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ανΤι ΠροΛογου

Η θέση του γιατρού στην κοινωνία

Η Ιατρική και η ιστορία του ανθρώπου- της κοινωνίας, σε κάθε χρονική περίοδο, 
έχουν μια στενή και αδιαφιλονίκητη σχέση αλληλεπίδρασης. Η σχέση αυτή μπορεί 
να αποτελεί την έκφραση του πολιτισμού κάθε περιόδου, ενώ η εικόνα της κοινωνίας 
ενισχύεται περισσότερο, αν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους 
ασθενείς, αλλά και τι πιστεύει για τις αρρώστιες. Από την άλλη πλευρά, η μελέτη της 
δράσης των γιατρών, σ’ όλα τα επίπεδα του επιστημονικού και κοινωνικού τους έργου, 
συμβάλλει στην κατανόηση της ίδιας της Ιατρικής, αλλά και του αντικειμένου της, που 
είναι ο άρρωστος και η νόσος1. Η σωματική και η ψυχική αδυναμία του ατόμου μπορεί να 
αντανακλά όχι μόνο συνέπειες της νόσου, αλλά είναι, δυνατόν να επηρεάζεται και από 
διαφόρους κοινωνικούς παράγοντες. Δεν είναι πάντα εύκολο για το γιατρό, να εκτιμήσει 
την έκταση και το βαθμό, στον οποίον το επάγγελμά του αποτελεί προϊόν της κοινωνι-
κής δραστηριότητας και επιπλέον ότι συνδέεται άμεσα με όλες τις πτυχές της όπως, 
είναι η οικονομία, η πολιτική, αλλά και γενικά με κάθε δραστηριότητα του ανθρώπινου 
πολιτισμού. Αλλά και η εκπαίδευση, η κοινωνική θέση, η αμοιβή του γιατρού, ακόμη 
και η ειδίκευσή του, εξαρτώνται από τις προτιμήσεις και τις αποφάσεις της κοινωνίας. 

Από το τελευταίο μισό, του 20ου αιώνα και μέχρι τις μέρες μας συσσωρεύονται, με 
συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, στοιχεία, που ίσως δεν θα ήταν υπερβολικός ο χαρακτηρι-
σμός «χιονοστιβάδα», τα οποία υποδηλώνουν ότι το Ιπποκρατικό λειτούργημα διέρχεται 
βαθιά κρίση2. Η μη έγκαιρη αναγνώρισή της, μπορεί να αποβεί μοιραία, όσον αφορά την 
ταυτότητα της ηθικής του Ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και βλαπτική για την κοινωνία 
ως αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας2. 

Οι γιατροί, με τη λήψη του πτυχίου, ορκίζονται ότι θα εργαστούν για το καλό του 
αρρώστου και ότι θα τον προφυλάσσουν από κάθε κακό και αδικία3-5. Η παράγραφος 
αυτή του Όρκου του Ιπποκράτη, αποτελεί βασική αρχή, στην άσκηση της Ιατρικής, την 
αυστηρή τήρηση, της οποίας καλείται να σεβαστεί ο γιατρός.

Ο Γαληνός, στο έργο το «ὅτι ὁ ἄριστος ἰατρός καὶ φιλόσοφος» γράφει:

Σήμερα, έχουμε φθάσει στο σημείο να επαινούμε 
τον Ιπποκράτη και να τον θεωρούμε τον πιο σημα-
ντικό γιατρό όλων των εποχών, κάνουμε όμως όλα 
τ’ άλλα εκτός από το να γίνουμε όμοιοι με εκείνον.

Η αμετροέπειά μας, όμως, δεν σταματά εκεί. Σήμερα, επειδή ο πλούτος αξίζει 
περισσότερο από την αρετή κανείς σχεδόν δεν προσπαθεί να γίνει γιατρός σαν τον 
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Ιπποκράτη. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να μαζεύει χρήματα  και ταυτόχρονα να ασκεί 
τόσο μεγάλη τέχνη. Και συνεχίζει ο Γαληνός:

Αν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί, όχι με λόγια, 
αλλά με πράξεις και να αποδείξει ότι ο πλούτος 
του περιορίστηκε μέχρι σημείου, να μην πεινάσει, 
να μην διψάσει και να μην κρυώσει, αυτός ακο-
λούθησε πράγματι τη διδασκαλία του Ιπποκράτη.

Αλλά η σημερινή κοινωνικο-οικονομική και Ιαρτική πραγματικότητα, έχει απομακρύνει 
το νέο γιατρό από τις Ιπποκρατικές Αρχές και τον οδηγεί στην αναζήτηση νέων δρόμων 
εύκολου και γρήγορου πλουτισμού. Για όλα αυτά, ο Γ. Παπανικολάου είχε πει:

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

Η ΕΔΙΠ, εκτιμά ότι η διάθεση των γιατρών, ιδιαίτερα των νέων, για θυσίες και παρα-
μερισμό των ωφελιμιστικών στόχων, για χάρη των υψηλών ανθρωπιστικών αξιών, απο-
τελεί 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 δυσφορία της κοινής γνώμης για την ποιότητα του συνόλου 
των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία Διάδοσης του Ιπποκρατείου Πνεύματος (Ε.Δ.Ι.Π.), 
ιδρύθηκε με στόχο: α) τη διάδοση και εφαρμογή των αρχών του Ιπποκρατείου Πνεύ-
ματος, β) την ευαισθητοποίηση των γιατρών και γ) την επιβράβευση των βέλτιστων με 
απονομή τιμητικών διακρίσεων, και μεταλλίων.

Η Iατρική, ως επιστήμη είναι κυρίως αναλυτική, ενώ ως Tέχνη, είναι συνθετική6. Οι 
προσπάθειες να κατακτήσουμε το επιστημονικό περιεχόμενό της, τείνουν να την κα-
ταστήσουν, όσο είναι δυνατόν, πιο επιστημονική. Παρόλα αυτά, είναι πολύ πιθανόν να 
παραμείνει Tέχνη. Ο λόγος, είναι ότι η Ιατρική ασχολείται με ανθρώπους, που έχουν ψυχή 
και ελεύθερη βούληση. Έτσι, ο γιατρός πρέπει να φέρει όλα τα στοιχεία μιας ολοκληρω-
μένης ανθρώπινης ύπαρξης, όπως είναι εκείνα της ανθρωπιάς, αλλά και ενδιαφέροντα, 
που να αγγίζουν όλες τις πτυχές της πολιτισμικής δράσης του. Αυτό, γιατί το κύριο έργο 
του δεν είναι οι διαταραχές του μεταβολισμού, οι λοιμώξεις, ή τα νεοπλάσματα, αλλά 
ο άρρωστος άνθρωπος. Η βοήθεια, που έχει λάβει ο γιατρός, όσον αφορά αυτήν την 
πτυχή του έργου του, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του είναι ελάχιστη. Αυτό γιατί, 
η προσήλωσή του στο πείραμα και στη θεωρία τον έχει απομακρύνει από τη στάση που 
πρέπει να έχει απέναντι στον άρρωστο. Με άλλα λόγια, η γνώση για την ανθρώπινη φύση 
έχει αντικατασταθεί από την επιστημονική αφαίρεση3,6.
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Η ανάγκη εκπαίδευσης των γιατρών, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, αρχίζει να διαφαί-
νεται ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα, όταν το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου 
της Padova περιέλαβε πολλές απ’ αυτές. Προκειμένου να φανούν οι πραγματικές συν-
θήκες άσκησης της Ιατρικής, Ιατρικές Σχολές στις ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά, Βρετανία, 
ήδη από τη δεκαετία του ’60, έκαναν ριζοσπαστικές αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών 
τους με στόχο να γίνει ευρύτερα γνωστή στο φοιτητή η κοινωνική διάσταση του έργου 
του. Στη βάση αυτή προστέθηκαν μαθήματα λογοτεχνίας, φιλοσοφίας, μουσικής θεά-
τρου, ιστορίας, εικαστικών τεχνών, κινηματογράφου, δικαίου, οικονομικών και πολιτικών 
επιστημών, καθώς και θεολογίας7. Η Ιατρική περιέλαβε στα αντικείμενά της και αυτό 
το μη επιστημονικό, κοινωνικό περιβάλλον, χωρίς τη γνώση του οποίου τα προβλήματα 
της υγείας και της νόσου δεν μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοητά, ενώ καθιστούν το 
γιατρό ικανότερο στην επικοινωνία του με τον άρρωστο.

Η ΕΔΙΠ, στην προσπάθειά της να ευαισθητοποιήσει τους γιατρούς, περιέλαβε στον 
ανά χείρας τόμο και, κείμενα νέων γιατρών, οι οποίοι μας μεταφέρουν τις απόψεις 
της νέας γενιάς. Μας μιλούν για τον τρόπο που σκέπτεται: πώς βλέπει τον κόσμο, την 
Ιατρική, τι ζητάει, τι θέλει και τι μπορεί να προσφέρει στον άρρωστο. Αυτές τις θέσεις 
οφείλουμε να τις διαβάσουμε με προσοχή, να τις κατανοήσουμε, να προσαρμοστούμε 
στα νέα δεδομένα και να βαδίσουμε μαζί τους, ενώνοντας τις δυνάμεις μας για μια 
ευρείας έκτασης και αποδοχή των αρχών της Ιπποκρατικής διδασκαλίας.

Στη διάρκεια του Συμποσίου αυτού αναγορεύτηκαν σε: 

Κήρυκες του Ιπποκρατείου Πνεύματος

Ο Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ  
Θανάσης Καράβατος  

και ο Πνευμονολόγος, Φώτης Βλαστός.

Από τη θέση αυτή, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες 
στους συγγραφείς αυτού του βιβλίου, καταρχήν για την προθυμία με την οποίαν δέ-
χθηκαν την πρότασή μας, ιδιαίτερα όμως για τη μεγάλη συμβολή τους στην επιτυχία 
αυτής της προσπάθειας.

Η ΕΔΙΠ συνεχίζοντας την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των γιατρών, προκηρύσσει 
γραπτό διαγωνισμό, συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο και τιμητική διάκριση με θέμα:

Ιπποκρατική Ηθική και Δεοντολογία

Θα ακολουθήσουν λεπτομερείς οδηγίες.

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

Φεβρουάριος 2014
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Ἡ Φιλοδοξία νὰ εἶσαι γιατρός

Πάνος Αποστολίδης

Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, 
οὐ σοφία φαίνεται.

Πλάτων, Μενέξενος 247α

Φιλοδοξία (<φιλόδοξος < φίλος + δόξα) ὀνομάζεται ἡ ἰσχυρὴ καὶ μάλιστα ἡ 
ὑπέρμετρη ἀγάπη γιὰ τὴ δόξα, τὴν ἀγαθὴ φήμη, ἡ ὁποία εὔκολα μεταπίπτει στὴ 
δοξομανία ἢ στὴ δοξοκοπία. Ἡ κακόσημη σημασία τῆς λέξης προκύπτει ἀπὸ τὸ 
δεύτερο συνθετικό, τὴ δόξα, ἡ οποία διαφέρει ἀπὸ τὸ κλέος, διότι «δόξα μέν ἐστιν 
ὁ παρὰ τῶν πολλῶν ἔπαινος, κλέος δὲ ὁ παρὰ τῶν σπουδαίων» (Ἀμμώνιος 149).

Ἡ λέξη φιλόδοξος ἀπαντᾶ κατὰ πρῶτον στὸν Πλάτωνα (Πολιτεία 480α), ὁ ὁποῖος 
δὲν φαίνεται νὰ ἐκφέρει τὴν καλύτερη γνώμη γι’ αὐτόν^ τὴν ἴδια ἄποψη φέρεται 
νὰ ἔχει καὶ ὁ Ἀριστοτέλης (Ρητορική 1387b 33), διότι «οἱ ὅλως φιλόδοξοι φθονοῦν 
ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἐπιδιώκουν νὰ κατακτήσουν», ἐπειδή, συνήθως, εἶναι ἀνέφικτο καὶ 
τὰ μέσα ποὺ μεταχειρίζονται γιὰ τὴν ἀπόκτησή του δὲν εἶναι θεμιτά.

Ἡ λέξη φιλοδοξία ἀπαντᾶ κατὰ πρῶτον στὸν ἱστορικὸ Πολύβιο (2ος αι. π.Χ., 
3.104.1), καὶ συμπίπτει μὲ τὴ φιλοτιμία, ποὺ εἶναι καὶ αὐτὴ μία λέξη μὲ ἀμφίσημη 
ἔννοια.  Ἔτσι, γιὰ νὰ απαλλάξουμε τὴ φιλοδοξία ἀπὸ τὰ ὅσα μεμπτὰ τὴ βαραίνουν, 
πρέπει νὰ τὴν ἐκλάβουμε καὶ μὲ τὴν εὔσημη ἑρμηνεία της, ὁπότε μποροῦμε νὰ τὴν 
ὁρίσουμε ὡς τὴ «μὲ σεμνότητα» ἢ ὀρθότερα, τὴ «μὲ σωφροσύνη ἀγάπη γιὰ τὴν 
ἀγαθὴ φήμη, τὴν εὐδοξία τὴν ὁποία ἐπιδιώκει ἢ προσπορίζεται τὸ ἄτομο ἀπὸ τὸ 
ἐπιτελούμενο ἔργο».

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ προκαταρκτικὰ καὶ πρὶν μὲ ἐγκαλέσετε γιὰ μακρυγορία 
ἔρχομαι ἀσμένως στὸ ἀντικείμενο τῆς ὁμιλίας μου ποὺ ἐπιγράφεται: «Ἡ φιλοδοξία 
νὰ εἶσαι γιατρός». Ὅμως, καὶ πάλι ἐπικαλοῦμαι τὴν ἐπιείκειά σας, ἐπειδὴ εἶμαι 
ἀναγκασμένος νὰ ἐπιστρέψω στὸ ἀπώτερο «παρελθὸν ποὺ τὰ ξέρει ὅλα» καὶ νὰ 
ἀρχίσω ἀπὸ τὸν  Ὅμηρο, ὁ ὁποῖος γράφει (Λ514) τὸν ἐπαινετικὸ γιὰ τοὺς γιατρούς 
στίχο, «ἰητρός γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων». Ὅμως, παρὰ τὸ ἐγκώμιο ποὺ 
τοὺς ἀπονὲμει, δὲν παύει νὰ τοὺς κατατάσσει στὴν τάξη τῶν δημιουργῶν (ρ383), 
τῶν ὠφέλιμων δηλαδή στὴν κοινωνία ἀτόμων. Στὴν Ἱπποκρατικὴ ἐποχή, παρότι 
ὁ γιατρὸς κρίνεται ἀπαραίτητος, δὲν εἶναι τὸ πρόσωπο ποὺ χαίρει τῆς καθολικῆς 
ἀποδοχῆς γιὰ τὴν ἰδιότητά του καὶ ἡ κοινωνική του καταξίωση δὲν θὰ ὑπερβεῖ τὴν 
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τάξη τοῦ χειρώνακτα, ἀφοῦ τὸ ἐπάγγελμά του χαρακτηρίζεται βάναυσο (ἀποχει-
ροβίωτο, χειρωνακτικό). Ὅμως οἱ γιατροὶ τῆς ἴδιας ἐποχῆς φαίνεται πὼς εἶχαν γιὰ 
τὸν ἑαυτό τους ἀντίθετη γνώμη, ἀφοῦ ὁ Ἱπποκρατικὸς συγγραφέας τοῦ Νόμου (§1, 
ἀρχές 4ου αἰ. π.Χ.), ποὺ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μικρότερα συγγράμματα τῆς Συλλογῆς, θὰ 
γράψει: «Ὅποιος σκοπεύει νὰ ἀποκτήσει ἀκριβὴ γνώση τῆς ἰατρικῆς, πρέπει νὰ ἔχει 
τὰ ἑξῆς ἐφόδια: ἰδιοφυΐα, καλὴ ἐκπαίδευση, κατάλληλο περιβάλλον, προπαίδευση 
στὴν ἰατρικὴ ἀπὸ τὴν παιδικὴ ἡλικία, ἐργατικότητα καὶ χρόνο». Τὰ προηγούμενα 
ἀπαραίτητα φυσικὰ προσόντα τοῦ ὑποψήφιου γιατροῦ καὶ οἱ βασικὲς προϋποθέσεις 
τῆς ὀρθῆς ἰατρικῆς παιδείας προκύπτουν ἀπὸ τὴν πεποίθηση τοῦ Ἱπποκρατικοῦ 
συγγραφέα τοῦ Περὶ τόπων τῶν κατὰ ἄνθρωπον (§41, τῆς ἴδιας ἐποχῆς) συγγράμ-
ματος τῆς Συλλογῆς, ὁ ὁποῖος γράφει: «τὴν ἰατρικὴ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὴ μάθει 
κανεὶς γρήγορα, ἐπειδὴ σ’ αὐτὴ δὲν ὑπάρχουν ἀμετακίνητες ἀρχές», ὑπονοώντας, 
προφανῶς, ὅ,τι ὀνομάζουμε σήμερα «διὰ βίου ἐκπαὶδευση».

Ὁ Ἀριστοτέλης, τοῦ ὁποίου ὁ πατέρας, ὁ Νικόμαχος, ἦταν γιατρὸς τοῦ Βασιλιᾶ τῆς 
Μακεδονίας Ἀμύντα τοῦ Γ΄, παπποῦ τοῦ Μεγ. Ἀλεξάνδρου, γράφει ( Ἠθικὰ Νικομάχεια 
1181b2): «κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ γίνει γιατρὸς διαβάζοντας τὰ ἰατρικὰ βιβλία», διότι 
οἱ συγγραφεῖς τῶν ἰατρικῶν συγγραμμάτων δὲν ὑποδεικνύουν μόνο τὰ φάρμακα, 
ἀλλὰ καὶ τὶς θεραπευτικὲς μεθόδους καὶ τὸν τρόπο θεραπείας τοῦ κάθε ἀρρώστου, 
λαμβάνοντας ὑπόψη τὴν ἰδιοσυστασία του, καὶ οἱ γνώσεις αὐτὲς δὲν προκύπτουν 
ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἐκπαίδευση καὶ τὴ χρόνια τριβὴ μὲ τὴν ἰατρική. 
Καὶ γιὰ νὰ γίνει σαφέστερος θὰ προσθέσει, ἐν εἴδει συμβουλῆς, ὅτι «οἱ καλοὶ γιατροὶ 
πρέπει νὰ προσηλώνονται στὴν τέχνη τους κατὰ τρόπο φιλοσοφικώτερον» (Περὶ 
αἰσθήσεως 460α 20, Περὶ νεότητος 480b 22), ἀπὸ ὅτι οἱ ἀσχολούμενοι μὲ τὶς ἄλλες 
τέχνες. Πιθανότατα, ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὸν Σταγιρίτη, ὁ οἰηματίας συγγραφέας τοῦ 
Περὶ εὐσχημοσύνης βιβλίου τῆς Ἱπποκρατικῆς Συλλογῆς (§3, 3ος-2ος αἰ. π.Χ.) θὰ 
γράφει τή, σχεδόν, ἀσεβὴ γιὰ Ἀσκληπιάδη ρήση: «Ἰητρὸς γὰρ φιλόσοφος ἰσόθεος».

Τώρα, πλέον, συνδέοντας τὸ παρελθὸν μὲ τὸ παρόν, σκέφτομαι, ὅτι ἂν ὁ συγ-
γραφέας τοῦ Ἱπποκρατικοῦ Νόμου (§1) ἔχει δίκιο -ἐγὼ τουλάχιστον δὲν προτίθεμαι 
νὰ ἀμφισβητήσω τὴν ἀλήθεια τῶν λόγων του- ποὺ ἀποφαίνεται ὅτι ἡ «ἰητρικὴ 
τεχνέων μὲν πασέων ἐστὶν ἐπιφανεστάτη», τότε, δὲν ἀντιλαμβάνομαι γιατί αὐτὸς 
ποὺ τὴν ἀσκεῖ ἐπὶ τέχνῃ καὶ ὄχι ἐπί παιδείᾳ, δὲν πρέπει νὰ εἶναι περήφανος καὶ 
ἑπομένως φιλόδοξος ἀφοῦ ἀσκεῖ μιὰ τέχνη ἐπιφανὴ καὶ περίβλεπτη. Καὶ ὁρίζοντας 
τὴν ἰατρική, μὲ περισσότερη μετριοφροσύνη, ὡς τὴν «ἐπιστήμη καὶ τὴν τέχνη 
ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴ διατήρηση τῆς ὑγείας καὶ στὴ θεραπεία τῶν νόσων», τότε: τὸ 
πρῶτο σκέλος τοῦ ὁρισμοῦ, παρότι σημαντικό, ἀποδεικνύεται ὑποδεέστερο τοῦ 
δεύτερου, ἐπειδὴ ἡ θεραπεία τῶν νοσημάτων ταυτίζεται μὲ τὴν ἀποκατάσταση 
τῆς ὑγείας ποὺ θεωρεῖται, δικαίως, τὸ πρώτιστο ἀγαθὸ στὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. 
Καὶ ἄν, μάλιστα, προχωρήσουμε περισσότερο ἀναλογιζόμενοι ὅτι ὑπάρχουν καὶ 
θανατηφόρα νοσήματα, τὰ ὁποῖα ἡ ἰατρικὴ καὶ παλαιότερα, καὶ περισσότερο 
σήμερα, κατορθώνει νὰ θεραπεύει, νὰ διώχνει δηλαδή τὸν ἀποτρόπαιο θάνατο, 
τότε πρέπει νὰ συμπεράνουμε ὅτι αὐτὸς ποὺ τὴν ἀσκεῖ, ὁ γιατρός, δικαιολογεῖται 
νὰ εἶναι περήφανος καὶ φιλόδοξος ἐπειδὴ πράττει αὐτό ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ πράξει 
ὁ οἱοσδήποτε ἄλλος.

