Συνέδριο των Ενόπλων Δυνάμεων, στη 
Θεσσαλονίκη, 2010.

Προσκεκλημένος ομιλητής 
στο 37ο Πανευρωπαϊκό Συ-
νέδριο της Κυτταρολογίας, 
στο dybrovnik της Κροατίας 
(2012).

Ομιλητής σε Επιστημονικό Συμπόσιο 
του Κ.Ε.Μ.Ε. του Δήμου Κηφισιάς 
(2016).
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τρικής και διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυτταρολογίας 
για δύο συνεχόμενες θητείες.

Το 2001, μετά από δικές του ενέργειες, συγκρότησε και μέχρι σήμερα διευθύνει το 
γραφείο Μελέτης Ιστορίας Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου 
Αθηνών με σκοπό «τη διάσωση, συλλογή, ταξινόμηση και έκδοση αρχειακού και έντυπου 
υλικού με κύριο θέμα την ιστορική πορεία της Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής διά μέσου 
των αιώνων». 

Καρπός των δραστηριοτήτων του γραφείου Μελέτης Ιστορίας Ελληνικής Ναυτικής 
Ιατρικής είναι η δημοσίευση, σε ελληνικά και ξένα περιοδικά, εργασιών με αντικείμενο 
την ιστορία της στρατιωτικής και ιδιαίτερα της ναυτικής ιατρικής, καθώς και η πραγ-
ματοποίηση οκτώ ημερίδων για την ιστορία της στρατιωτικής ιατρικής. Τα θέματα των 
ημερίδων ήταν τα ακόλουθα: 

• ‘Η στρατιωτική ιατρική κατά τον 19ο αιώνα’ (2004).
• ‘Ασκληπιάδαι λογοτέχναι εν όπλοις’ (2005). 
• ‘Πολεμικές συγκρούσεις και Δημόσια Υγεία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου 

κατά τον 19ο και αρχές του 20ου αιώνα’ (2006). 
• ‘Η Ιστορία των Λοιμοκαθαρτηρίων και των Υγειονομείων στον Ελλαδικό χώρο’ (2007).
• ‘Ναυτική Ιατρική στην Επανάσταση του 1821’ (2011).
• ‘Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913. Η συμβολή του Υγειονομικού στο νικηφόρο απο-

τέλεσμα’ (2012). 
• ‘Τα ιατρικά της Επανάστασης του 1821’ (2014).
• ‘Διακεκριμένοι Φιλέλληνες Υγειονομικοί στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας’ (2015). 
• ‘Κωνσταντίνος Μέρμηγκας: Ο στρατιωτικός γιατρός, ο επιφανής χειρουργός, ο 

δάσκαλος, ο ιατροφιλόσοφος’ (2017). 
Επιμελήθηκε την έκδοση των τόμων πρακτικών των τεσσάρων πρώτων ημερίδων. Τα 

πρακτικά άλλων τριών ημερίδων δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά.

Από την παρουσίαση του βιβλίου του «Το Υγειονομικό των Βαλκα-
νικών Πολέμων» στο Πολεμικό Μουσείο, 2014.

Διευθυντής Εκπαιδεύσεως και 
Έρευνας ΝΝΑ (2016).
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Είναι συγγραφέας 20 μονογραφιών και επιμελητής έκδοσης 5 τόμων πρακτικών 
ημερίδων. Διατέλεσε προσκεκλημένος ομιλητής σε περισσότερες από 100 στρογγυ-
λές τράπεζες, επιστημονικές ημερίδες, σεμινάρια και διαλέξεις, αναπτύσσοντας και 
διαπραγματευόμενος θέματα, Κυτταρολογίας, Στρατιωτικής Ιατρικής, Δημόσιας Υγείας 
και Ιστορίας της Ιατρικής.

Περισσότερες από 350 εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περι-
οδικά και έχουν ανακοινωθεί σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
ή έχουν συμπεριληφθεί σε τόμους πρακτικών και ως κεφάλαια βιβλίων.

Τα βιβλία του Αριστείδη Διαμαντή που έχουν εκδοθεί είναι τα ακόλουθα: 
• 3000 χρόνια Ελληνική Ναυτική Ιατρική. Από το μυθικό Αμφιάραο στο Ναυτικό Νοσο-

κομείο Αθηνών (μαζί με τον Ι. Δώδο). 2000
• Ιατρική και γιατροί στο Γαλαξείδι (μαζί με τον Ι. Δώδο και Ε. Καρδαμάκη). 2000. 
• Επιτομή Ιστορίας της Στρατιωτικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής στην Ελλάδα. 2004 

(Το βιβλίο έλαβε το 2006 το γερουλάνειο Βραβείο Ιστορίας της Ιατρικής και επα-
νεκδόθηκε το 2011 από τη Σχολή 
Αξιωματικών Νοσηλευτικής).

• Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών 1955-
2005. Πενήντα χρόνια προσφοράς 
στον άνθρωπο και την επιστήμη. 
2005.

• H ιατρική εξέταση και ιατρική πράξη 
μέσα από την τέχνη. 2005. 