Ὁ γιατρὸς δικαιοῦται νὰ εἶναι φιλόδοξος ὅταν ἐκτελεῖ μὲ αὐταπάρνηση τὸ 
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καθῆκον του, ὅταν δηλαδὴ τηρεῖ μὲ εὐλάβεια τὴ δεοντολογία τοῦ ἐπαγγέλματος. 
Καὶ λέγοντας δεοντολογία ἐννοοῦμε τοὺς γραπτοὺς καὶ ἄγραφους ἠθικοὺς κανόνες 
ποὺ ἔχουν τεθεῖ καὶ ἰσχύουν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἱπποκράτη κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς 
Ἰατρικῆς καὶ ἐμπεριέχουν δύο ὑπέρτατα ἀξιώματα: τὸν σεβασμὸ στὴν ἀνθρώπινη 
ζωή, ἐπειδὴ ὁ γιατρὸς οὐδέποτε συνεργεῖ οὔτε στὴν αὐτοχειρία οὔτε στὴ θανάτωση 
τοῦ ἐμβρύου, καὶ στὴν ἑτοιμότητα γιὰ βοήθεια πρὸς τὸν οἱονδήποτε πάσχοντα μὲ 
ἀπαράβατη τὴν ἀρχὴ τοῦ «ὠφελέειν, ἢ μή, βλάπτειν». Τώρα, ὅμως, εἶμαι ὑποχρεω-
μένος νὰ ἀπαντήσω σὲ ἕνα σημαντικὸ ἐρώτημα καὶ νὰ προβῶ σὲ μία ἀπαραίτητη 
διευκρίνιση. Τὸ ἐρώτημα εἶναι: Ἐντέλει ἡ ἰατρικὴ εἶναι ἐπιτήδευμα ἢ λειτούργημα 
καὶ ὁ γιατρὸς εἶναι ἐπιτηδευματίας ἢ λειτουργός; Καὶ ἐξηγοῦμαι: ἐφόσον ὁ γιατρὸς 
εἶναι «ὑπηρέτης τῆς τέχνης» του (Ἱπποκράτης, Ἐπιδημιῶν Ι 5), καὶ ἡ τέχνη του εἶναι 
δημόσια ὑπηρεσία ἀσκούμενη ὑπὲρ ἢ χάριν τοῦ λαού, δηλαδὴ λειτούργημα, τότε 
αυτὸς εἶναι ὁπωσδήποτε λειτουργός^ ὅμως λειτουργὸς ὀνομάζεται μόνο ἐκεῖνος ποὺ 
ἐπιτελεῖ λειτουργία, ἡ ὁποία ὁρίζεται ὡς τὸ καθῆκον ἢ τὸ εἰδικὸ ἔργο καὶ γενικὸτερα 
ἡ ὑπηρεσία ἡ ἐπιτελούμενη μὲ ἴδιες δαπάνες ἀπὸ ἄτομο ὁριζόμενο, κατὰ τὰ νόμιμα, 
ἀπὸ τὴν πολιτεία. Ἐπειδή, ὅμως, ὁ γιατρὸς οὐδέποτε ὑπῆρξε μὴ ἀμειβόμενος (εἴτε 
δημόσιος εἴτε ἐλεύθερος), τότε πρέπει νὰ θεωρήσουμε ὅτι αὐτὸς εἶναι πρὸς χάριν 
λειτουργὸς καὶ ἡ ιατρικὴ εἶναι κατ’ ὄνομα λειτούργημα. Ἑπομένως πρόκειται γιὰ 
ἕναν κατ’ ἐπιλογὴν χαρακτηρισμὸ ὁ ὁποῖος παραχωρείται ἀπὸ τὴν πολιτεία, ὡς 
ἔκφραση εὐγνωμοσύνης ὑπὸ μορφὴν ἐγκωμίου γιὰ τὸ ἔργο καὶ ἐπαίνου γιὰ τὴν 
ἀρετὴ τοῦ γιατροῦ, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζει τὴν ἰδιαίτερη καὶ σημαντικὴ κοινωνικὴ 
προσφορά του. Καὶ ἔρχομαι στὴ διευκρίνιση προκειμένου νὰ ἀποσαφηνίσω ἂν 
ἡ ἀσκούμενη στὴν πράξη ἰατρική, ἡ ὀνομαζόμενη κλινικὴ ἢ νοσοκομειακή, εἶναι 
τέχνη ἢ ἐπιστήμη. Ἔχω τὴ γνώμη ὅτι εἶναι περισσότερο τέχνη, ἐπειδή ὁ γιατρὸς 
ἐφαρμὸζει τὶς διαγνωστικὲς καὶ θεραπευτικὲς μεθόδους ἄλλων ὁμοτέχνων του καὶ 
ἐννοῶ τῶν πρωτοπόρων τῆς ἰατρικής καὶ τῶν συνεπίκουρων ἐπιστημῶν. Ἑπομένως 
ἰδιοποιεῖται μὲ νόμιμο τρόπο τὶς προηγούμενες καὶ σὺγχρονες ἀνακαλύψεις (καὶ 
ἐφευρέσεις), τὶς ὁποῖες ἐφαρμόζει, μετά τὴν κατάλληλη σπουδὴ καὶ ἐκπαίδευση, 
μὲ ἐπιστημονικὰ κριτήρια καὶ καθορισμένο τρόπο πρὸς συγκεκριμένο σκοπὸ ποὺ 
εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τῶν πασχόντων. Μὲ αὐτὴ τὴν ἔννοια ἡ ἰατρικὴ 
εἶναι ἐφαρμογὴ τέχνης καὶ ἐπιστήμης, παρὰ ἐπιστήμης καὶ τέχνης.

Ἡ κοινωνικὴ καταξίωση κάθε τέχνης καὶ ἐπιστήμης προσδιορίζεται ἀπὸ τὴ 
δυσκολία καὶ τὴ χρονική διάρκεια τῆς ἐκμάθησης, ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς 
ὕπαρξής της καί, κυρίως, ἀπὸ τὸ εὖρος καὶ τὴν ἀξία τῆς ὠφέλειας ποὺ παρέχουν. 
Ἡ πραγματοποίηση τῶν προηγούμενων ἀπαιτήσεων ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ γνωστικὸ 
ἐπίπεδο καὶ τὴν ἀφοσίωση τῶν ἐκπροσώπων της^ ὅμως στὴν περίπτωση τῆς ἰα-
τρικῆς ἐπιπροστίθεται καὶ ἡ αὐστηρὴ τήρηση τῶν ἠθικῶν κανόνων ποὺ διέπουν 
τὴν ἐφαρμογή της ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τὴν ὑπηρετοῦν. Καὶ διατυπώνοντας μὲ ἀφο-
ριστικὸ τρόπο τὶς προηγούμενες σκέψεις θὰ μποροῦσα νὰ πῶ ὅτι ἡ καταξίωση τῆς 
ἰατρικῆς ἐπαφίεται στὸ ἦθος καὶ τὴν ἠθική τῶν γιατρῶν.

Γράφει ὁ Γαληνός (Ι 57): «Θὰ ἦταν εὐκολότατο πράγμα, ἀφοῦ μάθει κανεὶς μέσα 
σὲ λίγα χρόνια αὐτὰ ποὺ εἶχε βρεῖ σὲ μεγάλο χρονικὸ διάστημα ὁ Ἱπποκράτης, 
νὰ ἀφιερώσει τὴν ὑπόλοιπη ζωή του στὴν ἀνεύρεση αὐτῶν ποὺ ὑπολείπονται. 
Ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατόν, ἄν κανεὶς θεωρήσει σημαντικότερο τὸν πλοῦτο ἀπὸ τὴν 
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ἀρετὴ καὶ δὲν μάθει τὴν τέχνη γιὰ τὴν ὠφέλεια τῶν ἀνθρώπων... Διότι δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ χρηματίζεται κανεὶς καὶ ταυτὸχρονα νὰ ἐξασκεῖ μιὰ τόσο μεγάλη τέχνη, 
ἀλλὰ πρέπει ἀναγκαστικὰ νὰ περιφρονήσει τὸ ἕνα καὶ νὰ ἐπιδιώξει πάση θυσία τὸ 
ἄλλο». Καὶ συνεχίζει (Ι 59): «Ἔχει λοιπὸν καταδειχθεῖ ὅτι ὁ πραγματικὸς γιατρὸς 
εἶναι φίλος τῆς σωφροσύνης ἀλλὰ καὶ σύντροφος τῆς ἀλήθειας». Καὶ συμπεραίνει 
(Ι 60): «Διότι, ἄν περιφρονεῖ τὰ χρήματα καὶ πορεύεται μὲ σωφροσύνη, δὲν ὑπάρχει 
φόβος νὰ κάνει κάτι ἄδικο^ διότι ὅλες οἱ ἀδικίες ποὺ ἀποτολμοῦν οἱ ἄνθρωποι, 
τὶς διαπράττουν ἐπειδὴ μεταπείθονται ἀπὸ τὴ φιλοχρηματία καὶ ἀπὸ τὴ σαγήνη 
τῆς ἡδονῆς». Μήπως, λοιπόν, ὡς γιατροὶ πλέον θὰ πρέπει νὰ συμφωνήσουμε μὲ 
αὐτὸν τὸν ἀτοπώτατον πρόγονο, τὸν Σωκράτη, ὁ ὁποῖος φιλοσοφώντας καὶ ἐλέγ-
χοντας τὸν ἑαυτό του καὶ τοὺς ἄλλους, δίδασκε (Πλάτων, Ἀπολογία 30b) ὅτι «ἡ 
ἀρετὴ δὲν προέρχεται ἀπὸ τὰ χρήματα, ἀλλὰ τὰ χρήματα καὶ ὅλα τὰ ἄλλα ἀγαθὰ 
τῶν ἀνθρώπων, καὶ στὴν ἰδιωτικὴ καὶ στὴ δημόσια ζωή, προέρχονται ἀπὸ τὴν 
ἀρετή;». Τὴν προηγούμενη ἀρχή του τὴ διατύπωσε καὶ λακωνικότερα (ὅ.π. 38α 3): 
«ὁ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς ἀνθρώπῳ» (ὁ βίος ποὺ δὲν ὑποβάλλεται σὲ ἔλεγχο 
δὲν ἔχει καμία ἀξία γιὰ τὸν ἄνθρωπο).

Καὶ ἔρχομαι στὸ τελευταῖο ἐρώτημα τῆς ὁμιλίας μου: Εἶναι πράγματι φιλοδοξία 
νὰ εἶσαι γιατρός, ἢ ὀρθότερα, πρέπει ὁ γιατρὸς νὰ εἶναι φιλόδοξος; Ἡ ἀπάντησή 
μου, χωρὶς περιστροφὲς καὶ ἐνδοιασμούς, εἶναι ἕνα ἀδιαφιλονίκητο ΝΑΙ. Καὶ ὁ λό-
γος εἶναι ἁπλός^ διότι οἱ ἄνθρωποι μόνο στὸν γιατρὸ παραδίδουν μὲ ἐμπιστοσύνη 
ὅ,τι πολυτιμότερο ἔχουν, καὶ ἐννοῶ τὴ ζωή τους, ὅταν νοσοῦν καὶ κινδυνεύουν νὰ 
τὴν ἀπολέσουν καὶ μόνο σ’ αὐτὸν ἐκμυστηρεύονται τὰ ἀπόρρητα τοῦ βίου τους. 
Ὁ γιατρός, ἑπομένως, δικαιοῦται νὰ εἶναι φιλόδοξος, ἀρκεῖ νὰ προσέρχεται πρὸς 
τὸ φιλοσοφεῖν μὲ σωφροσύνη καὶ καλοκαγαθία (Πολύβιος 32.14.10).

Παραφράζοντας τὴ θυμόσοφη ρήση, «οἱ καλοὶ καπετάνιοι στὴ φουρτούνα 
φαίνονται», θὰ ἔλεγα ὅτι «οἱ καλοὶ γιατροὶ δοκιμάζονται καὶ ἐπιβεβαιώνονται 
στὴν ἀντιμετώπιση τῶν βαριῶν νοσημάτων», χωρὶς βέβαια νὰ εἶναι ὀλίγωροι καὶ 
στὰ ἐλαφρά. Ὁ γιατρὸς ποὺ ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει «σώσει» ἀρρώστους, ὅτι πράττει 
δηλαδὴ τὸ καθῆκον του, νομίζω, ὅτι πάσχει ἀπὸ τὸ «σύνδρομο τῆς δοξομανίας ἢ 
τῆς καυχησιολογίας»^ στὴν περίπτωση αὐτὴ φρόνιμο εἶναι νὰ σκέφτεται - αὐτή 
εἶναι ἡ συνιστώμενη ἀγωγή - ὄχι γιατὶ κάποιοι ἄρρωστοι σώθηκαν, ἀλλὰ γιατὶ 
κάποιοι ἄλλοι, ποὺ δὲν ἔπρεπε, κατόρθωσαν νὰ μὴ διαφύγουν τὸν θάνατο, ἐπειδὴ 
τὸ νόσημα ἦταν ἰσχυρότερο ἀπὸ τὴν τέχνη τους.

Καὶ προσθέτω καὶ τούτο γιὰ τὶς σχέσεις καὶ τὴ συμπεριφορὰ τῶν ἀρρώστων 
πρὸς τοὺς γιατρούς. Μήπως οἱ πάσχοντες ἔχουν γίνει ἀγνώμονες ἢ μήπως οἱ γιατροὶ 
ἀπέκτησαν τὴ νοσηρὴ νοοτροπία, ὅτι δηλαδὴ οἱ ἄρρωστοι πρέπει νὰ ἐκφράζουν 
«ἐμπράκτως» τὴν εὐγνωμοσύνη τους; Πρὶν μὲ λιθοβολήσετε, ὑπενθυμίζω: «ὁ ἀνα-
μάρτητος πρῶτος τὸν λὶθο βαλέτω»^ αὐτὸ σημαίνει ὅτι θὰ ἤμουν ὁ τελευταῖος ποὺ 
θὰ ἔριχνα τὸν λίθο τοῦ ἀναθέματος. Νομίζω, ὅμως, ὅτι ἐνδιαφέρει ἐλάχιστα ἐὰν 
τὸ ποσοστὸ τῶν παραβατῶν εἶναι μικρὸ ἢ μεγάλο, ἐπειδὴ ὁ ταχὺς καὶ ἀθέμιτος 
πλουτισμὸς εἶναι νόσημα μὲ ἀπροσδιόριστο βαθμό μεταδοτικότητας.

Λέγεται (Διογένης Λαέρτιος V18) «πὼς ὅταν ὁ Ἀριστοτέλης ρωτήθηκε «ποιό 
πράγμα ξεχνιέται πρῶτο», ἀπάντησε, “ἡ εὐγνωμοσύνη”». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι οἱ 
ἄνθρωποι δὲν ἄλλαξαν στοὺς αἰῶνες καὶ ὅτι ἡ εὐγνωμοσύνη δὲν ἀπαιτεῖται ἀλλὰ 
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προσφέρεται ἀπὸ τὸν εὐργετούμενο. Ὁ Ἱπποκρατικὸς συγγραφέας τῶν Παραγγε-
λιῶν (§6, 3ος αἰ. π.Χ.) γράφει: «ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἀγάπη γιὰ τὸν ἄνθρωπο, ὑπάρχει 
καὶ ἀγάπη γιὰ τὴν ἐπιστήμη», καὶ ὁ Γαληνὸς συμπληρώνει: (Ι 56) ὅτι «ἡ ἰατρικὴ 
εἶναι φιλάνθρωπη τέχνη», καὶ ἐμεῖς οἱ ὁμότεχνοι ἐπίγονοι δὲν ἔχουμε λόγους νὰ 
τοὺς διαψεύδουμε.

Ἡ μετριόφρονη γνώμη μου εἶναι ὅτι γιὰ τὴν ἰατρική δὲν πρέπει νὰ ἐφεύρουμε 
νέα ἠθική, ἀλλὰ νὰ διδάξουμε τὴν ὑπάρχουσα στοὺς νέους γιατρούς, οἱ ὁποῖοι θὰ 
τὴν προσαρμόσουν στὰ ἠθικὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς τους.

Ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ ἡ ἀγάπη μας θὰ εἶναι πάντα μαζί τους.
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συνομιλία του ιπποκράτη  
με έναν νέο γιατρό

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης, Σιμέλλα Προβατοπούλου

ΕισαγωγΗ

Στην πρώτη παράγραφο, του πρώτου τμήματος των Αφορισμών (1.1)1 διαβάζουμε:

§1.1. Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ 
πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. Δεῖ δὲ οὐ μόνον ἐαυτὸν 
παρέχειν τὰ δέοντα ποιεῦντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ 
τοὺς παρεόντας, καὶ τὰ ἒξωθεν.

και σε απόδοση Π. Αποστολίδη2

§1.1. Ἡ ζωὴ εἶναι σύντομη, ἡ δὲ ἰατρικὴ μακρόχρονη, ἡ 
εὐκαιρία φευγαλέα καὶ ἡ πείρα ἀπατηλή, ἡ ὀρθὴ κρίση τῶν 
πραγμάτων εἶναι δύσκολη. Ὁ ἰατρὸς λοιπὸν πρέπει ὄχι μόνο 
νὰ παρέχει ἀπὸ μόνος του τὰ δέοντα στὸν ἄρρωστο, ἀλλὰ 
καὶ νὰ ἔχει τὴ βοήθεια τοῦ ἀρρώστου καὶ τῶν οἰκείων του 
καὶ νὰ ὑπάρχουν οἱ κατάλληλες συνθῆκες [γιὰ τὴν ἐκτέλεση 
τοῦ ἔργου του].

Στη διαχρονική πορεία τους οι γιατροί για να λειτουργήσουν προς όφελος του αρ-
ρώστου είχαν στη διάθεσή του άλλοτε άλλο αριθμό μέσων, αρχίζοντας από την απλή 
παρατήρηση και περνώντας μέσα από τις ανατομικές μελέτες και το πείραμα φθάνουμε 
στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας, του ΡΕΤ και της μελέτης της γονιδιακής παρα-
σκευής των  πρωτεϊνών. Στη μελέτη περιγράφονται οι διαφορές που σημειώνονται στο 
επίπεδο της παροχής υπηρεσιών υγείας, στον τρόπο που σκέπτονται και λειτουργούν 
οι γιατροί στην εποχή του Ιπποκράτη και σήμερα. Η λειτουργία των ηθικών αρχών στο 
χώρο της Ιατρικής όπως έχουν διατυπωθεί στον Όρκο του Ιπποκράτη έχουν διαχρονική 
αξία, παρά τις όποιες αντιρρήσεις, που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς. Οι συγκρίσεις 
σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει, να γίνουν με βάση τα μέσα που είχαν στη διάθεσή τους 
οι γιατροί, από θεωρητικής και πρακτικής σκοπιάς, καθώς και από το επίπεδο των γνώ-
σεων, αλλά και το είδος των γιατρών της κάθε εποχής.

Συζήτησα με συναδέλφους το αντικείμενο του θέματος με στόχο τη διαπίστωση 
παρουσίας ή μη της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ της γνώσης των ηθικών αρχών της 
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Ιπποκρατικής διδασκαλίας και της ευαισθητοποίησης σ’ αυτές των νέων, κυρίως γιατρών. 
Η εντύπωση που αποκόμισα είναι εξόχως διαφωτιστική του επικρατούντος κλίματος. 
Οι περισσότερες απαντήσεις θα μπορούσαν να συνοψιστούν στο ακόλουθο σχόλιο: 

Μέσα στη μεγάλη κοινωνικο-οικονομική κρίση, αλλά και τη γενικότερη ιατρική απα-
ξίωση που βιώνει η σύγχρονη κοινωνία δεν μένει χρόνος όχι για την ενασχόληση αλλά 
ούτε καν για προβληματισμό για το τι είναι και τι εκφράζουν οι Ιπποκρατικές αρχές. 
Μήπως, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν, για παράδειγμα, ο Όρκος, η βάση της Ιππο-
κρατικής διδασκαλίας, πέφτει, συχνά, θύμα των εκάστοτε “μορφών κρίσης”, ανεξάρτητα 
αν αυτές είναι κοινωνικές, θρησκευτικές, οικονομικές, ή πολιτικές; Μήπως, βρίσκουμε 
την ευκαιρία να κάνουμε έκπτωση στη συνείδησή μας, όταν η λέξη, συμβιβάζομαι, κυ-
ριαρχεί σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μας; Μήπως, επιλέξαμε λάθος 
χρονική στιγμή να συζητήσουμε για Ηθική, όταν όλα τα κοινωνικά στρώματα, έχουν 
ευθυγραμμιστεί σε μια τροχιά βολέματος ή συμβιβασμού; Μήπως, όλα αυτά πρέπει 
να αποτελέσουν μέρος ενός γενικότερου προβληματισμού, μέσα από τον οποίον θα 
αναδυθεί η πραγματική αιτία του προβλήματος και η οποία θα προσδιορίσει γιατί τόσο 
λίγοι Έλληνες γιατροί γνωρίζουν τον Όρκο και ότι πιθανόν το ίδιο μπορεί να ισχύει και 
για τη γνώση τους για τα αρχαία κείμενα; Επειδή, στην εποχή μας εύκολα ξεχνάμε, είναι 
πιθανόν ότι και αυτοί που είχαν κάποτε κάποια επαφή να μην θυμούνται. Αυτό σε καμία 
περίπτωση δεν παρέχει άφεση αμαρτιών, αποτελεί όμως στοιχείο προβληματισμού για 
τον τρόπο που ασκείται και λειτουργεί ο σύγχρονος γιατρός. Μήπως, μέσω του Όρκου 
ζητάμε πολλά από το γιατρό; Σίγουρα όχι. Ο γιατρός, είναι και θα πρέπει να παραμείνει 
λειτουργός της υγείας. Γιατί, αν χαθεί η αγάπη για τον άνθρωπο χάνεται και η αγάπη 
για την επιστήμη (Παραγγελίαι 6).3

Ο γιατρός, από τη στιγμή που θα αντικαταστήσει και μια από τις λέξεις του 5ου άρ-
θρου του Όρκου4,5 που λέει:

Αγνή και καθαρή θα φυλάξω τη ζωή μου και την τέχνη μου

του άρθρου που μιλάει για το λειτούργημά του, θα πρέπει να παύσει να το ασκεί. Πώς θα 
τον ονομάσουμε; Βάλτε όποια λέξη θέλετε στη θέση της λέξης γιατρός. Θέλετε, έμπο-
ρος, επαγγελματίας, βολεμένος, συμβιβασμένος. Δεν έχει σημασία, αυτό που πρέπει να 
τονίσουμε είναι ότι οι ασθενείς και η κοινωνία, θέλουν ο γιατρός να ασκεί λειτούργημα, 
όχι επάγγελμα. Θέλω, ο γιατρός μου να είναι οξυδερκής, όπως ο De Oliver Sacks, ένας 
αλτρουιστής, ένας γιατρός ιεραπόστολος, όπως ο Albert Schweitzer. Θέλω, ο γιατρός 
μου, για τον οποίο η Ιατρική είναι κάτι πάρα πάνω από ένα επάγγελμα, να είναι το είδος 
του ατόμου, το οποίο ορκίζεται σε έναν Όρκο, ο οποίος διατηρεί τα υψηλότερα δυνατά 
Ηθικά και Επιστημονικά κριτήρια. Ο Όρκος, ενσάρκωσε για πάνω από 2.500 χρόνια 
όλες τις άγραφες Αρχές, Ηθικές Αξίες και Κανόνες, οι οποίες συνδιαμόρφωσαν την 
ιατρική πράξη, μέχρι τις μέρες μας, χωρίς να αναφερθεί ποτέ ότι επιβλήθηκαν με την 
όποια μορφή νομικής παρέμβασης. Ο Όρκος, επιβίωσε λόγω της εσωτερικής δύναμης 
που ανέδυαν οι ηθικές τους αξίες, αλλά και γιατί δεν υπήρξε διαχρονικά εναλλακτική 
πρόταση, η οποία να περικλείει όλες τις Ηθικές Αρχές και Αξίες, που πρέπει να διέπουν 
την Ιατρική πράξη.4,5

Η συζήτηση, που θα διεξαχθεί, θα εστιάσει το ενδιαφέρον της σε συγκεκριμένα ση-
μεία, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο εποικοδομητικών συζητήσεων 
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μεταξύ δυο γιατρών, του Ιπποκράτη και ενός σύγχρονου, των οποίων τις γνώσεις χωρί-
ζει ένα χάσμα 25 και πλέον αιώνων. Η συζήτηση θα διεξαχθεί με μια, ενώπιος ενωπίω, 
θέση των δυο γιατρών, με ερωτήσεις και ακροατήριο-κριτές, τους αρρώστους, ή την 
ίδια την κοινωνία, ή και τους γιατρούς αν προτιμάτε. Η συζήτηση θα είναι ελεύθερη, 
χωρίς προαπαιτούμενα και συμβιβασμούς, αλλά με μοναδικό στόχο τον καθορισμό 
των θέσεων, καθώς και τη διαπίστωση των σημείων εκείνων που υπάρχει ταύτιση των 
απόψεών τους, με βάση τα δεδομένα κάθε εποχής. Αυτή η συζήτηση θα διεξαχθεί σ’ 
ένα πλαίσιο ικανό να συμβάλλει στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, όπου είναι 
εφικτό και όπου υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

Μιλάμε, συνεπώς, για ένα σύγχρονο γιατρό και για τον πατέρα της ιατρικής, τον 
Ιπποκράτη, δυο γιατρούς με διαφορετικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας, αλλά και με 
διαφορετικές δυνατότητες κλινικής και εργαστηριακής μελέτης του αρρώστου. Θα μι-
λήσω, στο σύγχρονο γιατρό, με ερωτήσεις για θέματα που θα αναφέρονται στο χθες και 
το σήμερα, καθώς και με παραδείγματα, μέσα από τα έργα των μεγάλων πρωτοπόρων 
της Ιατρικής, από τον Ιπποκράτη έως τον Sydenham ή τον Boerhaave, ώστε να μπορέ-
σει να προβληματιστεί, να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα και να αντιπαραθέσει τη 
δική του σύγχρονη άποψη και εμπειρία. Θα προσπαθήσω να τον απομονώσω από τη 
σημερινή σκληρή πραγματικότητα, η οποία θολώνει τις σκέψεις και αποπροσανατολίζει 
τις πράξεις όλων μας. Θα τον αφήσω να μείνει μόνος με τον εαυτό του, να μιλήσει με το 
δικό του κόσμο, να επανέλθει στα αρχικά όνειρά του. Γιατί, έτσι, μόνο θα διαπιστώσει, 
πού ήταν κάποτε, πού είναι τώρα και πού πάει;

Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί από πού πηγάζουν; Θεωρούμε a priori ότι ο νέος 
γιατρός κινείται έξω από το πλαίσιο των, συνταγματικά, ηθικών υποχρεώσεών του. Αν 
αυτό συμβαίνει αφορά όλους τους γιατρούς, ή ένα μικρό, στατιστικά μη σημαντικό πο-
σοστό; Οι ηθικές αξίες είναι όπως οι έγκυες, ή είσαι, ή δεν είσαι; Συνεπώς, ή έχεις την 
πλήρη γνώση και πίστη στις ηθικές αρχές και αξίες ή δεν την έχεις. Η «σχεδόν έγκυος» 
δεν υπάρχει.

Θα ξεκινήσω την ανίχνευση του νέου γιατρού με τα ακόλουθα: 
Θα του υπενθυμίσω, τα στάδια που μεσολάβησαν και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν 

οι γιατροί, σε άλλες εποχές, ώσπου να φθάσει η ιατρική στη σημερινή της μορφή. Θα 
του υπενθυμίσω, ακόμη, τις θυσίες και τους κόπους, αλλά και το μέγεθος του ηθικού 
αναστήματος που διέθεταν οι πρωτεργάτες των μεγάλων ανακαλύψεων. Θα φέρω το 
παράδειγμα ενός γιατρού μετανάστη του Sabin6, ο οποίος αποποιήθηκε κάθε κέρδος 
από το εμβόλιό που παρασκεύασε και αρκέστηκε στο μισθό του καθηγητή, ενώ θα 
μπορούσε να είχε γίνει ένας πάμπλουτος γιατρός.

Η αΜΦιΔροΜΗ σΧΕσΗ γιαΤρου αρρωσΤου

Ας δούμε, καταρχήν, πώς ενεργεί ένας σύγχρονος γιατρός. Με άλλα λόγια, τι συμβαίνει 
στο μυαλό ενός (ή μιας) γιατρού της εποχής μας, όταν αντιμετωπίζει τον ασθενή του. 

Πώς, ή με ποιον τρόπο πρέπει να συμπεριφέρεται;

Η συμπεριφορά του γιατρού και η σχέση του με τον άρρωστο περικλείει μια φιλο-
σοφία, η ανάγνωση της οποίας είναι δυνατό να ξετυλίξει το κουβάρι που θα φέρει στο 
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φως, όλα τα στοιχεία που πρέπει να καθιστούν τη σχέση αυτή μοναδική. Υπάρχει όμως 
και η άλλη πλευρά – διαπίστωση που λέει ότι: 

Η συμπεριφορά των γιατρών, στη διαδρομή του χρόνου, 
δεν είναι απόλυτα γνωστή. Αυτά που μαθαίνουμε, ή που 
φθάνουν σ’ εμάς, μέσα από τα γραπτά κείμενα, είναι κραυ-
γαλέα παραδείγματα γιατρών επώνυμων, τα οποία δεν 
εκφράζουν και το σύνολο των άσημων και αφοσιωμένων 
στο καθήκον τους.

Η κάθε γενιά των γιατρών διαφέρει σημαντικά και σε πολλά σημεία, στο σκεπτικό και 
τις ικανότητες, από την προηγούμενη. Έτσι, συχνά, ακούμε να διατυπώνεται η φράση: 

Όταν ήμουν ειδικευόμενος, πριν από 35 χρόνια, τα πράγ-
ματα ήταν πιο αυστηρά και έπρεπε ο καθένας να γνωρίζει 
απόλυτα το αντικείμενό του.

Κανείς δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει με την ορθότητα αυτής της διατύπωσης, η 
οποία διαχρονικά πρέπει να έχει την ίδια εφαρμογή. Η προηγούμενη γενιά των γιατρών, 
η δική μου, πίστευε ότι ήταν οι άψογοι, οι αριστοτέχνες, και ο δικός της χώρος και ο 
χρόνος λειτουργούσε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά από το σημερινό. Να σκεφτεί 
κανείς ότι μιλάμε για μια διαφορά 35 χρόνων, όχι αιώνων.

Πώς μεταφράζεται αυτή η διαπίστωση;

Είναι μια διαπίστωση, που προκύπτει όταν κοιτάζεις τα πράγματα μέσα από την πα-
ραμορφωμένη εικόνα, που σου δίνει ο φακός της νοσταλγίας, η οποία μας ακολουθεί 
πάντα. Μήπως, στο μυαλό, των γιατρών αυτών, είχε γίνει συνείδηση ότι τα πάντα κόποις 
κτώνται; Οι προαγωγές τους στην πλειονότητά ακολουθούσαν μια αξιοκρατική διαδικα-
σία, ασφαλώς όχι αυστηρή, πλην όμως οι προωθήσεις μικρού αριθμού γιατρών, χωρίς 
αξιοκρατικά κριτήρια δεν αλλοίωναν το συνολικό επίπεδο της επιστημονικής αξίας τους. 
Με άλλα λόγια, υπήρξαν άξιοι, και φωτισμένοι γιατροί, που αποτελούσαν παραδείγματα, 
όπως υπήρχαν και περιπτώσεις οδυνηρών απογοητεύσεων. 

Όταν όμως προσπαθήσουμε να δούμε τα πράγματα, με μεγαλύτερη προσοχή και 
αντικειμενικότητα, διαπιστώνουμε ότι και η δική μας γενιά είχε αδυναμίες ιδιαίτερα στην 
Ιατρική Εκπαίδευση (ΙΕ) και μάλιστα σοβαρές. Για παράδειγμα, οι γιατροί της γενιάς 
μου ποτέ δεν διδάχθηκαν πως να σκέπτονται κλινικά. Οι νεότεροι, παρακολουθούσα-
με τους παλαιότερους, όπως οι μαθητευόμενοι παρακολουθούν το μάστορά τους. 
Μέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία έπρεπε να αφομοιώσουμε τον τρόπο προσέγγισης των 
παλαιότερων, στη διαγνωστική και θεραπευτική τεχνική τους. Σπάνια, μπορούσες να 
συναντήσεις επιμελητή, ο οποίος θα εξηγούσε τα νοητικά βήματα, που οδηγούσαν στο 
τελικό διαγνωστικό, ή θεραπευτικό αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια, μπήκαν δυναμικά 
οι αλγόριθμοι, ως μια πιο οργανωμένη δομή και οι γιατροί διδάσκονται να ακολουθούν 
προκαθορισμένους πίνακες αλγορίθμων. Οι κλινικοί αλγόριθμοι, μπορεί να φανούν 
χρήσιμοι σε προβλήματα, συνήθως, κλινικής πρακτικής, πλην όμως δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν όταν τα συμπτώματα είναι πολλαπλά, συγκεχυμένα και αντικρουόμενα. Στις 
περιπτώσεις που ο γιατρός πρέπει να κινητοποιήσει την οξυδέρκειά του οι αλγόριθμοι 
τον αποθαρρύνουν, από το να σκέπτεται ανεξάρτητα και δημιουργικά. Με άλλα λόγια, 
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αντί να διευρύνουν περιορίζουν τη σκέψη του.7 Στη συνέχεια, επικράτησε η άποψη ότι 
οι θεραπευτικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε στατιστικά δεδομένα. Φθάνουμε, 
δηλαδή στην εποχή της ιατρικής με ενδείξεις (evidence based medicine, EBM).

Στη νέα θεραπευτική οδηγία που επιτάσσει η ΕΒΜ, οι γιατροί έπρεπε να προσαρμοστούν 
άμεσα, γιατί αποτέλεσε κανόνα απαράβατο σε πολλά νοσοκομεία. Έτσι, κάθε αγωγή, 
που κινείται έξω από τα αποδεκτά στατιστικά δεδομένα δεν πρέπει να εφαρμόζεται. 
Αντίθετα, οι γιατροί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα δεδομένα των τυχαιοποιημέ-
νων κλινικών μελετών (Randomized Clinical Trial, RCT), όταν επιλέγουν την αγωγή για 
τον άρρωστό τους. Πέρασε δηλαδή, η εποχή του γιατρού, ο οποίος λειτουργούσε με 
βάση την πείρα του. Η πείρα του ενός γιατρού δεν είναι πλέον επαρκής για να καλύψει 
τις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης διαγνωστικής και θεραπευτικής πρακτικής.

Το πρώτο ερώτημα, που ανακύπτει στις περιπτώσεις αυτές είναι αμείλικτο. Ο ασθε-
νής τον οποίον, έχει απέναντί του ο γιατρός έχει μόνο αριθμητική αξία, ή αποτελεί μια 
ξεχωριστή προσωπικότητα, με τα δικά της χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που απορρέουν 
από το φαινότυπό του; Μήπως, δηλαδή, ο γιατρός κινδυνεύει να πέσει στην παγίδα μιας 
αριθμητικής επιλογής, για μια αγωγή, με αποκλειστικό γνώρισμα τα στατιστικά δεδομένα; 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα στατιστικά στοιχεία εκφράζουν μέσους όρους, με μεγάλο 
εύρος στη διακύμανση των τιμών τους. Μπορεί σ’ αυτό το φάσμα τιμών να ανήκει και 
ο ασθενής μας, μόνο που δεν γνωρίζουμε σε πιο ακριβώς επίπεδο ανήκει. Αυτό μόνο ο 
γιατρός του μπορεί να το αξιολογήσει, έχοντας μπροστά του όλα τα δεδομένα, κλινικά 
και εργαστηριακά. 

Συνεπώς, οι αριθμοί, των στατιστικών μεθόδων, το μόνο που είναι σε θέση να κάνουν, 
είναι να προσθέσουν στην προσωπική εμπειρία του γιατρού, σχετικά με ένα φάρμακο, 
ή μια σύνθετη αγωγή. Ακόμη και ίσως το πιο σημαντικό, να προσθέσουν αν η άριστη, 
στατιστικά, θεραπεία ταιριάζει με τις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ασθενή. Θα 
πρέπει, η γενιά των γιατρών που ακολουθεί, να εκπαιδευθεί ώστε να χρησιμοποιεί τις 
τυχαιοποιημένες μελέτες, μέσα σ’ ένα αυστηρό δυαδικό πλαίσιο. Όλα αυτά τα στοιχεία 
οδηγούν τη σκέψη σε ερωτήματα, όπως τα έθεσε ευφυώς ο Groopman7, στο έργο του:

Πώς πρέπει να σκέπτεται ένας γιατρός;

Τα ερωτήματα αυτά δημιούργησαν και άλλα νέα, μεταξύ των οποίων το σημαντικό-
τερο είναι το εξής: 

Μεταξύ των γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων υπάρχουν 
διαφορετικές μορφές σκέψης;

Με άλλα λόγια ο χειρουργός, έχει τον ίδιο τρόπο σκέψης με τον παθολόγο και αυτός 
με τον οφθαλμίατρο, ή τον παιδίατρο. Υπάρχει ένας ιδανικός τρόπος σκέψης, ή μήπως 
υπάρχουν πολλά εναλλακτικά είδη, τα οποία να οδηγούν σε μια σωστή διάγνωση και 
αποτελεσματική θεραπεία4.

Το πώς σκέπτεται ο γιατρός μπορούμε να το διακρίνουμε από την αρχή αν προσέξουμε 
πως μιλάει και πως ακούει τον ασθενή7. Ο William Osler, ένας μεγάλος ιατροφιλόσοφος 
του 19ου αιώνα, ο πρώτος Καθηγητής Παθολογίας του Harvard, είχε οξεία αντίληψη 
της δύναμης και της σημασίας, των λέξεων. Τα κείμενά του επηρέασαν σημαντικά την 
ιατρική εκπαίδευση. Ο Osler έλεγε7:
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αν ακούς προσεκτικά τον ασθενή, σου λέει τη διάγνωση

Ο Ιπποκράτης είχε τονίσει, πολλά χρόνια πριν, τη μεγάλη σημασία που έχει η παρα-
τήρηση και η ψηλάφηση στην κλινική πράξη. Ο Αποστολίδης (1999), σε μια μονογραφία 
του με τίτλο «ταξιδεύοντας με τον Ιπποκράτη», περιγράφει το μεθοδικότητα με την οποία 
ο δάσκαλος εξετάzει τον άρρωστο. Ο συνοδός του Ιπποκράτη αφηγείται τον τρόπο 
εξέτασης του αρρώστου.

Εἶχε ψηλαφήσει τοὺς σφυγμοὺς στοὺς κροτάφους καὶ στὰ 
χέρια, εἶχε κοιτάξει τὰ μάτια καὶ εἶχε ἐπιμείνει στὴν ἐξέταση 
τῆς κοιλιᾶς. Ἐγώ, ἄλλο δὲν ἔκανα ἀπό τὸ νὰ παρακολουθῶ 
τὶς κινήσεις τῶν χεριῶν του καὶ εἰδικὰ τῶν δακτύλων, ποὺ μὲ 
ἄκρα λεπτότητα ἐξέταζαν τὴν τεταμένη κοιλιὰ. Μερικὲς φορὲς 
τὰ ἔβλεπα νὰ σταματοῦν στὸ ἴδιο σημεῖο καὶ κατόπιν, ὅταν 
ἔλυναν τὴν ἀμφιβολία, προχωροῦσαν πιὸ κάτω, μεθοδικά, 
ἀναζητώντας τὴν ἀρρώστια. Ὁ Φειδίας, σκέφτηκα, ἔψαχνε 
νὰ βρεῖ τὴν ὀμορφιὰ τῶν ἀγαλμάτων μὲ τὰ δάχτυλα στὴν 
ἐπιφάνεια, αὐτὸς ψάχνει νὰ βρεῖ τὸν πόνο μὲ τὰ δάχτυλα 
στὸ βάθος τῶν σωμάτων. Μέχρι τώρα εἶχα δεῖ πολλοὺς 
γιατροὺς νὰ κάνουν ψηλάφηση, τὰ δικά του ὅμως δάχτυλα 
ἔδιναν τὴν ἐντύπωση ὅτι ἤθελαν νὰ δοῦν μέσα στὴν κοιλιὰ.

Πόσα ξέρουν τὰ δάχτυλά του, μονολόγησα, ἴσως μάλιστα 
σκέφτονται.

Κάθε γενιά, έχει να αντιμετωπίσει τις δικές της ξεχωριστές προκλήσεις, στις οποίες 
καλείται να προσαρμοστεί. Η προσαρμογή αυτή πρέπει να είναι συμβατή και να κινείται 
παράλληλα με τις ανάγκες του αρρώστου, ώστε να διατηρείται σε σταθερή πορεία η 
σχέση γιατρού-αρρώστου. Αν αυτό επιτυγχάνεται, ο γιατρός είναι συνεπής με τις αρχές 
της ηθικής και το σύνολο των αρχών της Ιπποκρατικής διδασκαλίας.

Ποσο σΤΕνΗ Ειναι Η σΧΕσΗ γιαΤρου-αρρωσΤου

Η ιαΤρικΗ
όπως και η σχέση Γιατρού-Αρρώστου

Αρχίζει με τον άρρωστο
και

Τελειώνει με τον άρρωστο

Sir William Osler, 19ος αιώνας

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε:

Ποιος παράγοντας κρατούσε, μέχρι σήμερα,  
σταθερή τη σχέση Γιατρών-Ασθενών;



22

H ΘεΣη του Γιατρου Στην Κοινωνια

Όλοι συμφωνούν ότι ο ηθικός νόμος αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο, ο οποίος διατή-
ρησε και καταξίωσε αυτήν τη σχέση. Πρόσφατα, η ηθική τους σχέση έχει διαβρωθεί με 
συνέπεια να χαλαρώσουν οι μεταξύ τους συνεκτικοί δεσμοί, που την κρατούσαν σταθερή 
επί αιώνες. Οι ενδείξεις, γι’ αυτήν τη χαλάρωση της σχέσης, άρχισαν να εκδηλώνονται 
από το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Από τότε και μέχρι σήμερα, συγκεντρώνονται 
με γεωμετρική πρόοδο στοιχεία, τα οποία όπως υποστηρίζει ο Παυλάτος8, δεν θα ήταν 
υπερβολή αν τους δίναμε το χαρακτηρισμό της “χιονοστιβάδας”. Τα στοιχεία αυτά μι-
λούν για μια βαθιά κρίση, την οποία βιώνει το ιατρικό λειτούργημα (εάν εξακολουθεί να 
παραμένει ως λειτούργημα). Η κρίση αυτή είναι δυνατό να αποβεί μοιραία όχι μόνο όσον 
αφορά την ηθική ταυτότητα του γιατρού, αλλά και καταστροφική για τη σχέση μεταξύ 
γιατρού και αρρώστου, ακόμη δε περισσότερο για το σύνολο της κοινωνίας, η οποία 
πρέπει και περιμένει πολλά από το γιατρό. Ήδη, τις πρώτες ενδείξεις, αυτής της κρίσης, 
τις ζούμε στη διαταραχή της επικοινωνίας γιατρού-αρρώστου. Ελπίζουμε να υπάρχουν 
περιθώρια διάσωσης και επαναφοράς αυτής της σχέσης στην προτεραία κατάστασή 
της. Γιατί, η ανεπανόρθωτη ρήξη της θα σημαίνει πολλά για την κοινωνία. Όλα αυτά, 
γιατί η Ιατρική, σήμερα, έχει πάρει τη μορφή επαγγέλματος. Μπορεί να γίνει και πάλι 
λειτούργημα6-11; Αυτές τις σχέσεις και τις ηθικές αρχές της Ιπποκρατικής διδασκαλίας 
επιχειρούμε να επανατοποθετήσουμε, ή να επαναφέρουμε στην πρότερη βάση τους. 
Πολλοί έχουμε γίνει μάρτυρες μιας ταχείας εναλλαγής εικόνων, που σηματοδότησαν την 
εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης σ’ όλα της τα επίπεδα. Οι παράγοντες που ευθύνονται γι’ 
αυτές τις μεταβολές συνθέτουν το περίφημο Σύνδρομο της Ιπποκρατικής Ανεπάρκειας, 
όρο που εισήγαγε ο Παυλάτος12, σε ομιλία του στο 1ο Συμπόσιο της Εταιρείας Διάδοσης 
Ιπποκρατείου Πνεύματος το 2006.

ιαΤρικΗ ΕΠικοινωνια

Μετά από λεπτομερή ανάλυση ταινιών και video, καθώς και μετά από ζωντανές αλ-
ληλεπιδράσεις γιατρών-ασθενών, οι ερευνητές διαχώρισαν και ανέλυσαν φράσεις τους 
και φυσικές κινήσεις. Διαπίστωσαν ότι εκτός από τις λέξεις υπάρχει και η μη λεκτική 
επικοινωνία, η οποία εκφράζεται από την προσοχή που δίνουμε στη γλώσσα του σώ-
ματος του ασθενούς, καθώς και σε εκείνη του γιατρού. Μετά από αξιολόγηση, πολλών 
δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίον κάνει τις ερωτήσεις ο γιατρός, 
καθώς και το πώς απαντά στη συναισθηματική έκφραση του ασθενούς, έχουν μεγάλη 
σημασία στον τρόπο και την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας γιατρού-ασθενούς. 
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι παρά τη σημαντική συσσώρευση ιατρικών μηχανημάτων, 
υψηλής τεχνολογίας, η γλώσσα εξακολουθεί να αποτελεί τη σπονδυλική στήλη της 
κλινικής πρακτικής.