• Ιστορικοί σταθμοί και στάδια εξέλι-
ξης της Κυτταρολογίας. Διδακτορική 
Διατριβή 2006.

• Η προσφορά της Υγειονομικής Υπη-

Προσκεκλημένος ομιλητής στο 
Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Δημητριάδος & Αλμυ-
ρού, παρουσία του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη κ. Ιγνατίου (2016).

Εισηγητής στην Κύμη, το 2017, σε Ημερίδα Ενημέρωσης-
Πρόληψης ‘γεώργιος Παπανικολάου’ (πρώτος από αριστερά)

Από την παρουσίαση του βιβλίου ‘1900’ στο θωρηκτό 
‘Αβέρωφ’ (2016).
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ρεσίας στη Μικρασιατική Εκστρατεία (μαζί με τον Π. Νταφούλη και Β. Νικόλτσιο). 
2006. 

• Κονδυλώματα και καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Από τον Ιπποκράτη στο εμ-
βόλιο. 2008 επανέκδοση 2009.

• Το αίτιο ατεκνίας της βασίλισσας Αμαλίας. Μια νέα λύση σε ένα παλαιό πρόβλημα 
(μαζί με τον Λ. Βλαδίμηρο και τον γ. Ανδρούτσο). 2008 επανέκδοση 2015.

• Η Υγειονομική Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρ-
κικού Πολέμου του 1897 (μαζί με τον Λ. Βλαδίμηρο, τον Π. Νταφούλη και τον Β. 
Νικόλτσιο). 2008.

• Γρηγόρης Λαμπράκης (1912-1963). Πρωτοπόρος της Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας 
στην Ελλάδα (μαζί με τον Λ. Βλαδίμηρο). 2009.

• «Επικήδειος λόγος» για τον Καθηγητή Γεώργιο Σκλαβούνο. 2009. 
• Η προσφορά του Υγειονομικού Σώματος στο ‘Παλιό’ 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο 

Εκπαιδεύσεως (μαζί με τον γ. Κωνσταντίνου, Π. Νταφούλη και Β. Νικόλτσιο). 2010.
• Στους χτύπους της καρδιάς, στους ήχους της μουσικής. Σκιαγραφώντας τη ζωή και 

του έργο του Richard John Bing (μαζί με τον Ε. Μαγιορκίνη). 2010.
• Από το Οθωμανικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης του 19ου αιώνα στο 

σημερινό 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (μαζί με τον Π. Ντα-
φούλη και γ. Κωνσταντίνου). 2011. 

• Τεστ Παπανικολάου (Pap- test) ή Μέθοδος Babeş (Babeş-method); Μια επιστημονική 
‘διαμάχη’ ένα οριστικό τέλος (μαζί με τον Ε. Μαγιορκίνη). 2012.

• Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης. Μια ψυχογραφική προσέγγιση. Βραβείο ακα-
δημίας αθηνών. 2014.

Κατά τη βράβευσή του στην Ακαδημία Αθηνών, 2014.
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• Το Υγειονομικό των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913 μέσα από φωτογραφίες και 
κείμενα εποχής. 2014.

• Αρρώστιες και Ιατρική στη θάλασσα. Ταξίδι μέσα στο χρόνο. 2016.
• Γεώργιος Παπανικολάου. Το επιστημονικό του έργο μέσα από τα μάτια ενός σύγ-

χρονου κυτταρολόγου. 2019. 
για το επιστημονικό και στρατιωτικό του έργο έχει τιμηθεί από τη Στρατιωτική Υπηρεσία 

με μετάλλια, βραβεία, επαίνους, εύφημες μνείες και εκφράσεις ευαρέσκειας. Το 2006 
βραβεύτηκε με το γερουλάνειο Βραβείο Ιστορίας της Ιατρικής για το βιβλίο του: Επιτομή 
Ιστορίας Στρατιωτικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής στην Ελλάδα. Το 2013 βραβεύτηκε από 
την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυτταρολογίας «…για τη συνεισφορά του στη μελέτη 
της Ιστορίας της ιατρικής ειδικότητας της Κυτταρολογίας και ιδιαίτερα για τη συμβολή 
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του στην ανάδειξη του έργου του ιδρυτή της Κυτταρολογίας Γεωργίου Ν. Παπανικολάου 
σε διεθνές και εθνικό επίπεδο». Το 2014 βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών για το 
βιβλίο του: Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης (1855-1935). Μια ψυχογραφική προσέγγιση. 

Το 2012 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών «…για τη 
σημαντική εθελοντική προσφορά του στο Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής». Το 2016 ο 
Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και ο Διευθυντής της «Αποστολής» με την 
ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, στο πλαίσιο 
της πολυετούς κοινωνικής του προσφοράς, του επέδωσαν έγγραφο εύφημης μνείας 
διότι «…ανταποκρίθηκε και εθελοντικά παρείχε τις υπηρεσίες του στο Ιατρείο Κοινωνικής 
Αποστολής. Παρόμοιες ενέργειες τον έχουν καταξιώσει στη συνείδηση της κοινωνίας και 
πρέπει να επιβραβεύονται…».

Πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2020, ανακηρύχθηκε Επίτιμο Μέλος από δύο επιστημο-
νικές εταιρείες, την Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Κυτταρολογίας και την Ελληνική Εταιρεία 
Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης, τιμηθείς για το πλούσιο και πρωτότυπο έργο 
του στην Κλινική Κυτταρολογία, καθώς και στην Ιστορία της ειδικότητας.

Με τη σύζυγο του Μαρία στα σκαλιά της Ακαδημίας 
Αθηνών, 2014.
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Στην αποφοίτηση της 
κόρης του Βάσως.

Στην αποφοίτηση του 
γιου του γιώργου.

Σε κοινωνική εκδήλωση με τη σύζυγό του Μαρία, 
το 2000.

Τα σημερινά επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται, κυρίως, γύρω από τη 
μελέτη και ανάδειξη της Ιστορίας της Κυτταρολογίας και των μορφολογικών επιστη-
μών, της Ιστορίας της Ιατρικής καθώς και της Ιστορίας της Ναυτικής και εν γένει της 
Στρατιωτικής Ιατρικής. 

Ο Αριστείδης Διαμαντής, έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα αδιαμφισβήτητα πλούσιο 
επιστημονικό, διδακτικό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο, τόσο στο αντικείμενο της 
Κυτταρολογίας και της Δημόσιας Υγείας, όσο και στο αντικείμενο της Ιστορίας της Ια-
τρικής, χωρίς να υστερεί σε κοινωνική προσφορά απέναντι στον αδύναμο και πάσχοντα 
συνάνθρωπο.

Τα βιβλία και οι επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει, διακρίνονται για την τεκ-
μηριωμένη ανάπτυξη των θεμάτων, από τη σαφήνεια της διατύπωσης και την πληρότητα 
της διαπραγμάτευσης των εξεταζόμενων θεμάτων. Ειδικά τα βιβλία και οι δημοσιεύσεις 
του σχετικά με το αντικείμενο της Ιστορίας της Ιατρικής, χαρακτηρίζονται επιπρόσθετα 
και από το προσόν της πρωτοτυπίας.

Στην εποχή μας οι γιατροί που ασχολούνται συστηματικά και με ζήλο με τη μελέτη 
και προβολή της ιατρικής μας ιστορίας, είναι δυστυχώς, σε αντίθεση με παλαιότερες 
εποχές, ελάχιστοι. Και από αυτούς τους ελάχιστους, οι περισσότεροι ανακυκλώνουν 
με εργασίες τους ήδη γνωστές πληροφορίες, νομίζοντας έτσι ότι «γράφουν» Ιστορία 
της Ιατρικής. Ο μεγάλος ιστορικός Θουκυδίδης είχε επισημάνει το φαινόμενο. Ούτως 
αταλαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας και επί τα ετοίμα μάλλον τρέπονται. 
(Ιστοριών Α΄ 20). Ο φιλίστωρ ιατρός Αριστείδης Διαμαντής δεν τρέπεται προς τα ετοίμα, 
αλλά φροντίζει να καταπιάνεται με άγνωστα στη βιβλιογραφία θέματα. Η πρωτοτυπία 
στην αναζήτηση θεμάτων Ιστορίας της Ιατρικής, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 
πολλών δημοσιεύσεων του ρέκτη ερευνητή, που δίκαια μπορεί να θεωρηθεί ως ένας εκ 
των διακεκριμένων ιστορικών της Ιατρικής της χώρας μας. 

Τύχη Αγαθή, ο Αριστείδης Διαμαντής ένωσε τη ζωή του με μια θαυμάσια σύζυγο, την 
Μαρία Ευτυχίδου, και μαζί ευτύχησαν να αποκτήσουν δύο άριστα παιδιά, τον γιώργο και 
τη Βάσω, που ξεχωρίζουν για τη μόρφωση, την εργατικότητα και το ήθος τους.
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Ο σημερινός τιμώμενος ως Κήρυκας Ιπποκρατείου Πνεύματος, τόσο στον δημόσιο, 
όσο και στον επαγγελματικό και ιδιωτικό του βίο, είναι κατά τα έργα και το ήθος Ιππο-
κρατικός ευσχήμων γιατρός, έντιμος, ηθικός, εργατικός, ευπροσήγορος, δεοντολογικά 
άψογος, φιλόμουσος και φανατικός βιβλιόφιλος.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου 
Πνεύματος να τον ανακηρύξει Κήρυκα, αποτελεί μια ενδεδειγμένη επιλογή. 
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Η	Εταιρεία	Διάδοσης	Ιπποκρατείου	Πνεύματος

αναγνωρίζουσα

την	προσήλωση	στις	αρχές	του	Ιπποκρατείου	Πνεύματος	 

και	τη	διάδοση	των	αξιών	αυτού,	τις	οποίες	επιδεικνύει	ο	γιατρός

κ. Αριστείδης Γ. Διαμαντής

ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΙ

αυτόν	με	ομόφωνη	απόφαση	του	ΔΣ

σε	Κήρυκα	του	Ιπποκρατείου	Πνεύματος

απονέμοντας	τιμητικό	μετάλλιο

ΑΘΗΝΑ
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