Το πρόβλημα του γιατρού, είναι να κατορθώσει να δώσει στον ασθενή τη δυνατότητα 
να αφυπνισθεί, να αρχίσει να αισθάνεται ελεύθερος να μιλήσει. Δεν πρέπει να διαφεύγει 
την προσοχή του και το γεγονός ότι ο γιατρός διακόπτει τον ασθενή στα πρώτα 18 sec, 
από τη στιγμή που αρχίζει να διηγείται το ιστορικό7. Το βασικό πρόβλημα, στις περιπτώσεις 
αυτές, είναι να κάνει τον ασθενή να αισθάνεται ότι ενδιαφέρεται γι’ αυτόν πραγματικά, 
για όσα έχει να του πει. Ο γιατρός πρέπει να ανταποκρίνεται, με πραγματική διάθεση, 
στα συναισθήματα του ασθενή. Αναμφισβήτητα, στη διάρκεια ενός διαλόγου, μεταξύ 
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γιατρού και ασθενούς, αναπτύσσεται μια συναισθηματική σχέση, η οποία οριοθετείται 
από τη διάθεση του ενός απέναντι στον άλλο. Ένας άλλος, πολύ σημαντικός παράγοντας, 
που επηρεάζει τη σχέση γιατρού-ασθενή, είναι το γεγονός ότι οι βαριά άρρωστοι δεν 
είναι εύκολα αρεστοί από τους γιατρούς, μια κατάσταση την οποίαν συναντάμε συχνά 
και την οποίαν αντιλαμβάνονται οι ασθενείς. Ο λόγος γι’ αυτό είναι απλός. Ο γιατρός, 
φοβάται την αποτυχία όταν αντιμετωπίζει παρόμοιους ασθενείς και η αίσθηση της μα-
ταίωσης, ή της αποτυχίας, απέναντι στη σκληρή προσπάθεια, που καταβάλλει, για τις 
περιπτώσεις αυτές, του δημιουργούν ένα αίσθημα απομάκρυνσης.

ιαΤρικΗ ΕΠικοινωνια και ΠαροΧΗ ιαΤρικΗσ ΦρονΤιΔασ 

Ακόμη και ο πλέον επιτυχημένος τρόπος επικοινωνίας, γιατρού-ασθενούς, δεν είναι 
αρκετός να εξασφαλίσει την επιτυχή διάγνωση και θεραπεία. Αυτοί οι δύο παράγοντες 
λειτουργούν ως ένα αδιάσπαστο σύνολο. Έτσι, η επικοινωνιακή δεξιότητα δεν είναι 
δυνατό να διαχωριστεί από την ιατρική ικανότητα, για την παροχή ιατρικής φροντίδας. 
Αλλά, ας προβληματιστούμε σ’ ένα παράδειγμα:

Ασθενής, χάνει συνεχώς βάρος, οι αιματολογικοί δείκτες επιδεινώνονται και γενικά 
παρουσιάζει μια ανεπάρκεια, δυσλειτουργία, σε πολλά συστήματα. Όλα αυτά, παρά το 
γεγονός ότι καταναλώνει 2000-3000 θερμίδες την ημέρα, χωρίς να εμφανίζει εμέτους. 
Η πρώτη διάγνωση, που έρχεται στο νου, θα μπορούσε να είναι η νευρική ανορεξία. 
Παρόλα αυτά, ο ασθενής δεν φαίνεται να έχει ψυχιατρικό πρόβλημα. Εδώ πρέπει να 
κινητοποιήσουμε την κλινική μας διαίσθηση. Η ικανότητα αυτή του γιατρού αυξάνεται, 
με την κλινική άσκηση με την πάροδο του χρόνου. Ένας καλός και έμπειρος κλινικός 
θα προσέθετε εδώ και το σύνδρομο δυσαπορρόφησης.

ιαΤρικΗ ΕΠαρκΕια

Οι τρόποι, με τους οποίους διαμορφώνουν οι σύγχρονοι γιατροί αυτό που καλούμε 
Ιατρική επάρκεια, σε σχέση με τον Ιπποκρατικό γιατρό είναι διαφορετικοί. Καταρχήν, 
ο σύγχρονος γιατρός δραστηριοποιείται σε διαφορετικά πεδία της επιστήμης. Έτσι, 
σε πρώτη φάση αναγνωρίζει και θυμάται τα λάθη του και επισημαίνει τις εσφαλμένες 
διαγνώσεις. Αυτά τα στοιχεία τα ενσωματώνει στον τρόπο σκέψης. Από την άλλη πλευ-
ρά, υποστηρίζεται ότι η εμπειρία αποκτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρατήρηση και 
την εξάσκηση, αλλά κυρίως από την ανατροφοδότηση των λαθών και των εσφαλμένων 
διαγνώσεων. Η καταγραφή, συνεπώς και η ανατροφοδότηση, που μας δίνουν, μας κα-
θιστά ικανούς να τα αποδεχθούμε και να τα αναλύσουμε. Πολλοί υποστηρίζουν ότι τους 
αρκεί η δύναμη της έμπνευσης, η οποία με την πρώτη εντύπωση δίνει τη δυνατότητα 
σχηματισμού μιας δυνητικά ορθής διάγνωσης. Φαίνεται, όμως, ότι είναι πολύ επικίνδυνο 
να στηρίζεται κάποιος υπερβολικά στην έμπνευση. Αυτό γιατί, η έμπνευση αφορά στη 
δημιουργία και όχι στην εφαρμογή της δημιουργίας. Οι ακριβείς διαγνώσεις, από την 
άλλη πλευρά απαιτούν χρόνο. Έτσι, σ’ ένα σύστημα υγείας, που λειτουργεί, σε πολλές 
χώρες, με το ρολόι στο χέρι του γιατρού, χρονομετρώντας τα ραντεβού αυτό είναι 
δύσκολο. Βέβαια, η ιατρική δεν εφαρμόζεται χωριστά από το χρήμα7.
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Ποια Ειναι Η σΧΕσΗ γιαΤρου-ασθΕνουσ σΤΗν αρΧαιοΤΗΤα  
και ΜΕΧρι Το 18ο αιωνα;

Στη συνέχεια θα γίνει μια περιγραφή, αξιολόγηση και ερμηνεία της σχέσης γιατρού-
αρρώστου από την αρχαιότητα έως σήμερα, στη βάση συγκεκριμένων προβληματισμών, 
τους οποίους αντιμετωπίζουμε στην κλινική πράξη.

Παραδοσιακά, τη σχέση γιατρού-ασθενούς τη συναντάμε μόνο στα κείμενα της 
Iπποκρατικής Συλλογής και αργότερα στο Μεσαίωνα, στη διάρκεια της λειτουργίας 
της μοναστηριακής ιατρικής. Η διαφορά, μεταξύ των δυο χρονικών περιόδων, έγκειται 
στο γεγονός ότι στην τελευταία περίοδο η προσφορά της ιατρικής φροντίδας γινόταν 
με δέλεαρ την αναζήτηση της θείας χάρης. Ο Ιπποκράτης, αντίθετα την εννοούσε ως 
γνήσια προσφορά προς τον άρρωστο. Γιατί, αν αναλογιστούμε τι έγινε το 17ο, ή το 18ο, 
αιώνα βλέπουμε ένα γιατρό πίσω από το μικροσκόπιο, να έχει ξεχάσει τον άρρωστο 
και σχεδόν να έχει ρήξει τη σχέση μαζί του, με την έννοια ότι όλο το ενδιαφέρον του 
είναι στραμμένο στην έρευνα. Δεν αναγνωρίζουμε το γιατρό, που έχει περιγράψει ο 
Ιπποκράτης, ή που θέλει μερικούς αιώνες αργότερα ο Thomas Sydenham.

Μέσα από τις πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής, αναδεικνύεται ένα θέμα, 
το οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον στη σχέση γιατρού αρρώστου, κυρίως όμως με την 
έννοια της επιλεκτικής προσφοράς ιατρικών υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, ο Ιπποκρατικός 
γιατρός, επιλέγει στην αρχαιότητα ποιόν άρρωστο θα θεραπεύσει.

Ο Πλάτων στους Νόμους13, περιγράφει μια ιατρική ελεύθερη, η οποία θεραπεύει 
ελεύθερους ανθρώπους και μια άλλη ιατρική των δούλων, στην οποία οι βοηθοί των 
γιατρών είναι εκείνοι που θεραπεύουν τους δούλους, είτε είναι οι ίδιοι δούλοι, είτε 
ελεύθεροι. Κάθε ένα από τα δύο είδη ιατρικής διακρίνεται ανάλογα με: α) την κοινωνική 
καταγωγή των αρρώστων και β) τη μέθοδο που ακολουθείται από τους γιατρούς. Σε ένα 
απόσπασμα των Νόμων ο Πλάτων13 γράφει:

Υπάρχουν άνθρωποι, δεν είναι έτσι, οι οποίοι είναι γιατροί, ας 
πούμε, και άλλοι οι οποίοι είναι βοηθοί τους, τους οποίους 
όμως εμείς αποκαλούμε, επίσης, γιατρούς; ρωτά ο Αθηναίος.

– Φυσικά, απαντά ο Κλεινίας.

– Είτε οι τελευταίοι είναι ελεύθεροι, είτε δούλοι, ξαναπαίρνει 
το λόγο ο Αθηναίος, απέκτησαν τη γνώση αυτής της τέχνης 
συμμορφούμενοι στις υποδείξεις του δασκάλου τους, κοιτά-
ζοντάς τον να ενεργεί και έχοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία 
του, δεν ανήκουν όμως όλα αυτά στα φύσει αποκτήματα, 
όπως συμβαίνει με τους ελεύθερους γιατρούς οι οποίοι, 
με τη σειρά τους, έμαθαν αυτήν την τέχνη κατ’ αυτόν τον 
τρόπον και τη διδάσκουν έτσι και στα δικά τους παιδιά…

Εφόσον μέσα στις πόλεις υπάρχουν, ανάμεσα στους αρ-
ρώστους, δούλοι και ελεύθεροι άνθρωποι, είναι οι δούλοι, 
σε συντριπτικό βαθμό, που θεραπεύουν συνήθως δούλους, 
πραγματοποιώντας περιοδείες, ή από το ιατρείο τους. 
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Κανείς από αυτού του είδους τους γιατρούς δεν δίνει ούτε 
δέχεται, εξήγηση στις μεμονωμένες περιπτώσεις διαφόρων 
υπηρετών, αλλά συνιστά αυτό που αποφασίζει βασιζόμενος 
στην εμπειρία του, σα να ήταν άριστα πληροφορημένος, 
με δύναμη παραπλήσια μ’ εκείνη του τυράννου, ενώ έπειτα 
προχωρεί με ταχύ βήμα σε μια άλλη περίπτωση αρρώστου 
υπηρέτη. Επιφέρει κατ’ αυτό τον τρόπο μια ελάφρυνση στον 
κύριό του κατά τη θεραπεία των αρρώστων.

Ο ελεύθερος γιατρός, με τη σειρά του, θεραπεύει και 
εξετάζει τον περισσότερο καιρό τις νόσους των ελεύθε-
ρων ανθρώπων. Ενημερώνεται γι’ αυτές τις νόσους από 
την αρχή της εμφάνισής τους, σύμφωνα με τη φύση και 
παραδίδει τμηματικά τα πορίσματά του στον άρρωστο και 
στους οικείους του. Συγχρόνως, ενημερώνεται ο ίδιος κοντά 
στους αρρώστους και, όσο μπορεί, καθοδηγεί ο ίδιος τον 
άρρωστο και δεν του χορηγεί θεραπεία χωρίς πρώτα να 
τον πείσει γι’ αυτήν.

Με τη μαρτυρία αυτή, ο Πλάτων επιχειρεί να παρουσιάσει μια αντίθεση, ανάμεσα 
στον καλό και τον κακό γιατρό, για να μεταφέρει, στη συνέχεια, την ευθύνη για όλα στον 
καλό και τον κακό νομοθέτη. Παράλληλα, παρέχει και πληροφορίες για την οργάνωση 
της Ιατρικής στην κλασική περίοδο. Ο Πλάτων, υποστηρίζει ότι οι γιατροί είχαν βοη-
θούς, των οποίων η εκπαίδευση ήταν “μαζική”. Αυτοί ήταν είτε δούλοι είτε ελεύθεροι και 
μπορούσαν, ανάλογα με την περίσταση, να θεραπεύουν πελάτες αλλά μόνο δούλους. 
Αντίθετα, οι πελάτες των γιατρών ήταν μόνο ελεύθεροι άντρες, ή γυναίκες. Η ίδια δια-
δικασία διαπιστώνεται και μέσα από την Ιπποκρατική Συλλογή, με τη διαφορά ότι στον 
Ιπποκράτη, οι βοηθοί δε φαίνεται να έχουν αναπτύξει πελατειακές σχέσεις.

Στις Επιδημίες, περιλαμβάνονται πάνω από 450 περιπτώσεις 
οι οποίες καταγράφονται με λεπτομέρειες, που θυμίζουν 
σύγχρονο ιατρικό ιστορικό.

Ποια Η Εννοια Του καΛου γιαΤρου;

Η έννοια του Καλού-Ηθικού γιατρού, εκφράζεται μέσα από τη ρήση του Γεωργίου 
Παπανικολάου ο οποίος είπε:

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

Η απάντηση, στην ερώτηση «ποιος είναι καλός γιατρός», είναι γνωστή και βγαίνει 
μέσα από το κείμενο του Όρκου του Ιπποκράτη, στον οποίον ο γιατρός ορκίζεται: 

… ότι θα εκτελέσω, κατά τις δυνάμεις μου και κατά την κρίση 
μου, αυτόν τον Όρκο και αυτό το συμβόλαιο.
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γιαΤροι και ΦαρΜακΕυΤικΕσ ΕΤαιρΕιΕσ 

Ας δούμε όμως το θέμα μας από μια άλλη οπτική γωνία. Σε ποιο βαθμό επηρεάζει 
το μάρκετινγκ των φαρμακευτικών εταιρειών τη λήψη αποφάσεων από το γιατρό, συ-
νειδητά, ή μη; Με το πέρασμα του χρόνου όλα αλλάζουν: Οι αλλαγές, δεν αφήνουν 
ανεπηρέαστες ούτε τις ηθικές αξίες, αν δεν ευθύνονται γι’ αυτές.

Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’ αυτά μένειν, όπως λέει  
ο Ηράκλειτος

Πέρασαν, έτσι, οι εποχές που οι άνθρωποι είχαν τοποθετήσει το γιατρό σε μια ξε-
χωριστή θέση στην κοινωνία. Σήμερα, μέσα από τη θύμηση των ανθρώπων αναδύονται, 
διαχρονικά, μορφές, των οποίων το ηθικό περιεχόμενο, είναι εντελώς διαφορετικό από 
εκείνο που προσδοκά η κοινωνία. Σιγά-σιγά, ο γιατρός, αποφορτίζει το ρόλο του, ως 
κοινωνικού λειτουργού και ρυμουλκείται προς την ακτή του χρήματος. Η φιλοχρηματία 
των γιατρών πέφτει τελευταία ως κεραυνός στα ΜΜΕ. Ευτυχώς, όμως, που χρόνια τώρα 
τους κεραυνούς δεν τους ρίχνει ο Ζεύς, ο οποίος κεραυνοβόλησε τον Ασκληπιό, για τη 
φιλοχρηματία του14.

Ενδεικτικά, σε πρόσφατο άρθρο εφημερίδας διαβάζουμε15: 

Μια… περίπτωση κυνισμού, παράβασης όρκων και καθή-
κοντος, αλλά και διαπλοκής, συνενοχής και παντελούς 
αδυναμίας της διοίκησης να λειτουργήσει …

Ένα απάνθισμα κοσμητικών επιθέτων, που αναμφισβήτητα δεν τιμούν το ιατρικό 
σώμα. Δυστυχώς, όμως, «μαζί με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά», όπως λέει ο λαός. 
Ο ιατρικός κόσμος, οφείλει να προσδιορίσει με σαφήνεια τη θέση του, να καθορίσει 
διαχωριστικές γραμμές και να απομονώσει τους επίορκους.

Σήμερα, η ιατρική έφθασε στο σημείο να μην είναι ξεχωριστή από το χρήμα. Ελάχιστοι, 
παρόλα αυτά, θέλω να πιστεύω είναι οι γιατροί που εκπορνεύονται για το χρήμα. Όλοι 
όμως είμαστε ευάλωτοι στις όχι και τόσο ανεπαίσθητες προσπάθειες του μάρκετινγκ 
των φαρμακευτικών εταιρειών, να σμιλέψουν τη σκέψη μας. Τις θέσεις αυτές περιγράφει 
με χαρακτηριστική ενάργεια η παρακάτω αποφθεγματική γνώμη14. 

Από τον αχρημάτιστο και κακό απείρως προτιμότερος ο 
φιλοχρήματος και καλός γιατρός

Ακόμη πιο αιχμηρή απηχεί η ρήση:

Ο Φάουστ πούλησε την ψυχή του για τη νιότη, ενώ εσύ 
εκποιείς την Ηθική σου για λίγα χρήματα

Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά16 (ΙΙΙ, 16 1287α 36 εξ), γράφει:

Οι γιατροί κερδίζουν το μισθό τους θεραπεύοντας αρρώ-
στους.

Στις πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής, κυριαρχεί ένα είδος ένοχης σιωπής, 
γύρω από τα θέματα “χρηματισμού” του γιατρού. Παρόλα αυτά, πολλές έξωθεν μαρτυρίες 
παρέχουν αποκαλυπτικά στοιχεία, τα οποία δεν επιτρέπουν και πολλές αμφιβολίες για το 
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γεγονός ότι οι Ιπποκρατικοί γιατροί ελάμβαναν χρήματα, ως ανταμοιβή, για τις υπηρεσίες 
τους. Από την άλλη πλευρά, ήδη από την εποχή του Ιπποκράτη, στην ελληνική φιλολογία, 
επικρατεί η εικόνα ενός γιατρού προσανατολισμένου στο κέρδος. Ο Πίνδαρος, αναφέρει 
ότι ακόμη και ο Ασκληπιός, ο πρόγονος του Ιπποκράτη δεν αντιστάθηκε στην πρόκληση 
της χρηματικής αμοιβής. Στο Πιθιόνικο17 III, 54 διαβάζουμε: (σε απόδοση Τσιλιβερδή).

Αλλά και η επιστήμη αφήνεται από το κέρδος να παρασυρ-
θεί. Ο χρυσός που έλαμπε μέσα στα χέρια του, έσπρωξε 
ακόμα και τον Ασκληπιό, για ένα πενιχρότατο μισθό, να 
σηκώσει από το μνήμα έναν άνδρα, μνήμα που ήδη τον είχε 
κερδίσει. Ο Δίας λοιπόν, με τα δύο του χέρια, έριξε εναντίον 
του κεραυνό και του έκοψε απ’ τα στήθια την αναπνοή, σε 
μια στιγμή

Ο Πλάτωνας18 (Πολιτεία ΙΙΙ 408 κ.εξ), κατηγόρησε τους ποιητές, ότι παρουσιάζοντας 
τη θέση του γιατρού-θαυματοποιού, ως αχόρταγου για κέρδος, κακολογούσαν τους 
θεούς. Ο Ηράκλειτος, περιγράφει το παράδοξο φαινόμενο των κοινών γιατρών, οι οποίοι 
βασάνιζαν τους αρρώστους ζητώντας τους μεγαλύτερη αμοιβή: 

Οι γιατροί, κόβοντας, καίγοντας και βασανίζοντας με κα-
κία και με κάθε τρόπο, υποχρεώνουν επιπλέον να λάβουν 
μισθό από τους αρρώστους, ενώ στην πραγματικότητα δεν 
τον αξίζουν καθόλου, από τη στιγμή που πραγματοποιούν 
ταυτόχρονα και καλά και κακά.

Αυτό επισημαίνεται ιδιαίτερα στα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα19 Ι, 2, 54, όπου 
γράφει:

Οι άνθρωποι σπεύδουν στους γιατρούς για να τους κάνουν 
τομές και να τους καυτηριάσουν νιώθοντας κόπο και πόνο, 
ενώ για τις επεμβάσεις αυτές έχουν την εντύπωση ότι θα 
πρέπει να πληρώσουν και αμοιβή από πάνω!

Αλλά και το θέατρο, την εποχή εκείνη, είχε ασχοληθεί με τις υπέρογκες συχνά 
απαιτήσεις των γιατρών. Ο Ευριπίδης, στην Ηλέκτρα20, μιλώντας με το στόμα ενός τα-
πεινού εργάτη, διαπιστώνει την αναγκαιότητα να είναι κάποιος πλούσιος για να μπορεί 
να φωνάζει ένα γιατρό. 

Από τη στιγμή που ο νους μου σταματά σε τέτοιες περι-
πτώσεις, αναγνωρίζω καλά πόση ο πλούτος έχει εξουσία, 
εάν χρειάζεται να θεραπευτεί ένας ξένος ή να σωθεί με τα 
έξοδά του ένα άρρωστο σώμα

Ο Αριστοφάνης, στο έργο του Πλούτος21, που διδάχθηκε το 388 π.Χ., υπογραμμίζει 
με το δικό του γλαφυρό τρόπο τη σχέση ανάμεσα στο δέλεαρ του μισθού και στην 
άσκηση της ιατρικής.

Ποιος γιατρός υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη;

θρηνεί ένας γέρος Αθηναίος. Η εξήγηση που δίνει είναι η ακόλουθη: 
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Δεν υπάρχει ούτε ίχνος μισθού, ούτε τέχνης ιατρικής.

Ο Αριστοφάνης, τονίζει μ’ αυτόν τον τρόπο την παρουσία δεσμού μεταξύ της αμοιβής 
και της ιατρικής. Χωρίς αμοιβή δεν υπάρχει θεραπεία.

Μήπως, ο Αριστοφάνης προέβλεψε τη σημερινή περίοδο, ή μήπως έγραψε, πριν 
2.400, χρόνια τι θα συνέβαινε με την ιατρική φροντίδα στη σύγχρονη Ελλάδα; Όπως, 
ακριβώς, συμβαίνει και σήμερα, έτσι και την περίοδο εκείνη, οι απαιτήσεις των γιατρών 
για το μισθό στην παροχή φροντίδας υγείας θα πρέπει να είχαν δημιουργήσει χάσμα 
ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς. Έτσι, οι φτωχοί οι οποίοι εργάζονται 
όλη μέρα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, αλλά ούτε και τα χρήματα, που θα δώσουν στο 
γιατρό για τη θεραπεία. Αντίθετα, οι πλούσιοι διέθεταν πολύ χρόνο, αλλά και χρήμα 
και ήταν σε θέση να ασχολούνται με την υγεία τους. Ο Πλάτων22 σημειώνει τη διαφορά 
αυτή στο έργο του Πολιτεία (ΙΙΙ 408c, κ.εξ).

Αλλά και στην Ιπποκρατική Συλλογή, συναντάμε παρόμοιες περιπτώσεις, όπως εί-
ναι εκείνη του συγγραφέα, ο οποίος για την ίδια νόσο προτείνει δυο θεραπείες, μια με 
μακρά και πολύπλοκη νοσηλεία, η οποία προορίζεται γι’ αυτούς που έχουν χρόνο να 
ασχοληθούν με την υγεία τους και μια άλλη βραχείας διάρκειας, η οποία απευθύνεται 
στη μεγάλη μάζα των αρρώστων (Περί Διαίτης, ΙΙΙ 68)23.

Έχουμε έτσι και την εποχή εκείνη το φαινόμενο της ιατρικής “δύο ταχυτήτων”, 
μολονότι ο γιατρός στην περίπτωση αυτή δεν αναφέρεται σε αμοιβή! Παρόλα αυτά, 
στις πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής, ανευρίσκουμε νησίδες αντίδρασης στην 
αλαζονεία και την ανεξέλεγκτη μανία των γιατρών για το κέρδος, όπως είναι ένα κείμενο 
που συναντάμε στην πραγματεία Παραγγελίαι (κεφ. 6)3.

Συστήνω να μην είστε απάνθρωποι κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος, αλλ’ αντίθετα ν’ αποβλέπετε εξίσου στην 
τύχη και στ’ αποθέματα των αρρώστων. Ορισμένες μά-
λιστα φορές θα θεραπεύσετε δωρεάν, ενθυμούμενοι είτε 
την ανάμνηση μιας υπηρεσίας που σας προσέφεραν κατά 
το παρελθόν, είτε το κίνητρο της υστεροφημίας σας. Εάν 
υπάρχει δυνατότητα να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σ’ 
ένα ξένο ή σ’ ένα φτωχό, αυτή είναι η κατεξοχήν περίπτωση 
για να προσφέρετε τη βοήθειά σας: διότι εκεί όπου υπάρχει 
η αγάπη προς τους ανθρώπους, εκεί ακριβώς υπάρχει και 
η αγάπη προς την τέχνη.

Ανάλογη εικόνα συναντάμε σε πρόσφατα δημοσιευμένη επιγραφή από την Κω, στην 
οποία ο γιατρός Ονάσανδρος, δέχεται δημόσιες ευχαριστίες, γιατί είχε θεραπεύσει 
δωρεάν τους κατοίκους της Αλάσαρνας24.

Η συμπεριφορά, του έντιμου και καλού γιατρού, ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυσμό 
των αρρώστων που εξυπηρετεί25,26. Η διαπίστωση αυτή έρχεται ως απάντηση στην ερώ-
τηση που υπέβαλλε ο Editor του Br Med J, στη Magdeldin Elgizouli27, από το νοσοκομείο 
του Χαρτούμ στο Σουδάν. Το ιατρικό επάγγελμα έχει ανάγκη στοιχείων ανθρωπισμού 
και ηθικής; 

Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, με τις ανεπάρκειες στην πα-
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ροχή ιατρικής φροντίδας, και την ανάγκη του αρρώστου 
πρώτα να αναζητήσει την τροφή του και μετά να επισκεφθεί 
το γιατρό, το ιατρικό επάγγελμα έχει ανάγκη στοιχείων 
ανθρωπισμού και ηθικής σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση 
με την επιστημονικότητά του. Ο καλός γιατρός πρέπει να 
είναι και επιστήμων και άνθρωπος.

Αν είναι μόνο επιστήμων τότε δεν είναι ούτε το μισό, σύμφωνα με μια λαϊκή ρήση14.
Μια από τις πιο διάσημες φράσεις, στην κλινική ιατρική, προέρχεται από μια διάλεξη 

που έδωσε ο Frances W. Peabody της ιατρικής σχολής του Harvard το 1925, ο οποίος 
είπε28: 

Ένα από τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του κλινικού 
είναι το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο. Το μυστικό της 
φροντίδας για τον άρρωστο είναι να φροντίζεις τον άρρωστο.

Η απάντηση, θέτει πολλά ζητήματα στην πραγματική τους διάσταση. “Ένας καλός 
γιατρός, πρέπει να έχει μεγάλα αποθέματα υπομονής και απεριόριστη κατανόηση για 
τον άρρωστό του. Γιατί μόνο έτσι, θα είναι σε θέση να εξηγήσει με άνεση χρόνου και 
λεπτομερώς τα ερωτήματα, που έχουν σχέση με τη νόσο, τα φάρμακα, τις δόσεις και 
να τον καθοδηγήσει για την ορθή (χρονικά και ποσοτικά) λήψη των φαρμάκων, πριν του 
δώσει τη συνταγή. Τότε και μόνο τότε, θα είναι βέβαιος ότι κατανόησε ο άρρωστος τον 
τρόπο λήψης, αλλά και τη σημασία της χορήγησης των φαρμάκων. Ο γιατρός, πρέπει 
να λαμβάνει πάντα υπόψη του ότι ο άρρωστος δεν γνωρίζει την ιατρική ορολογία, ούτε 
έχει τις δικές του ειδικές γνώσεις. Αυτό καθιστά αναγκαία τη διάθεση ικανού χρόνου 
για να εξηγήσει, αλλά και για να κατανοήσει ο άρρωστος πλήρως (!) το πρόβλημά του. 
Η επιλογή, από την άλλη πλευρά, της θεραπείας σε έναν άρρωστο, ο οποίος δεν είναι 
σε θέση να καλύψει το υψηλό κόστος (με τα σύγχρονα οικονομικά μέτρα), ή όταν πρέ-
πει να ταξιδεύσει μεγάλες αποστάσεις για να πάρει την κατάλληλη αγωγή πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον.

ΠραοΤΗΤα

Ιδιαίτερη σημασία, για τον άρρωστο, έχει η έκφραση του προσώπου του γιατρού, 
ή ο τρόπος που τον αντιμετωπίζει όπως, για παράδειγμα, όταν τον ενημερώνει για μια 
χειρουργική επέμβαση, ή για μια δυσίατη νόσο. Η πραότητα, σε όλες τις περιπτώσεις 
είναι ό,τι μας δίδαξαν οι Ιπποκρατικοί γιατροί. 

Όταν αναφερόμεθα σε χειρουργικές επεμβάσεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ιδιαί-
τερο γνώρισμα της αρχαίας ελληνικής ιατρικής, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ήταν 
η πραότητα, η οποία μάλιστα ήταν αντίθετη με την αιγυπτιακή ιατρική. Χαρακτηριστική, 
είναι η περίπτωση του Δημοκήδη, ο οποίος θεράπευσε το Δαρείο, όταν πηδώντας από 
το άλογό του έπαθε διάστρεμμα στο πόδι. Ο Δημοκήδης, αντικατέστησε τη βία των 
αιγύπτιων γιατρών με την πραότητα της ελληνικής ιατρικής. Στη σύγχρονη εποχή δεν 
είναι σπάνια η περίπτωση ακόμη και βλάβης νεύρου της άκρας χειρός από βίαιους χει-
ρισμούς του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού (μαρτυρία αρρώστου). Η πραότητα είναι, 
συνεπώς, η άρνηση της βίας24. Στην πραγματεία της Ιπποκρατικής Συλλογής29, Περί 
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ἄρθρων ἐμβολής, (52) ο συγγραφέας συνιστά, σε ανάλογη περίπτωση, να προχωράμε 
όχι με βία αλλά με πραότητα.

ΔιαΧρονικΗ ΕκΤιΜΗσΗ ΤΗσ Εννοιασ Του καΛου γιαΤρου

Γράφοντας, σε προσωπικό επίπεδο, μετά και τη λήξη της υπηρεσίας μου ως νοσο-
κομειακού γιατρού, αισθάνομαι την ανάγκη να προσθέσω ένα λιθαράκι στο περίγραμμα, 
που προσδιορίζει το ερώτημα της διαχρονικής εξέλιξης της έννοιας του καλού γιατρού, 
ή με άλλα λόγια: 

Ποιος είναι ο καλός γιατρός; ή πώς μπορεί να γίνει ο καλός 
γιατρός; ή από πού προέρχονται οι ιδέες μας για τον καλό, 
ή τον κακό γιατρό;

Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή, αν πιστέψεις σ’ αυτήν. Αρχίζει με τη “θέληση” 
του γιατρού να ακούει προσεκτικά τον άρρωστό του. Αυτό θα το επιτύχει αν μπορεί να 
τοποθετήσει τον εαυτό του στη θέση του αρρώστου. Έτσι, με καλή διάθεση, η οποία θα 
εκπέμπει την ψυχική ηρεμία, που πρέπει να τον διακατέχει, όπως απαιτεί η περίσταση, 

νηφάλιος, χωρίς την έκφραση του 
ανθρώπου που δείχνει ότι έχει μόνο 
10 λεπτά στη διάθεσή του, αφήνοντας 
κάτω το στυλό του, ει δυνατόν κοντά 
στον άρρωστο, πρόσωπο με πρόσωπο 
με τον άρρωστο, όχι πίσω από ένα 
βαρύ γραφείο. Σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει ο γιατρός να παραμένει όρθιος 
απέναντι στον άρρωστο (Εικ. 1). Αντί-
θετα, να αντιμετωπίζει τον άρρωστο 
όπως ο καθημερινός άνθρωπος, χωρίς 
με τη στάση, ή τη συμπεριφορά του 
να υψώνει τείχος ανάμεσά τους. Η 
δυσκολία στην επικοινωνιακή σχέση 
γιατρού-ασθενούς είναι να αντιληφθεί 
ο γιατρός, πώς να στέκεται απέναντι 
στον άρρωστο.

Με τον τρόπο αυτό, δίνει στον άρ-
ρωστο όλη του την προσοχή. Αυτός 
αντιλαμβάνεται, έτσι, ότι ο γιατρός έχει 
όλη τη διάθεση να ασχοληθεί με το 
πρόβλημά του. Μόνο κάτω απ’ αυτές 

τις συνθήκες, μπορεί να δημιουργηθούν οι επικοινωνιακές προϋποθέσεις και να επέλθει 
πλήρης επαφή μεταξύ γιατρού και αρρώστου, ώστε να μπορέσει ο γιατρός να κερδίσει 
τον άρρωστο και να καταλάβει το πρόβλημά του. Ένας φίλος μου εξομολογήθηκε:

Συμπαθώ πολύ το γιατρό μου, αλλά ήταν η πρώτη φορά όλα 
αυτά τα χρόνια, που καθόταν στο γραφείο του με το ένα μάτι 

Εικ. 1. Απεικόνιση της λανθασμένης θέσης του γιατρού 
απέναντι στον άρρωστο.
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στο ρολόι και το άλλο στην οθόνη του υπολογιστή του και 
μόνο περιστασιακά γυρνούσε το κεφάλι του να με κοιτάξει.

Αλήθεια, κάτω από ποιες συνθήκες επινόησε ο άνθρωπος τις αξιολογικές κρίσεις 
του καλού, ή και του κακού γιατρού; Τις δεκαετίες, πριν το ’70, τα πράγματα ήταν 
διαφορετικά, η σχέση γιατρού-αρρώστου λειτουργούσε προς την κατεύθυνση του 
αρρώστου. Επικρατούσε πνεύμα συμπόνιας, επενδυμένο με διάχυτη αγάπη, αίσθημα 
ευθύνης και προσφοράς, για τον άρρωστο. Κυριαρχούσε αυτό που θα μπορούσε να 
αποκληθεί, ιατρικός ιδεαλισμός. Ο γιατρός, διατηρούσε, σε μεγάλο βαθμό, τη διάθεση 
να καθίσει, να ακούσει, να “ακροαστεί” τον άρρωστό του. Με την πάροδο του χρόνου, 
τα πράγματα άλλαξαν. Επαναφέροντας στη μνήμη γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών, 
διαπιστώνεις ότι πέρασαν 

στιγμές που δοκίμασες την ομορφιά της αναγνώρισης, 
της προσπάθειας, που δικαιώθηκες και σπάνια τη λύπη 
της σιωπηλής ανοχής, της αδικίας, αλλά ευτυχώς ποτέ την 
άγρια ηδονή της εκδίκησης.

όπως γράφει και ο Γαρδίκας στις αφηγήσεις του30. Στην πρόταση αυτή περιέχεται όλη η 
φιλοσοφία της ιατρικής προσφοράς, σε μια εποχή μεγάλων οικονομικών προβλημάτων, 
με τις συνοδές δυσκολίες εξασφάλισης των μέσων για μια καλύτερη παροχή υπηρεσιών 
υγείας. Όλα όμως αυτά τα κενά τα συμπλήρωνε η απέραντη αγάπη στον άρρωστο, 
η αφοσίωση στο καθήκον, η συνεχής ενημέρωση. Στη διάρκεια της νοσοκομειακής 
θητείας δεν είναι όλα ρόδινα. Υπήρχαν στιγμές γαλήνης, αλλά και φόβου, στιγμές 
γέλιου αλλά και άλλες με δάκρυα, για ό,τι σκληρό, ή άθλιο συνάντησες. Όλες όμως 
αυτές οι παράμετροι, έχουν μια κοινή συνισταμένη, τη γνώση. Ο γιατρός, επικοινωνεί, 
γνωρίζει, έρχεται σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, όλων των κοινωνικών στρωμάτων 
και θέσεων. Έρχεται αντιμέτωπος και βιώνει καταστάσεις που αναβλύζουν ανθρώπινο 
πόνο, ασυνήθεις συμπεριφορές, αληθινές ιστορίες. Όπως γράφει ο Παπαδημητρίου31 

στη Διλογία οδοιπορικών:

είναι αυτές οι καταστάσεις που κάνουν την ιατρική να δι-
αφέρει από τις άλλες επιστήμες, γιατί έρχεται σε επαφή 
με γεγονότα που αποτελούν την Αρχή και το τέλος της 
ύπαρξης του ανθρώπου.

Ο γιατρός, πρέπει να προσανατολίζει τις κεραίες του προς όλες τις κατευθύνσεις 
και να μην τις έχει σταθερά στραμμένες μόνο προς το λόφο της ιατρικής ενημέρωσης. 
Πρέπει, να λαμβάνει τα μηνύματα της κοινωνίας, να αφουγκράζεται τον κόσμο, να 
καταγράφει τις αδυναμίες στα συστήματα υγείας, τις ψυχικές διαταραχές στη συμπε-
ριφορά του ανθρώπου. Ένας καλός γιατρός, συμβαδίζει με τις εξελίξεις στον ευρύτερο 
κοινωνικοπολιτικό χώρο. Συχνά, καλός γιατρός δεν είναι ο πολύ έξυπνος γιατρός, γιατί 
όπως αναφέρεται32. 

Υπερβολικά έξυπνοι γιατροί υπάρχουν στις μέρες μας, 
πλήττουν όμως με τη ρουτίνα. Δυσκολεύονται στο να ανα-
πτύσσουν σχέσεις με ανθρώπους μέσης νοημοσύνης.
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Η διάρκεια της εργασίας, στα χρόνια της λήψης ειδικότητας, ξεπερνούσε τις 100 
ώρες εβδομαδιαίως. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι το ακόλουθο. Αν είχα την ευκαιρία 
να αρχίσω πάλι θα άλλαζα κάτι; Ασφαλώς όχι. Απεναντίας, θα εξόπλιζα με περισσότερη 
υπομονή τον εαυτό μου και το ίδιο θα συνιστούσα και στους νεότερους συναδέλφους 
μου. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στο πέρασμα του χρόνου το μυαλό λειτουργεί 
σαν μαγνήτης και προσελκύει ενδείξεις απ’ όλες τις κατευθύνσεις, αρκεί να είναι σε 
θέση ο γιατρός να τις προσδιορίζει7. Από την άλλη πλευρά, η αναγνώριση της κοινω-
νίας δεν κερδίζεται μόνο με τις γνώσεις. Ο καλός γιατρός, οφείλει να προσφέρει και 
να αποτρέπει, να αναχαιτίζει, τις τυχόν επιδράσεις του κακού γιατρού. Όπως αναφέρει 
μια παλαιά ρήση: 

τα απόνερα της θύελλας μπαίνουν στο σπίτι μας ακόμη και 
αν συνεχίζουμε να μένουμε σ’ αυτό

Όπως είχε πει ο Έντμουντ Μπερκ: 

το κακό θριαμβεύει στον κόσμο γιατί οι καλοί άνθρωποι 
δεν κάνουν τίποτα.

Σε γενικές γραμμές, οι αρχικές ιδέες και θέσεις για την ιατρική ηθική είναι ίδιες και 
σήμερα που τις επαναφέρω σ’ αυτήν την ανασκόπηση. Πιστεύω, πως τα χρόνια που 
πέρασαν τους έκανε καλό. Οι αρχές και οι αξίες ωρίμασαν μέσα μας, έγιναν πιο καθαρές 
πιο στέρεες, αλλά και πιο δυνατές. Το γεγονός ότι και σήμερα παραμένω σ’ αυτές και 
τις αισθάνομαι να είναι σφιχτά δεμένες μεταξύ τους, μου δυναμώνει το αίσθημα βεβαι-
ότητας, πως έχουν καλά εδραιωθεί στο πέρασμα του χρόνου και η μεταφορά τους στη 
νέα γενεά είναι εφικτή παρ’ όλες τις δοκιμασίες και δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Οι 
ενδείξεις του παρελθόντος αθροιζόμενες, σε ένα μίγμα εμπειρίας και εργατικότητας, 
δημιουργούν το πρότυπο του γιατρού όπως αυτό αναδεικνύεται μέσα από τις γραμμές 
του Ιπποκράτειου Όρκου.

ΕΜΠισΤοσυνΗ και ΗθικΗ

Στη σύγχρονη κοινωνία διαμορφώνονται καταστάσεις, οι οποίες αλλάζουν όχι μόνο 
τα δεδομένα του σήμερα, αλλά ανατρέπουν και συμπεριφορές, πιστεύω πολλών αιώνων. 
Επικρατούν συνθήκες, οι όποιες είναι δυνατό στην ολοκλήρωσή τους να καταργήσουν 
όχι μόνο τον Όρκο του Ιπποκράτη αλλά και την ίδια τη φύση του γιατρού, ως προστάτη 
και υπηρέτη των αρρώστων. Οι όποιες μεταβολές, πυροδοτούνται από αλλαγές, στην 
έννοια και το περιεχόμενο των λέξεων. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία μοιάζει 
με κινούμενη άμμο, παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, κατά το οποίο ένα πρότυπο αρ-
γοσβήνει και ένα άλλο αναδύεται στη ρευστή επιφάνεια της ηθικής αντίληψης.

Η σχέση της εμπιστοσύνης του αρρώστου προς το γιατρό και η ηθική του γιατρού 
είναι δυο παράμετροι, οι οποίες θα έπρεπε να λειτουργούν παράλληλα, σε σημείο που να 
ταυτίζονται. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε η εμπιστοσύνη να αποτελεί τη βασική παράμετρο 
της ηθικής του γιατρού, στη σχέση του με τον άρρωστο. Αντίθετα, συχνά, διαπιστώνουμε 
ότι ο γιατρός μπορεί να παρεκκλίνει της ηθικής του, παρά την εμπιστοσύνη που τρέφει 
γι’ αυτόν ο άρρωστος. Το ερώτημα που προκύπτει είναι το ακόλουθο. 
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Ποιο κριΤΗριο ΧρΗσιΜοΠοιΕι ο αρρωσΤοσ για να ΕΜΠισΤΕυΤΕι Το γιαΤρο;

Παρά το γεγονός ότι οι άρρωστοι υιοθετούν σ’ ένα βαθμό τα αρνητικά κριτήρια των 
ΜΜΕ για τους γιατρούς, εν τούτοις ο δικός τους γιατρός είναι διαφορετικός απ’ αυτόν 
που περιγράφουν τα ΜΜΕ33. Η επιλογή, συνεπώς, του γιατρού από τον άρρωστο αποτελεί 
κριτήριο εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η καλή επικοινωνία γιατρού-αρρώστου φαίνεται να 
ενεργοποιεί βασικά αντανακλαστικά που εδραιώνουν την εμπιστοσύνη του αρρώστου 
στο γιατρό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο άρρωστος δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει, με 
αντικειμενικά κριτήρια, την ποιοτική στάθμη της εκπαίδευσης του γιατρού, την εμπειρία, 
την επαγγελματική του επάρκεια. Όσον αφορά το χειρουργό, η αξιολόγηση έχει ιδιαίτερη 
σημασία και πρέπει να εστιάζει το ενδιαφέρον στο είδος και τον αριθμό των επεμβάσεων, 
στις οποίες προσμετρώνται τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Συχνά, ο άρρωστος 
βασίζεται στις κρίσεις των άλλων ανθρώπων, ή σε ενδείξεις που προέρχονται από τη δια-
προσωπική του σχέση με το γιατρό. Αυτή εκφράζεται από τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει, 
πόσο κατανοητές είναι οι ερωτήσεις που του κάνει, και πόσο σαφείς και πειστικές είναι 
οι απαντήσεις και γενικά πόσο καλό είναι το επικοινωνιακό κλίμα που δημιουργείται, στη 
διάρκεια της επίσκεψης. Η βασική, πάντως, ιδιότητα του γιατρού, με την οποία εξασφαλίζει 
την εμπιστοσύνη του αρρώστου, είναι η επικοινωνιακή του ικανότητα.

ιαΤρικα ΛαθΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι άνθρωποι εκφράζουν έναν προβληματισμό και μια δυσπι-
στία, απέναντι στους γιατρούς, λόγω της ανησυχίας, που καλλιεργείται από τα ΜΜΕ, γύρω 
από το θέμα των ιατρικών λαθών. Τα ιατρικά λάθη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
άσκησης της ιατρικής. Στο Περί Ἀρχαίης Ἰητρικῆς34, έργο της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
ο Ιπποκράτης δηλώνει ότι θα επαινούσε πολύ το γιατρό που κάνει τα λιγότερα λάθη: 

Τοῦτον τὸν ἰητρόν ἐπαινέσοιμι τὸν σμικρό ἀμαρτάνοντα
Το 2000 το Ινστιτούτο Ιατρικής (Institute of Medicine, IOM) των ΗΠΑ, σε έκθεση που 

δημοσίευσε υποστήριξε ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν από ιατρικά λάθη στα νοσοκομεία 
της Αμερικής από 44000 έως 98.000 άτομα35-38. Ο θόρυβος που δημιούργησε η έκθεση, 
οδήγησε στη λήψη μέτρων όπως: η εισαγωγή των ιατρικών εντολών σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (μείωσε τα λάθη κατά 81%), η ένταξη φαρμακοποιού στην ομάδα της ιατρι-
κής επίσκεψης [μείωσε τις ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) κατά 66%-78%], κ.ά. Παρόλα 
αυτά, πέντε χρόνια μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης και τη λήψη μέτρων ο αριθμός 
των θανάτων από ιατρικά λάθη στις ΗΠΑ δεν έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβολή39. 
Η κοινωνία έχει δημιουργήσει πολλά αποφθέγματα που εκφράζουν τη δυσπιστία της 
προς το γιατρό, όπως14: 

– Ακόμη σε κάθε περίπτωση ο καλός γιατρός αντί να μιλάει 
για τις επιτυχίες του καλύτερα είναι να θυμάται τα λάθη 
του.

– Παρόλο ότι, τα ορθά στην Ιατρική είναι ασυγκρίτως περισ-
σότερα από τα λάθη, ένα λάθος δεν ισούται ποτέ με ένα 
σωστό.

Ο ιατρικός τύπος διεθνώς40, παρουσίασε πολλά άρθρα τα οποία προσπάθησαν να 
απαντήσουν στο ερώτημα, γιατί τόσα πολλά λάθη και γιατί δεν έχουν γίνει προσπάθειες 
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περιορισμού τους35. Υποστηρίζεται38, ότι ο κυριότερος λόγος είναι ότι καλλιεργείται στους 
γιατρούς η αντίληψη ότι τα λάθη της ιατρικής είναι απαράδεκτα και ότι δεν υπάρχει 
λάθος στην ιατρική που να μην οφείλεται σε ιατρική αμέλεια. Ειδικοί, που μελέτησαν 
τα ιατρικά σφάλματα, κατέληξαν, πρόσφατα, στο συμπέρασμα ότι στην πλειοψηφία 
τους οφείλονται σε αδυναμίες της σκέψης του γιατρού και όχι σε τεχνητά λάθη. Την 
ηθική διάσταση, την αφήνω συνειδητά εκτός συζήτησης, γιατί οφείλουμε να είμαστε 
πολύ προσεκτικοί όταν κουνάμε το δάκτυλο στους άλλους. Σε μια μελέτη εσφαλμένων 
διαγνώσεων, που προκάλεσαν σοβαρή βλάβη σε αρρώστους, το 80% περίπου απ’ αυτές 
μπορούσαν να αποδοθούν σε μια αλυσίδα γνωσιακών σφαλμάτων. Μια άλλη μελέτη, 
εκατό εσφαλμένων διαγνώσεων, διαπίστωσε ότι οι ανεπαρκείς ιατρικές γνώσεις ήταν 
αιτία του σφάλματος μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις7. Για όλα τα παραπάνω, συχνά, ο 
λαός χρησιμοποιεί το απόφθεγμα14: 

Αν καλύτερος γιατρός είναι αυτός που κάνει τα λιγότερα 
λάθη, όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, τότε καλός είναι αυτός 
που δεν κάνει περισσότερα από τα λίγα.

Μελέτη 45 γιατρών, που παρακολουθούσαν 909 αρρώστους, έδειξε ότι τα 2/3 των 
γιατρών δεν έλεγαν στους αρρώστους τους για πόσο καιρό πρέπει να πάρουν ένα νέο 
φάρμακο, ή ποιες είναι οι ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ), που θα μπορούσαν να εκδηλω-
θούν. Ποσοστό 50% των γιατρών παρέλειψαν να προσδιορίσουν τη δόση και τη συχνό-
τητα χορήγησης του φαρμάκου7. Το σφάλμα που κάνουν οι γιατροί είναι ότι θεωρούν 
την πρωτοβάθμια περίθαλψη ως Ιατρική που φθάνει μέχρι το στάδιο της εισαγωγής του 
αρρώστου. Ο Cassel41, γράφει ότι αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη. Η μεγαλύτερη 
πρόκληση δεν είναι μόνο να εντοπίζεις σοβαρές ασθένειες, αλλά συχνά να μπορείς να 
αποφασίζεις αν κάτι είναι σοβαρό ή όχι 

Ο καθένας γράφει, ξέρει ότι το να γνωρίζεις τι δεν γνωρίζεις 
απαιτεί μεγάλη ωριμότητα.

O Cassel41, στο βιβλίο του με τίτλο Doctoring: The nature of Primary Care Medicine 
γράφει: 

πολλές από τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι σχεδιασμένες 
να προωθούν τον έλεγχο του κόστους και όχι το συμφέρον 
των αρρώστων.

Απ’ αυτήν την άποψη … οι ίδιοι οι γιατροί μπορούν να θεωρηθούν ανταλλάξιμα αγαθά 
σε μια αγορά!!! 

ΗθικΕσ αξιΕσ

Η εποχή μας εμφανίζει τη μεγαλύτερη ίσως διαφθορά, από όλες σχεδόν τις περιόδους 
της ιστορίας. Αυτό που τη χαρακτηρίζει, είναι η άρνηση των αρχών και των κανόνων, 
γεγονός που θέτει υπό αμφισβήτηση, πολλές φορές, ακόμη και το σύνολο των ηθικών 
αξιών όπως αναφέρει ο Κιαπόκας42 στο βιβλίο του, Ιπποκράτης ο Κώος και Ιπποκρατικός 
Όρκος. Επιπλέον, όταν η επιστήμη και η τέχνη αποσυνδέονται από τα ανθρωποκεντρικά 
τους στοιχεία, πώς να μην περιφρονούνται οι ηθικές αξίες; Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε 
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ότι από τα αρχαία χρόνια, οι γιατροί είχαν έναν καθοδηγητικό φάρο στην πορεία τους, 
που ήταν ο Όρκος του Ιπποκράτη. Η ιατρική συνείδηση δεν μπορεί παρά να προσφεύγει 
στις περιπτώσεις αυτές στις αιώνιες, σταθερές και αναλλοίωτες αρχές των ηθικών αξιών 
που εμπεριέχονται σ’ αυτόν. Σήμερα, ειδικότερα, που το συμφέρον τίθεται απροκάλυπτα 
πάνω από το καθήκον, αρχές όπως αυτές του Ιπποκρατικού Όρκου εξασθενούν βαθμιαία 
και ενδεχόμενα παύουν να αποτελούν το μόνο καθοδηγητικό φάρο. Από την άλλη πλευ-
ρά, οι νέοι γιατροί ζώντας, σε μια κοινωνία ανατροπής, κανόνων και αρχών, αναζητούν 
για να πορευθούν νέους κανόνες και αρχές. Παρόλα αυτά, ο έντιμος γιατρός, βρίσκει 
στον Όρκο του Ιπποκράτη, αν τον αναζητήσει, ένα διαχρονικό κανόνα με αναλλοίωτη 
ηθική αξία, αρκεί να θέλει να τον εφαρμόσει. Πολλοί, αποζητούν την προσωπική τους 
ελευθερία στην αποδέσμευση από τις ηθικές αρχές. Μεταξύ όμως της εσωτερικής και 
της εξωτερικής ελευθερίας υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οι συνεπείς, με την εφαρμογή των 
ηθικών αρχών και υγιώς σκεπτόμενοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει γνήσια προσωπική 
ελευθερία χωρίς ηθικές δεσμεύσεις, Ἐλεὺθερος εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔχει δεσμεύσεις.

ο ροΛοσ Του γιαΤρου σΤΗν αρΧαιοΤΗΤα

Μετά από όλα όσα αναφέραμε, το ερώτημα που ανακύπτει είναι το ακόλουθο: 

Τι είναι σε θέση να κάνει, ή τι μπορούσε να προσφέρει ο 
γιατρός την εποχή εκείνη για να βοηθήσει τον άρρωστό του;

Η προσφορά του θα προέλθει μέσα από τη γνώση δυο βασικών παραμέτρων, η 
αλληλεπίδραση των οποίων θα αυξήσει την πιθανότητα θεραπευτικής αντιμετώπισης. 
Η πρώτη, είναι εκείνη της φύσης, η οποία ενεργεί προς την κατεύθυνση της καταπολέ-
μησης της νόσου. Με άλλα λόγια, η φύση δεν αφήνει τον άρρωστο παντελώς αβοήθητο, 
αλλά δίνει τη δυνατότητα με τις ενστικτώδεις ενέργειες να του προσφερθεί μια μικρή 
βοήθεια, αρκεί να μπορεί να την αξιοποιήσει. Η δεύτερη, είναι εκείνη της συμβολής του 
Ιπποκράτη, ο οποίος προχώρησε σε μια συστηματική αξιοποίηση των αντιλήψεων που 
επικρατούσαν ήδη την εποχή του.

Συνεπώς, ο γιατρός το μόνο που μπορούσε να κάνει την 
εποχή εκείνη ήταν να βοηθήσει, ως καλός σύμμαχος, με 
όλα τα μέσα που διέθετε, την ιατρική δύναμη της φύσης.

Αν τη βοήθεια αυτή τη μεταφέρουμε, σε σύγχρονες μορφές δράσεις, δεν είναι άλλη 
από τη: Διάγνωση, Πρόγνωση και Θεραπεία6. Αλλά ας δούμε, πως αντιλαμβανόταν και 
πως περιγράφει ο Ιπποκράτης, τις δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών υγείας μέσα 
από τις τρεις αυτές ενέργειες με μόνο στοιχείο την παρατήρηση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Αυτό που παρατηρούμε στον άρρωστο, δεν είναι η νόσος αλλά τα συμπτώματα, τα 
εξωτερικά σημεία της νόσου, της οποίας η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί στο εσωτερικό 
του οργανισμού. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να θεραπεύσουμε δεν είναι το σύμπτωμα, 
αλλά η αιτία της νόσου, γιατί έτσι είναι δυνατό να βοηθήσουμε την ιατρική δύναμη 
της φύσης. Σε κάθε περίπτωση, ο γιατρός πρέπει να λειτουργεί και λειτουργεί ως 
αντικειμενικός παρατηρητής. Η συμπεριφορά του αυτή δεν υπαγορεύεται από έλλειψη 



36

H ΘεΣη του Γιατρου Στην Κοινωνια

ευαισθησίας, αλλά επιβάλλεται από τη διαδικασία εφαρμογής της «αφαίρεσης», η οποία 
αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της μεθοδολογικής συγκέντρωσης του γιατρού. 
Η μέθοδος αυτή, αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάκτηση της ιατρικής του Ιπποκράτη. Με 
τον τρόπο και τη μεθοδολογία αυτή, ο γιατρός λειτουργεί ως ανεπηρέαστος, αλλά 
προσεκτικός παρατηρητής και φθάνει στην αναγνώριση της αιτίας της νόσου, για να 
βάλει στη συνέχεια τη διάγνωση.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ, ΠΡΟΓΝΩΣΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, που αναφέρθηκε είναι σε θέση να διατυπώσει 
την πρόρρηση, για την εξέλιξη της νόσου, κάνει δηλαδή την πρόγνωση και τη θεραπεία. 
Η βάση της θεραπευτικής αγωγής του Ιπποκράτη ήταν η δίαιτα. Ο Ιπποκράτης δημι-
ούργησε τις προϋποθέσεις, που ένωσαν την Τέχνη με την Επιστήμη. Όπως γράφει ο 
Αποστολίδης43, «ο νους του εκβίασε την άγνοια με την παρατήρηση και την οξύνοια, τη 
γνώση με τη μεγαλοφυΐα και το πάθος του πρωτοπόρου». Είναι αυτός που προσδιόρισε 
τον αιώνα του, από τον οποίον οι επόμενοι θα ξεκινούσαν τη μέτρηση του χρόνου. Ακόμη 
και αν δεν υπήρχαν όλα αυτά μένει μια πλευρά των έργων του Ιπποκράτη που αρκούσε 
από μόνη της να αφήσει ανεξίτηλο το πέρασμά του στην ιστορία της ιατρικής. Αυτό δεν 
είναι άλλο από την ηθική του Ιατρικού επαγγέλματος. Αυτή η πλευρά της διδασκαλίας, 
η ηθική του Ιατρικού επαγγέλματος, είναι εκείνη στην οποία ο Ιπποκράτης έδωσε την 
εικόνα του γιατρού, όμοια της οποίας καμία εποχή πριν, ή μετά απ’ αυτόν δεν ήταν σε 
θέση να δώσει. Διαπιστώνουμε ότι το υψηλό ηθικό περιεχόμενο, με το οποίο θέλει ο 
Ιπποκράτης να καλύψει το γιατρό, δεν άφησε ασυγκίνητη καμία εποχή. Πώς θα μπορούσε 
να γίνει άλλωστε, όταν κανείς μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να προσθέσει στις γραμμές 
του Όρκου που έγραψε ο Ιπποκράτης44 (απόδοση Λυπουρλή).

Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη μου. 
Σε όποια σπίτια θα μπαίνω, για το καλό θα μπαίνω των 
αρρώστων. Θα μένω μακριά από κάθε αδικία θεληματική 
και από κάθε βλάβη^ ιδίως θα μένω μακριά από κάθε πράξη 
αφροδισιακή πάνω σε σώματα γυναικεία, ή ανδρικά ελεύ-
θερων, ή δούλων.

Όσα ασκώντας το επάγγελμά μου θα δω, ή θα ακούσω – ας 
είναι και πέρα από το επάγγελμά μου, στην αναστροφή με 
τους ανθρώπους – που δεν θα πρέπει ποτέ στους έξω να 
κοινολογηθούν, θα τα σκεπάζω με τη σιωπή μου: μυστικά 
θα τα θεωρώ, που κανείς δεν πρέπει γι’ αυτά να μιλά.

Σ’ αυτές τις λέξεις βρίσκεται η κληρονομιά του μεγάλου Ιπποκράτη, του θαυμασι-
ώτατου, του θεότατου, του δασκάλου των καλών, όπως τον αποκαλεί 600 χρόνια μετά 
το θάνατό του ο Γαληνός.

Ποσο σΤΕνα συνΕργαΖονΤαι οι γιαΤροι ΜΕ ΤΗ ΦυσΗ σΤΗν ανΤιΜΕΤωΠισΗ 
ΤΗσ νοσου;

Ο Ιπποκρατικός γιατρός, είχε συνειδητοποιήσει ότι το μεγαλύτερο μέρος του έργου 
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του λειτουργούσε αποτελεσματικά όταν ακολουθούσε, ή ενίσχυε εκείνο της φύσης. 
Όπως περιγράφεται στην πραγματεία “Επιδημιών το ΣΤ”45 (5.1).

Ἡ φύση εἶναι ὁ ἰατρός τῶν νοσημάτων. Ἡ φύση βρίσκει μόνη 
της τὶς φυσικές ὁδούς διαφυγῆς τῶν ἐκκρίσεων [τά θερα-
πευτικά μέσα], χωρίς να σκέφτεται, ὅπως τό βλεφάρισμα 
των ματιών, οἱ αὐτόματες κινήσεις τῆς γλώσσας, καὶ ἄλλα 
παρόμοια. Ἡ φύση, χωρίς καμία προπαίδευση καὶ καμία 
διδασκαλία, κάνει ὃ,τι πρέπει.

Ο συγγραφέας της πραγματείας, “Περί ἀρχαίης ἰητρικῆς” (24)34, ενισχύει την άποψη 
αυτή όταν γράφει:

Οὕτως, εἴ τις δύναιτο ζητέων ἔξωθεν ἐπιτυγχάνειν, δύνατ’ 
ἄν πάντων ἐκλέγεσθαι αἰεί το βέλτιστον βέλτιστον δε ἐστι 
το προσωτάτω τοῦ ἀνεπιτηδείου ἀπέχουν

και σε απόδοση Αποστολίδη46.

… Έτσι, αν κάποιος ερευνώντας μπορούσε να μάθει τη φύση 
των πραγμάτων του εξωτερικού κόσμου θα ήταν σε θέση να 
επιλέγει πάντοτε το καλύτερο και το καλύτερο είναι εκείνο 
που απέχει περισσότερο από το βλαπτικό

Ο Ιπποκρατικός γιατρός, πίστευε ότι η Ιατρική είναι προσαρμοσμένη προς τη φύση 
και με την κατανόηση των αιτίων είναι δυνατό να αντιμετωπίσει τις νόσους46. Έτσι, στην 
πραγματεία “Περί φυσῶν”47 (1), ο συγγραφέας υποστηρίζει (απόδοση Αποστολίδης).

… Ένα, λοιπόν, από τα σημεία της δυσκολίας της διάγνωσης 
[των εσωτερικών και δυσδιάγνωστων νόσων] είναι ο καθο-
ρισμός της αιτίας και η γνώση, εν γένει, της αφετηρίας και 
της προέλευσης των νοσηρών καταστάσεων του σώματος 
γιατί, αν ήξερε κανείς την αιτία του νοσήματος, θα ήταν 
ικανός να προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια, γνωρίζοντας 
από τα αντίθετα ποια είναι τα βοηθήματα.

Η ιατρική, πράγματι, είναι απολύτως προσαρμοσμένη προς 
τη φύση, η πείνα, παραδείγματος χάρη, είναι αρρώστια, 
αφού αρρώστια ονομάζεται, ό,τι βλάπτει τον άνθρωπο. Ποιό 
είναι το φάρμακο της πείνας; Ότι την καταπραΰνει και αυτό 
είναι η τροφή με αυτή, λοιπόν, πρέπει να θεραπεύσουμε 
την πείνα^ η δίψα, επίσης, καταπραΰνεται με τα ποτά, η 
πολυφαγία με την κένωση, η κένωση με την πλήρωση, η 
κόπωση με την ανάπαυση και η ανάπαυση με την κόπωση.

Με λίγα λόγια, τα αντίθετα είναι τα ιάματα των αντιθέτων, 
γιατί η ιατρική είναι πρόσθεση και αφαίρεση, αφαίρεση 
αυτών που πλεονάζουν και πρόσθεση αυτών που λείπουν και 
όποιος κάνει αυτά με άριστο τρόπο, είναι άριστος ιατρός, 
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όποιος, όμως απομακρύνεται πολύ από αυτή τη θέση, έχει, 
επίσης απομακρυνθεί πολύ και από την τέχνη της ιατρικής.

Αντίθετα, ο σύγχρονος γιατρός λειτουργεί με έναν καθαρά επιστημονικό τρόπο, ο 
οποίος τον φέρνει συχνά αντιμέτωπο με τη φύση, αν δεν την παραβιάζει, ανατρέπο-
ντας τις ισορροπίες που εκείνη επιβάλλει. Πιστεύει έτσι, ότι θα βρει αυτός από μόνος 
του, με τις υπερβολικές ενίοτε παρεμβάσεις του, τις οδούς διαφυγής, για τη λύση των 
διαγνωστικών και θεραπευτικών προβλημάτων. Στις περιπτώσεις αυτές αγνοεί τη ρήση 
τῶν Ἀφορισμῶν (2.51)48, στους οποίους ο συγγραφέας υποστηρίζει

καὶ πᾶν τὸ πολύ τῇ φύσει πολέμιον

και σε μετάφραση

Κάθε υπερβολή αντιστρατεύεται προς τη φύση.

Ποιοι ασκουσαν ΤΗν ιαΤρικΗ σΤΗν αρΧαια ΕΛΛαΔα;

Κατά την κλασική περίοδο, την Ιατρική ασκούσαν οι επιστήμονες γιατροί, οι οποίοι ήταν: 
α) ελεύθεροι πολίτες, απόφοιτοι των ιατρικών σχολών, ή μαθητές επώνυμων δασκάλων 
γιατρών, β) οι βοηθοί γιατρών ( ελεύθεροι, ή δούλοι), γ) οι εμπειρικοί, δ) οι αγύρτες και 
ε) οι μαγγανεύτριες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν: φίλτρα, επωδές και καταδέσμους και 
στ) οι μαίες, που εκτελούσαν τοκετούς και εκτρώσεις. Την περίοδο αυτή λειτουργούν 
δυο αντίπαλες ιατρικές σχολές, εκείνη της Κω, της οποίας ηγείται ο Ιπποκράτης και η 
άλλη της Κνίδου, με εκπρόσωπο τον Ευρυφώντα. Ο Ευρυφώντας, ήταν σύγχρονος αλλά 
μεγαλύτερος σε ηλικία από τον Ιπποκράτη. Από πολλούς θεωρείται ο συγγραφέας, 
των Κνιδίων Γνωμών, συγγράμματος για τη δίαιτα. Ήταν φυσιολόγος, ανατόμος και 
γυναικολόγος46. Οι δυο σχολές παρουσιάζουν ουσιαστικές διαφορές, παρά το γεγονός 
ότι οι πληροφορίες που διαθέτουμε γι’ αυτό είναι πολύ λίγες και προέρχονται από την 
πραγματεία Περί Διαίτης ὀξέων Νόθα (1)49, στην οποία ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι: 

Οἱ ξυγγράψαντες τάς Κνιδίας καλεομένας γνώμας, ὁκοῑα 
μέν πάσχουσιν οἱ κάμνοντες ἐν ἑκάστοισι τῶν νουσημάτων 
ὀρθῶς ἔγραψαν, καί ὁκοίως ἔνια ἀπέβαινεν αὐτέων

και σε απόδοση Δ. Λυπουρλή50.

Αυτοί που έγραψαν τις λεγόμενες Κνίδιες γνώμες περιέ-
γραψαν σωστά τι ακριβώς παθαίνουν οι άρρωστοι σε κάθε 
επιμέρους αρρώστια και ποια ακριβώς ήταν η έκβαση που 
είχαν μερικές από αυτές

καθώς και από το Γαληνό51.
Στη σχολή της Κνίδου, οι γιατροί έχουν ως κύριο μέλημά τους την απλή παρατήρηση 

και την απλή περιγραφή των ποικίλων συμπτωμάτων των νόσων, όπως τα αφηγούνται οι 
άρρωστοι, ενώ θεωρούν ως ιδιαίτερη νοσολογική οντότητα τις παραλλαγές της κλινικής 
εικόνας. Όπως αναφέρει ο Γαληνός, οι Κνίδιοι περιγράφουν, επτά νόσους χολής, δώ-
δεκα νόσους κύστεως, τέσσερα νοσήματα νεφρών, τέσσερα από της κύστεως νόσους 
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στραγγουριών, τρεις τετάνους, τέσσερις ικτέρους και τρεις φθίσεις52 (Γαληνός XV 363 
427, 428). Οι γιατροί της Κνίδου, λειτουργούν με βάση την αρχή της τοπικής νόσου, ενώ 
ασχολούνται ελάχιστα με τη διάγνωση και την πρόγνωση των νόσων, και τις αποσυνδέ-
ουν από τη θεραπεία46. Τα Κνίδια έργα, της Ιπποκρατικής Συλλογής, έχουν χαρακτήρα 
καθαρά παραδοσιακό. Υποστηρίζεται ότι οι συγγραφείς έχουν πάψει να ασχολούνται 
με κάθε έννοια, που θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ότι έχει επιστημονικό χαρακτήρα, 
για θέματα της εποχής τους. 

Η σχολή της Κνίδου είχε και αυτή τον Ιπποκράτη της, που ήταν ο Ευρυφών, γνω-
στός ως συγγραφέας, των Κνιδίων Γνωμών, του πλέον αντιπροσωπευτικού έργου της 
σχολής, το οποίο δεν διασώθηκε. Αντίθετη εικόνα, παρουσιάζουν οι γιατροί της Κω, οι 
οποίοι στηρίζονται περισσότερο στα αντικειμενικά ευρήματα, που προκύπτουν από την 
κλινική εξέταση του ασθενούς, αλλά και από τις μεταβολές της ποιότητας των διαφό-
ρων εκκρίσεων, όπως παρατηρούνται στα διάφορα στάδια της νόσου46. Οι γιατροί της 
Κω, δέχονται την αρχή της νόσησης ολόκληρου του οργανισμού και υπερεκτιμούν τις 
διαγνωστικές και προγνωστικές δυνατότητες του γιατρού, και τις συνδέουν με τη θερα-
πεία η οποία στηρίζεται σ’ αυτές και προσαρμόζεται με την πορεία του νοσήματος. Στην 
πραγματεία, Περί Διαίτης ὀξέων, (1)53 στην πρώτη της κιόλας φράση, ο συγγραφέας 
δίνει το χαρακτήρα της σημαντικότερης μαρτυρίας για την πρόοδο που γνώρισε στον 
5ο και στον 4ο π.Χ. αιώνα, η τέχνη της ίασης50 (σε απόδοση Λυπουρλή).

Αυτοί που έγραψαν τις λεγόμενες, Κνίδιες γνώμες, περιέ-
γραψαν σωστά τι ακριβώς παθαίνουν οι άρρωστοι σε κάθε 
επιμέρους αρρώστια και ποια ακριβώς ήταν η έκβαση που 
είχαν μερικές απ’ αυτές.

Η ΛΗψΗ Του ισΤορικου αΠο Τον ιΠΠοκραΤικο γιαΤρο

Η εξέταση του αρρώστου, από την αρχαία εποχή, αρχίζει με τη λήψη του ιστορικού, 
το οποίο εφάρμοσαν για πρώτη φορά οι Ιπποκρατικοί γιατροί46. Οι απαντήσεις του αρρώ-
στου, στις κατάλληλα διατυπωμένες ερωτήσεις του γιατρού για τη νόσο, αποτελούν την 
αρχή, αλλά και τη βάση της εξέτασής του. Η διεργασία αυτή αποσκοπεί στη διάγνωση της 
νόσου, η οποία κατά τους Ιπποκρατικούς γιατρούς συνιστά μια διαδικασία πολύπλοκη, 
και η οποία ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία. Για να θέσει τη διάγνωση ο γιατρός 
ακολουθεί τη σύνθετη διαδικασία, της συγκέντρωσης, αξιολόγησης και σύνθεσης των 
στοιχείων της νόσου, που προκύπτουν από: την αφήγηση του ασθενούς, τα ευρήματα 
της φυσικής εξέτασης (φυσικά σημεία), η οποία ενισχύεται από τις αισθήσεις του για-
τρού. Σημείο, κατά τους Ιπποκρατικούς γιατρούς είναι το εύρημα και το σύμπτωμα, ή 
το φαινόμενο που αποκαλύπτει ο γιατρός κατά την κλινική εξέταση του ασθενούς και 
τις ειδικές εξετάσεις. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται κάθε ποσοτική, ή ποιοτική μεταβολή των 
φυσιολογικών, ή παθολογικών εκκρίσεων του οργανισμού. Τις θέσεις αυτές, περιγράφει 
ο συγγραφέας του έργου της Ιπποκρατικής Συλλογής, Περί Παθών (37)54, στο οποίο 
δίνει σαφείς συμβουλές στο γιατρό (σε απόδοση Αποστολίδη)46.

§37 όταν επισκέπτεσθε τον άρρωστο πρέπει να τον ρωτάτε 
από τι πάσχει (ποια είναι τα συμπτώματά του) ποια είναι 
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η αιτία που υποφέρει (που τα αποδίδει) και από πόσες 
ημέρες είναι άρρωστος;

καθώς και στο Περί Διαίτης οξέων Νοσημάτων Νόθα (9)53, στο οποίο γράφει:

§9 Να δίδετε ιδιαίτερη προσοχή στην πρώτη ημέρα που 
άρχισε να νοσεί ο άρρωστος προσπαθώντας να μάθετε 
το πώς και το γιατί της αρρώστιας: αυτή η γνώση είναι 
πρωταρχικής σημασίας

Οι ιπποκρατικοί γιατροί, είχαν αναγάγει τη λήψη του ιστορικού στη μόνη και ουσιαστική 
πηγή πληροφοριών, μετά την παρατήρηση, και την εκτελούσαν με ιδιαίτερη προσοχή 
και μεθοδικά. Οι ερωτήσεις, που απεύθυναν στον ασθενή εξαρτώνταν, από το είδος του 
νοσήματος, δοθέντος ότι τα κύρια νοσήματα διακρίνονταν σε Παθολογικά και Χειρουρ-
γικά. Για τον παθολογικό ασθενή, ο γιατρός προσπαθούσε να συλλέξει απαντήσεις που 
είχαν σχέση με: την έναρξη της νόσου, την αιτία, το είδος της τροφής και της εργασίας 
τις προηγούμενες ημέρες. Ακολουθούσε η επισκόπηση: Η ψηλάφηση, είχε περιορισμένη 
διαγνωστική αξία για τον Ιπποκρατικό γιατρό, λόγω των περιορισμένων ανατομικών του 
γνώσεων. Στο έργο “Επιδημίαι Α” Γ 1ο, Γ 3ο,54α περιγράφονται 42 περιπτώσεις ασθενών, 
από τους οποίους οι 26 δεν παρουσίασαν ψηλαφητικά ευρήματα. Ερμηνεία όλων αυτών 
των στοιχείων συναντάμε στις πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής. Ενδεικτικά, ανα-
φέρουμε την αιτιολογική σχέση της διατροφής με τα νοσήματα όπως αναφέρεται στην 
πραγματεία Περί φύσιος ανθρώπου (9)55. Η θεραπεία πρέπει να βασίζεται στη θεωρία 
περί των εναντίων. Η διαπίστωση, επομένως, της αιτίας της αρρώστιας είναι η πρώτη 
και κύρια απαίτηση. Στην ίδια παράγραφο (και σε απόδοση Κ. Εμμανουήλ)56 αναφέρεται:

§9 Οι αρρώστιες προέρχονται, άλλες από τη δίαιτα, άλλες 
από τον αέρα που αναπνέουμε και μπορούμε έτσι και ζού-
με. Η διάκριση των δυο αυτών κατηγοριών θα γίνεται με 
τον ακόλουθο τρόπο: όταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων 
προσβάλλεται ταυτόχρονα από την ίδιαν αρρώστια, η αιτία 
πρέπει να αποδοθεί σε ό,τι κοινότερο υπάρχει, σε ό,τι όλοι 
μας μεταχειριζόμαστε περισσότερο, και  τούτο ε ίναι 
ο αέρας που αναπνέουμε. Γιατί είναι φανερό χωρίς 
άλλο, πως δεν μπορεί κανείς να αποδώσει στη δίαιτα που 
ακολουθεί ο καθένας μας μιαν αρρώστια που προσβάλλει 
χωρίς διακοπή όλο τον κόσμο, νέους και γέρους, άντρες 
και γυναίκες.

Για το χειρουργικό ασθενή, με τραύμα, για παράδειγμα στην κεφαλή, σημασία έχει το 
όργανο και ο τρόπος που προκλήθηκε το τραύμα. Από την άλλη μεριά, οι ερωτήσεις του 
γιατρού πρέπει να εστιάζονται στα συμπτώματα που εμφάνισε αμέσως μετά το τραύμα 
ο άρρωστος αν το κτύπημα ήταν ισχυρό. Από τη μελέτη των έργων, της Ιπποκρατικής 
Συλλογής, διαπιστώνουμε ότι οι διαδικασίες λήψης του ιστορικού και η διαγνωστική 
προσπέλαση των νόσων δεν υπολείπεται σε τίποτα από το ιστορικό που λαμβάνει και 
τη διαδικασία που ακολουθεί ο σημερινός γιατρός, πέρα από το γεγονός ότι η σημερινή 
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διαδικασία είναι εμπλουτισμένη με πληθώρα εργαστηριακών εξετάσεων.
Συχνά, η λήψη του ιστορικού, από το νέο γιατρό, δεν εκφράζει την Ιπποκρατική 

αντίληψη για τη σημασία του στη διάγνωση και θεραπεία της νόσου. Αυτό φαίνεται, 
άλλωστε, και από το γεγονός ότι σε πολλά ιστορικά (!) με δυσκολία θα διαβάσεις πέρα 
από το όνομα του ασθενούς, την ημερομηνία εισαγωγής και 2 ή 3 βασικές εργαστηριακές 
εξετάσεις. Σε μια ομιλία του ο Ίκκος είχε πει ότι η γενική ούρων, για παράδειγμα, υπάρχει 
στο φάκελο του ασθενούς γιατί "απλά πρέπει" να υπάρχει, αφού ποτέ δεν αξιολογούνται 
τα ευρήματά της. Η σωστή εκτέλεση της γενικής ούρων προσφέρει σημαντικά στοιχεία 
στη διάγνωση και παρακολούθηση των νεφρικών νόσων.

Ποιοσ ΗΤαν ο σΠουΔαιοΤΕροσ σΤοΧοσ Του γιαΤρου σΤΗν αρΧαιοΤΗΤα;

Η μη πρόκληση βλάβης, ήταν σπουδαιότερη από τη μη παροχή βοήθειας. Οι θέσεις 
αυτές αναδεικνύονται μέσα από τα έργα, της Ιπποκρατικής Συλλογής, Επιδημίαι και 
ιδιαίτερα από εκείνο με τον τίτλο Επιδημιῶν το Πρώτον57, στο κεφ. 5 του οποίου ο 
συγγραφέας τονίζει: (σε απόδοση Αποστολίδη)46.

§5… Κατά την αντιμετώπιση των νοσημάτων, ο ιατρός 
πρέπει να στηρίζεται σε δυο βασικές αρχές: να παρέχει 
βοήθεια, ή τουλάχιστον, να μην προξενεί βλάβη. Η ιατρι-
κή τέχνη συνίσταται από τρία πράγματα: το νόσημα, τον 
ασθενή και τον ιατρό^ ο ιατρός είναι υπηρέτης της τέχνης^ 
ο ασθενής πρέπει να βοηθεί τον ιατρό στην καταπολέμηση 
του νοσήματος

Τα έργα αυτά της Ιπποκρατικής Συλλογής, αποτελούν, κατά γενική ομολογία58, ένα 
από τα πλέον αξιοσημείωτα προϊόντα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Δυο είναι 
τα γεγονότα, που αξίζει να σημειωθούν και πρέπει να συγκρατήσει ο αναγνώστης. Το 
πρώτο, είναι ότι ο αρχαίος γιατρός ασκούσε το επάγγελμα ως Περιοδευτής. Ένας απ’ 
αυτούς ήταν και ο Ιπποκράτης. Το δεύτερο, είναι ότι βασικός στόχος του Ιπποκρατι-
κού γιατρού ήταν η πρόγνωση. Το νόημα της λέξης ήταν, η πρόγνωση αυτών που θα 
μπορούσε να πει ο άρρωστος, ή κάποιος άλλος από το περιβάλλον του για το παρόν, 
ή για το παρελθόν58.

Στη σύγχρονη εποχή, η θέση του γιατρού εστιάζεται πρωτίστως στη θεραπεία, 
παρά το γεγονός ότι όλοι μας γιατροί-απλοί άνθρωποι, φέρουμε μέχρι τον φραγμό των 
δοντιών, συχνά, την Ιπποκρατική ρήση:

Κάλλιον το προλαβάνειν του θεραπεύειν

την οποία ουδείς την εφαρμόζει.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αλλά, ας δούμε το θέμα από μια άλλη διάσταση, εκείνη της οικονομικής παραμέτρου. 
Πράγματι, μια κοινωνία με τεράστια οικονομικά προβλήματα, θα ήταν δύσκολο, ίσως 
μέχρι αδύνατο να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμούς της, για πρόγνωση-πρόληψη 
με αντίστοιχη εφαρμογή όλων των κανόνων που επιβάλλουν οι σύγχρονες τάσεις. Την 
αντίληψη αυτή, έρχεται να ενισχύσει ο Ιπποκρατικός γιατρός, ο οποίος μεταθέτει ένα 
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μερίδιο ευθύνης και στον ασθενή, πράγμα το οποίο ο σύγχρονος άνθρωπος δεν το 
έχει ενστερνιστεί με ιδιαίτερο πάθος. Οι Ιπποκρατικοί γιατροί, έχοντας αξιολογήσει την 
υγεία, ως το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, είχαν προτείνει, όπως διαβάζουμε 
στην πραγματεία, Περί Διαίτης - Υγιεινῆς 59 (9)ότι: (σε απόδοση Αποστολίδη)46.

§9 Κάθε συνετός άνθρωπος, έχοντας υπ’ όψη του πως η 
υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τους ανθρώπους, 
πρέπει να ξέρει πώς να βοηθεί μόνος του τον εαυτόν του, 
όταν τύχει να αρρωστήσει.

Το ΕΠιΠΕΔο ΤΗσ ιΠΠοκραΤικΗσ ιαΤρικΗσ

Το τελευταία χρόνια πολλοί, κυρίως γιατροί, συζητούσαν για το επίπεδο της Ιππο-
κρατικής ιατρικής, οι οποίοι μέσα σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού, υποστήριξαν, ότι50:

Από την Ιπποκρατική ιατρική ως την ιατρική των ημερών 
μας συνεχίζει να υπάρχει το ίδιο πνεύμα, η ίδια μέθοδος, 
το ίδιο επιστημονικό ιδεώδες.

Διατυπώθηκαν όμως και αντίθετες απόψεις που υποστήριζαν ότι:

Δεν είναι αρκετό μια ιατρική να έχει σπάσει τους δεσμούς 
της με τη μαγεία και τη θρησκεία για να χαρακτηρισθεί 
υποχρεωτικά και μόνο για το λόγο αυτό επιστημονική. Μια 
τέτοια ιατρική είναι βέβαια ορθολογική, ανάμεσα όμως στον 
ορθολογισμό και στην επιστήμη μπορεί ακόμη να υπάρχει 
άβυσσος

Αναμφισβήτητα, η μέση οδός, η οποία σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι η καλύτερη, 
υποστήριξε, όπως φαίνεται, άλλωστε και από την ακόλουθη διατύπωση, ότι:

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλά απ’ αυτά που διαβάζου-
με στα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής μας φαίνονται 
σήμερα παράξενα μπορεί και γελοία. Το γεγονός όμως ότι 
η ιατρική επιστήμη μπόρεσε να φθάσει στις μέρες μας σ’ 
ένα τόσο υψηλό επίπεδο, οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος 
στον Ιπποκράτη. Μπορεί πράγματι οι γνώσεις του να έχουν 
σε πολλά ξεπεραστεί, είναι όμως απόλυτα βέβαιο ότι από 
εκείνον ξεκίνησαν οι πρώτες ωθήσεις για πολλές από τις 
κατακτήσεις της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα έργα, της Ιπποκρατικής Συλλογής, αποτελούν τα σπου-
δαιότερα από εκείνα της ιστορίας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, παράλληλα δε 
συνιστούν τα σημαντικότερα στην ιστορία της ιατρικής επιστήμης50.

ασκουσΕ Η ΤυΧΗ ΕΠιΔρασΗ σΤΗν ιΠΠοκραΤικΗ ιαΤρικΗ;

Οι Ιπποκρατικοί γιατροί, έθεσαν την ιατρική επιστήμη πάνω από την τύχη, απορρί-
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πτοντας, σχεδόν, τον παράγοντα αυτό στη λειτουργία της. Τη θέση αυτή υποστήριξε, με 
κατηγορικό τρόπο, ο συγγραφέας της πραγματείας της Ιπποκρατικής Συλλογής, “Περί 
τόπων των κατά ἄνθρωπον”, (46)60, στην οποία γράφει, (σε απόδοση Αποστολίδη)46.

§46 Ολόκληρη η ιατρική έχει στερεές βάσεις και φαίνεται ότι 
τα σπουδαιότερα από τα αξιώματα που τη συγκροτούν έχουν 
ελάχιστα την ανάγκη της τύχης. Η τύχη είναι αυτεξούσια, 
δεν υποτάσσεται και δεν την φέρνουν οι ευχές. Αντίθετα, η 
επιστήμη υποτάσσεται και επιτυγχάνει όταν αυτός που την 
γνωρίζει επιθυμεί να τη χρησιμοποιήσει. Έπειτα, τι ανάγκη 
έχει η ιατρική από την τύχη; αν υπάρχουν φάρμακα αποτε-
λεσματικά, αυτά τα φάρμακα, αφού υπάρχουν, νομίζω ότι 
δεν περιμένουν τη βοήθεια της τύχης για να θεραπεύσουν 
τις αρρώστιες. Αν τα φάρμακα χορηγούμενα ωφελούσαν με 
τη βοήθεια της τύχης, τότε, αυτά που είναι φάρμακα δεν θα 
θεράπευαν καλύτερα τις αρρώστιες από ότι τις θεραπεύουν 
με τη βοήθεια της τύχης αυτά που δεν είναι φάρμακα.

Το θέμα, της επίδρασης της τύχης στην Ιπποκρατική ιατρική, αποτέλεσε αντικείμενο 
διαφορετικών απόψεων, μεταξύ των επιστημόνων γιατρών και των αγυρτών, όσον αφορά 
τη συμμετοχή, ή μη του θείου, όταν το κέντρο του προβλήματος εστιαζόταν στη θεραπεία 
των νοσημάτων. Οι αγύρτες, την αποτυχία της θεραπείας απέδιδαν στην ανωτερότητα 
του θείου, όπως φαίνεται από το κείμενο της πραγματείας “Περί ἱερῆς νοῦσου” (2)61, 
στο οποίο ο συγγραφέας υποστηρίζει, 

§2 “Ταύτα δέ πάντα τοῡ θείου εἵνεκεν προστιθέασιν, ὡς 
πλέον τι εἰδότες, και άλλας προφάσιας λέγοντες, ὃκως εἰ 
μέν ὑγιής γένοιτο, ἀυτῶν ἡ δόξα εἴη και ἡ δεξιότης, εἰ δε 
ἀποθάνοι, ἐν ἀσφαλεῑ καθίσταιντο αὐτῶν αἱ ἀπολογίαι 
καί ἔχοιεν πρόφασιν ὡς οὐκ αἴτιοί είσιν αὐτοί, ἀλλ’ οἱ θεοί 
οὔτε γάρ φαγέειν οὔτε πιέειν ἔδοσαν φάμακον οὐδέν, οὔτε 
λουτροῑσι καθήψησαν, ὣστε δοκέειν αἴτιοι εἶναι”

και σε απόδοση Δ. Λυπουρλή50

§2 Ο λόγος που τα ορίζουν όλα αυτά είναι ο θεϊκός χαρα-
κτήρας της αρρώστιας, δήθεν ότι αυτοί ξέρουν κάτι περισ-
σότερο από τους άλλους και μπορούν να αναφέρουν άλλες 
αιτίες για την αρρώστια, ώστε, αν ο άρρωστος γίνει καλά, 
να θεωρηθεί ότι ήταν από τη δική τους εξυπνάδα. Αν πάλι 
πεθάνει, να μπορούν εκ του ασφαλούς να υπερασπιστούν 
τον εαυτό τους, να μπορούν δηλαδή να βγουν να πουν ότι 
υπεύθυνοι δεν είναι οι ίδιοι, αλλά οι θεοί. Γιατί οι ίδιοι ούτε 
φάρμακο του έδωσαν να πάρει – στερεό ή υγρό – ούτε τον 
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έβαλαν σε καυτό λουτρό, ώστε να είναι δυνατό να θεωρη-
θούν υπεύθυνοι.

Οι επιστήμονες, για την πιθανή αποτυχία αποδέχονται το πεπερασμένο της τέχνης 
τους, όπως διαβάζουμε στην πραγματεία, “Προγνωστικόν” (1)62, στην οποίαν ο συγγρα-
φέας υποστηρίζει (σε απόδοση Αποστολίδη)46.

§1 Βέβαια είναι αδύνατο στον ιατρό, να θεραπεύει όλους 
τους αρρώστους, αν και θα ήταν, φυσικά καλύτερο από την 
πρόγνωση της αρρώστιας τους

Οι αγύρτες, απέδιδαν στην τύχη τις δικές τους αποτυχίες αλλά και τα θετικά αποτε-
λέσματα των επιστημόνων, οι οποίοι δεν απέρριπταν παντελώς το τυχαίο, αλλά δέχονταν 
την περιορισμένη συμμετοχή του. Οι Ιπποκρατικοί γιατροί, δεν απέρριψαν την ορθότητα 
της κριτικής των επικριτών τους, αντίθετα, προσπάθησαν να τη δικαιολογήσουν όπως 
φαίνεται απ’ αυτά που υποστηρίζει ο συγγραφέας της πραγματείας, “Περί τόπων των 
κατά άνθρωπον” (46)60 (σε απόδοση Αποστολίδη)46.

§46 γιατί, κατά τη γνώμη μου, καλή, ή κακή τύχη έχουν μόνον 
εκείνοι που ξέρουν να κάνουν καλά, ή κακά ένα πράγμα. Καλή 
τύχη σημαίνει, αυτό που δεν γνωρίζεις να το κάνεις καλά

Ο συγγραφέας της πραγματείας, “Περί τέχνης” (4)63, προσθέτει με σχετική επιφυ-
λακτικότητα (σε απόδοση Αποστολίδης)46.

§4 και οι επικριτές ισχυρίζονται ότι αυτοί που διασώζονται, 
διασώζονται από την τύχη και όχι από την επέμβαση της 
ιατρικής. Και εγώ ο ίδιος δεν αποκλείω από πουθενά τον 
παράγοντα της τύχης. Νομίζω όμως ότι κακή πορεία έχουν 
τις περισσότερες φορές, τα νοσήματα που θεραπεύονται 
κακώς, ενώ, αντίθετα καλή έχουν αυτά που θεραπεύονται 
καλώς.

Προσεκτική μελέτη, των άνω κειμένων, από τις πραγματείες, της Ιπποκρατικής Συλ-
λογής, μας οδηγεί στο αναγκαίο συμπέρασμα ότι η αρχαία ιατρική σκέψη πρωτοτύπησε 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να βρεθεί πολλά χρόνια μπροστά από την εποχή της. Αυτό γιατί, 
υποστήριξε ότι η δύναμη των φαρμάκων είναι ελεγχόμενη και μπορεί να προσδιοριστεί. 
Με τη σκέψη αυτή, προέβλεψε την τεχνική του προσδιορισμού της στάθμης των φαρ-
μάκων. Παράλληλα, με τον προσδιορισμό της έννοιας της επαναλαμβανόμενης χρήσης, 
έθεσε τις βάσεις της καλούμενης σήμερα, χρονικής χορήγησης της δόσης. Μια θέση, 
η οποία οδηγεί στην απόδειξη, μέσω του πειράματος. Τo πείραμα, ως απόδειξη της 
θεωρίας ήταν γνωστό στους Ιπποκρατικούς γιατρούς.

Στο §45 της πραγματείας, “Περί τόπων των κατά άνθρωπον”64, ο συγγραφέας ανα-
φέρει (απόδοση Αποστολίδη)46.

§45 Ό,τι τροποποιεί την παρούσα κατάσταση του οργα-
νισμού είναι φάρμακο, και ό,τι είναι πιο ισχυρό από τον 
οργανισμό την τροποποιεί…, όλα όσα τροποποιούν την 
παρούσα κατάσταση βοηθούν.
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Εικ. 2. Μέλας ελλέβορος.

Η χρήση των φαρμάκων είχε ξεχωριστή θέση στην κάθαρση, η οποία ως ορθή ιατρική 
πράξη ήταν γνωστή μόνο στους επιστήμονες γιατρούς.

Στην πραγματεία, Ἐπιδημιῶν Β΄ (3.2)65, ο συγγραφέας αναφέρει (απόδοση Αποστο-
λίδη)46.

§3.2 γνωρίζουμε τα είδη των καθαρτικών φαρμάκων και τον 
τρόπο που δρα το καθένα, επειδή όλα δεν δρουν με τον ίδιο 
τρόπο, αφού άλλα είναι κατάλληλα για μια συγκεκριμένη 
περίπτωση και άλλα για μιαν άλλη. Διαφορές προκύπτουν 
ακόμη και από την πρώιμη, ή όψιμη χορήγησή τους, όπως 
και από τον τρόπο της σκευασίας τους, αν δηλαδή τα ξε-
ραίνουμε, τα κοπανίζουμε, ή τα βράζουμε. Θα παραλείψω 
πολλά άλλα σχετικά με αυτά, όπως ποια δόση απαιτείται 
για το καθένα, σε ποιες αρρώστιες, σε ποια φάση της 
αρρώστιας, την ηλικία και τη φυσική κατάσταση του αρρώ-
στου, τη δίαιτά του, την εποχή του έτους και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της, την πορείας της και άλλα παρόμοια.

Στην πραγματεία, της Ιπποκρατικής Συλλογής, Περί ἄρθρων66 (§40) διαβάζουμε μια 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση, η οποία προφανώς εκφράζει μακροχρόνια εμπειρία 
αποτελέσματα οξείας παρατηρητικότητας. Γράφει σχετικά: 

ἀγαθόν φάρμακον ἐστιν ἐνίοτε καὶ τὸ μηδέν προσφέρειν

μετάφραση Λυπουρλή67.

ένα καλό φάρμακο είναι μερικές φορές το να μη δίνουμε 
απολύτως τίποτα

Ο Ορειβάσιος (VIII8), μας παρέδωσε μαρτυρία του Κτησία του Κνίδιου, για τον 
Ελλέβορο (Εικ. 2), ο οποίος αποτελούσε το συχνό-
τερα χρησιμοποιούμενο καθαρτικό στην εποχή του 
Ιπποκράτη. Γράφει:

κατά την εποχή του πατέρα μου 
και του παππού μου κανένας ια-
τρός δεν χορηγούσε ελλέβορο…

Αυτό οφειλόταν, στο μεγάλο αριθμό σοβαρών 
ΑΕ που εμφάνιζε, και οι οποίες μπορούσαν να κα-
ταλήξουν στο θάνατο. Αιτία ήταν η άγνοια για τη 
δράση και τη δόση του φαρμάκου46. Φαίνεται ότι οι 
Ιπποκρατικοί γιατροί, πρέπει να ήταν οι πρώτοι που 
ασχολήθηκαν συστηματικά με τη φαρμακογνωσία, 
και την τεχνική της μεθόδου της κάθαρσης την 
οποίαν ανήγαγον σε πολύχρηστο βοήθημα, όπως 
γράφει ο Αποστολίδης46.
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Ποια ΗΤαν Η συΜΒοΛΗ Των ιΠΠοκραΤικων γιαΤρων σΤΗν ιαΤρικΗ 
ΕΠισΤΗΜΗ σΕ σΧΕσΗ ΜΕ Τουσ συγΧρονουσ;

Ένα μεγάλο και δυσεπίλυτο πρόβλημα αφορά τη γνησιότητα του περιεχομένου των 
έργων, της Ιπποκρατικής Συλλογής. Ουδείς μπορεί να υποστηρίξει την άποψη ότι την 
ιατρική την ανακάλυψε ο Ιπποκράτης. Αναμφισβήτητα, πολλές γνώσεις ιατρικής προϋ-
πήρχαν, πολλούς αιώνες πριν και από την εποχή του Ομήρου και μεταφέρονταν σε μια 
θεωρητική και κυρίως εμπειρική βάση. Αν οι όποιες απ’ αυτές τις γνώσεις δεν μας είναι 
γνωστές, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αποδώσουμε την πατρότητα των έργων, της 
Ιπποκρατικής Συλλογής, στον Ιπποκράτη, ή στους Ιπποκρατικούς γιατρούς. Αυτό γιατί, 
πολλές από τις γνώσεις, που αναφέρονται για πρώτη φορά στα έργα αυτά, ήταν όπως 
υποστηρίζει ο Αποστολίδης46, γνώσεις εξ υιοθεσίας αγνώστου πατρότητας. Ποια ήταν 
εν προκειμένω, η συμβολή των Ιπποκρατικών γιατρών; Ο Αποστολίδης46, υποστηρίζει ότι 
αυτή συνοψίζεται στην κατάταξη των εμπειρικών γνώσεων και τη θεωρητική ερμηνεία 
τους. Με άλλα λόγια, προβίβασαν την ιατρική από τέχνη σε επιστήμη. 

ο ιΠΠοκραΤικοσ αΠΕνανΤι σΤο συγΧρονο γιαΤρο

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, για όλους μας, είναι αν στη σύγκριση που επιχει-
ρούμε υπεισέρχονται αναπόφευκτα λάθη. Αν αυτό συμβαίνει, αυτά πρέπει να οφείλονται 
όχι μόνο στη διαφορετικότητα των ιατρικών γνώσεων, αφού αυτές απέχουν 25 περίπου 
αιώνες, όσο στο αν μπορούμε να έχουμε τη δύναμη να αντιληφθούμε σωστά τα λόγια 
του, τα λόγια μιας μεγαλοφυΐας, όπως τον αποκάλεσε ο Γαληνός, αλλά και όλοι οι 
μεταγενέστεροι του46. Μιας μεγαλοφυΐα, της οποίας η φήμη ξεπέρασε την αλήθεια και 
εισήλθε στη σφαίρα του μύθου43. Το μεγάλο ερώτημα, στο οποίο πρέπει να απαντήσει 
ο σύγχρονος γιατρός είναι το εξής:

Τι ισχύει σήμερα μετά την πάροδο 25 αιώνων από την 
Ιπποκρατική Ιατρική;

Ποια κριτήρια θα χρησιμοποιήσουμε για να ασκήσουμε 
κριτική, ή να κάνουμε τις συγκρίσεις μας; 

Γιατί, αν πάρουμε ως θέσφατο το έργο και τη διδασκαλία του Ιπποκράτη, με δια-
χρονική ισχύ, πρέπει να δούμε σε ποια σημεία έχει παρεκκλίνει από τη γραμμή αυτή ο 
σύγχρονος γιατρός. Επιπλέον, 

η αυστηρή, η αντικειμενική κριτική θα αφορά το θεωρητικό 
μέρος της διδασκαλίας του, ή την πρακτική εφαρμογή της;

Θα πρέπει να μας απασχολήσει, επίσης, ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει δυο πτυχές. Η 
πρώτη, αφορά την ανισότητα των ιατρικών γνώσεων, των διαφόρων Ιπποκρατικών συγ-
γραφέων, ενώ, η δεύτερη, εστιάζεται στα λάθη, που μπορεί να υπάρχουν, στα έργα της 
Ιπποκρατικής Συλλογής. Η αναγραφή των λαθών, που επισημαίνονται στα Ιπποκρατικά 
κείμενα, δε μειώνει το κύρος του Μεγάλου Κώου γιατρού. Επιπλέον, η αμεροληψία δεν 
πρέπει να εκλαμβάνεται ως προκατάληψη46.

Η εφαρμογή της ιατρικής στην πράξη, αποτελεί μια άλλη πτυχή, που έχει ανάγκη 
διερεύνησης και αποσαφήνισης. Καταρχήν, οι πληροφορίες που διαθέτουμε, για την 
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εφαρμογή της, την προκλασική περίοδο, δεν είναι αρκετές για την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. Σίγουρα, όμως, διέφεραν μεταξύ των πόλεων και των κοινωνικών 
ομάδων. Περισσότερες πληροφορίες διαθέτουμε για την περίοδο του 5ου και 4ου π.Χ. 
αιώνα, στη διάρκεια των οποίων όμως οι διαφορές παραμένουν. Η Ιατρική, που γρά-
φτηκε κατά την κλασική περίοδο, δεν πρέπει να εφαρμόστηκε σε ευρεία κλίμακα. Αυτό 
γιατί, οι θρησκευτικές, οικονομικές και οι κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κατοίκων 
αποτελούσαν αξεπέραστα εμπόδια για παρόμοιες εφαρμογές46. Αυτά αποτελούν ένα 
ακόμη στοιχείο, το οποίο ενισχύει τη σύγχυση, για την κατάσταση που επικρατούσε 
στην άσκηση της ιατρικής εκείνη την εποχή.

Οι γνώσεις μας όμως, όπως προκύπτει από τις πραγματείες, της Ιπποκρατικής 
Συλλογής, δείχνουν το επίπεδο των ιατρικών γνώσεων, αλλά δεν μας προσδιορίζουν το 
επίπεδο στο οποίο βρίσκονταν η παρεχόμενη ιατρική φροντίδα46.

Συνεπώς, με ποια στοιχεία θα συγκρίνουμε, τη σημερινή παροχή υπηρεσιών υγείας 
και ποια παράμετρο θα χρησιμοποιήσουμε για να πούμε στο σημερινό γιατρό ότι κάνει 
σωστά, ή όχι αυτό που δίδασκε ο Ιπποκράτης; Αυτά γιατί όσα είναι γνωστά, αναφέρονται 
στη θεωρητική πλευρά του θέματος. Η πλευρά όμως αυτή, η θεωρητική, έχει πολλές 
πτυχές, όπως για παράδειγμα; 

ποιο ήταν το επίπεδο των γιατρών της εποχής; αλλά και τι 
είδους γιατρούς διέθεταν;

Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, την απάντηση δίνουν οι μαρτυρίες από τα κείμε-
να, της Ιπποκρατικής Συλλογής, τα οποία μιλούν για κακούς γιατρούς, οι οποίοι είναι 
περισσότεροι από τους καλούς. Αυτή η διαπίστωση είναι δυνατό να μεταφραστεί ως μια 
ένδειξη ότι το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας, στο σύνολο όμως της κοινωνίας, θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι ήταν άνισο, ή και κάτω του μετρίου. Στην πραγματεία 
της Ιπποκρατικής Συλλογής, Περί ἀρχαίης ἰητρικῆς” (1)68 διαβάζουμε (σε απόδοση 
Λυπουρλή)50.

§1 Από τους ανθρώπους που την ασκούν μερικοί είναι 
βέβαια πολύ μικρής αξίας, υπάρχουν όμως και οι αληθινά 
εξαιρετικοί, πράγμα που θα ήταν αδύνατο αν η ιατρική 
ήταν ανύπαρκτη ως τέχνη και αν στο χώρο της δεν είχαν 
γίνει έρευνες και ανακαλύψεις. Τότε θα ήταν, πράγματι, 
όλοι στον ίδιο βαθμό αδαείς και αμαθείς και η θεραπεία 
των αρρώστων θα ήταν κυριολεκτικά αφημένη στην τύχη.

Στον Πλούτο (406-409), ο Αριστοφάνης69, χλευάζει τους Αθηναίους γιατρούς ως 
αμαθείς. Το επίπεδο των γιατρών ήταν συνάρτηση και του αριθμού των επιστημόνων 
γιατρών, οι οποίοι ήσαν εγκατεστημένοι στην πόλη. Στην πραγματεία, Παραγγελίαι (8)70, 
αναφέρεται η σύσταση για σύγκληση ιατρικών συμβουλίων, γεγονός που δηλώνει την 
επάρκεια των ιατρών, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών. 
Η θέση αυτή συνεπικουρείται από χωρία των Επιδημιών Ε (14) και Στ (8.32)71 στα οποία 
αναφέρεται ότι ο ασθενής εξετάζεται από πολλούς γιατρούς.
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Ποσο αΠοΤΕΛΕσΜαΤικα υΠΕρασΠιΖΕΤαι Τισ αΠοψΕισ Του ο συγΧρονοσ 
γιαΤροσ σΕ σΧΕσΗ ΜΕ Τον ιΠΠοκραΤικο;

Η δυνατότητα, του σύγχρονου γιατρού, να απαντά σε ερωτήσεις που σχετίζονται 
ακόμη και με το ιδιαίτερο επιστημονικό του πεδίο γίνεται πολλές φορές δύσκολη. Αυτό 
λόγω και των εκρηκτικών διαστάσεων, που παίρνει τα τελευταία χρόνια η αύξηση στη 
βιβλιογραφία νέων γνώσεων. Αναμφισβήτητα, δεν μπορούμε σήμερα να μιλάμε για δυ-
νατότητα απαντήσεων σε ερωτήσεις που αφορούν πεδία πέραν εκείνων που ορίζονται 
από τα στενά όρια της ειδικότητας του γιατρού. Η ταχύτητα, με την οποία τρέχουν οι 
εξελίξεις, είναι αναμενόμενο να δημιουργούν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, μια κατάσταση 
στην ιατρική επικοινωνία μεταξύ των γιατρών, κατά την οποίαν θα παύσουν να λειτουρ-
γούν οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ τους και η ενημέρωση του ενός γιατρού από άλλον, 
άλλης ειδικότητας, θα γίνεται σχεδόν αδύνατη, γιατί μιλούν διαφορετική «γλώσσα» και 
σε διαφορετικό επίπεδο.

Τη θέση αυτής, φαίνεται να είχε προβλέψει, ο συγγραφέας του έργου, «Περί Νού-
σων τὸ πρῶτον», το οποίο αποτελείται από 34 κεφάλαια, εκ των οποίων τα πρώτα δέκα 
έχουν ένα γενικό θεωρητικό περιεχόμενο. Στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας επιθυμεί 
να καταστήσει τον αναγνώστη του ικανό να θέτει σωστά ερωτήματα και να δίνει σωστές 
απαντήσεις όταν τον ερωτούν για τα θέματα αυτά. Με άλλα λόγια, να είναι σε θέση να 
υπερασπίζεται αποτελεσματικά τις απόψεις του72. Στο πρώτο, κιόλας κεφάλαιο της 
πραγματείας, «Περί Νούσων τὸ πρῶτον», ο συγγραφέας αναφέρεται στις κυριότερες 
ερωτήσεις, των οποίων θα πρέπει να έχει έτοιμες τις απαντήσεις ο γιατρός, ανά πάσα 
στιγμή (απόδοση Δ. Λυπουρλή)72.

όποιος επιθυμεί να θέτει σωστές ερωτήσεις, εν σχέσει με το 
θέμα της ίασης, να απαντάει στις ερωτήσεις που του κάνουν 
και να αντικρούει αυτά που του λένε, πρέπει να καθίσει να 
σκεφτεί πάνω στα ακόλουθα: Πρώτον, από πού ξεκινούν όλες 
οι αρρώστιες στον άνθρωπο. Δεύτερον, ποιες αρρώστιες, 
όταν κάνουν την εμφάνισή τους, θα είναι μακροχρόνιες, ή 
μικρής διάρκειας, θανατηφόρες, ή μη θανατηφόρες, αν θα 
προκαλέσουν, ή δεν θα προκαλέσουν αναπηρία σε κάποιο 
μέλος του σώματος. Επίσης, ποιες αρρώστιες, όταν πα-
ρουσιασθούν, δημιουργούν αμφιβολίες για το αν θα έχουν 
καλή, ή κακή έκβαση. Ακόμη, ποιες αρρώστιες αλλάζουν 
σε κάποιες άλλες αρρώστιες και σε ποιες. Επίσης, πότε 
οι γιατροί είναι αποτελεσματικοί στη διαδικασία της θερα-
πείας των αρρώστων και ποια καλά, ή κακά συμπτώματα 
παρουσιάζουν οι άρρωστοι στις αρρώστιες τους. Τι από 
ό,τι λέγεται, ή γίνεται από το γιατρό στον άρρωστο ή από 
τον άρρωστο στο γιατρό, ξεκινάει από μια απλή εικασία. Τι 
από ό,τι γίνεται, ή λέγεται στην ιατρική ξεκινάει από ακριβή 
γνώση, τι είναι σ’ αυτήν σωστό, ή λάθος. Ακόμη, ποιο είναι σ’ 
αυτήν το σημείο από το οποίο ξεκινάει, ποιο το σημείο στο 
οποίο τελειώνει και ποιο είναι το μέσον, και τι από όλα αυτά 
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έχει ήδη αποδειχθεί. Επίσης, τι αληθινά υπάρχει σ’ αυτήν, ή 
δεν υπάρχει, τι είναι μικρό και τι μεγάλο, τι είναι πολύ και τι 
είναι λίγο, τι είναι το παν σ’ αυτήν και τι είναι το ένα. Ακόμη 
τι είναι εφικτό να σκεφτείς, να πεις, να δεις και να κάνεις σ’ 
αυτήν και τι δεν είναι εφικτό ούτε να το σκεφτείς ούτε να το 
πεις ούτε να το δεις ούτε να το κάνεις. Τι είναι επιδεξιότητα 
στην ιατρική και τι αδεξιότητα, ποια είναι η κατάλληλη και 
ποια δεν είναι κατάλληλη στιγμή, με ποιες από τις άλλες 
τέχνες μοιάζει και με ποιες δεν μοιάζει καθόλου. Επίσης, τι 
είναι στο σώμα ψυχρό, ή θερμό. Ποια πολλά γίνονται λίγα 
είτε προς το χειρότερο είτε προς το καλύτερο, τι είναι ωραίο, 
ή άσχημο, αργό, ή γρήγορο, σωστό, ή λάθος; Ποιο κακό 
αν προστεθεί σε άλλο κακό έχει καλό αποτέλεσμα και ποιο 
κακό έρχεται υποχρεωτικά ύστερα από ένα άλλο κακό. Αφού 
τα σκεφτείς όλα αυτά, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός 
στις συζητήσεις, και αν ο συνομιλητής σου κάνει λάθος σε 
κάτι από αυτά – μιλώντας, ή ρωτώντας – και πει π.χ. “είναι 
λίγα”, ενώ είναι πολλά, ή “είναι μικρά”, ενώ είναι μεγάλα η 
είναι αδύνατα, ενώ είναι δυνατά, ή όποιο άλλο τέτοιο λάθος 
κάνει μιλώντας, εσύ θα προσέχεις και στην αντίκρουσή σου 
θα του επιτεθείς σ’ αυτό το σημείο”.

Ποσο καΛα ΠροΕΤοιΜασΜΕνοσ ΠρΕΠΕι να Ειναι ο γιαΤροσ οΤαν 
ανΤιΜΕΤωΠιΖΕι Ενα ΠροΒΛΗΜα ασθΕνουσ Του;

Στον ασθενή με οξύ, ή χρόνιο νόσημα απαιτείται ο γιατρός να είναι κατάλληλα ενη-
μερωμένος και προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει κάθε δυνατή εξέλιξη. Δεν είναι 
βέβαιο, αν ο σύγχρονος γιατρός έχει προετοιμάσει τις διαγνωστικές και θεραπευτικές 
του ενέργειες κατάλληλα, στην περίπτωση που η εξέλιξη της νόσου δεν είναι η αναμε-
νόμενη. Στην πραγματεία, Περί Ευσχημοσύνης (11)73, ο συγγραφέας τονίζει με έμφαση 
τα ακόλουθα (απόδοση Αποστολίδης)46.

Όταν επισκέπτεσαι έναν άρρωστο, να είσαι κατάλληλα 
προετοιμασμένος, για να μη βρεθείς σε δύσκολη θέση, να 
έχεις έτοιμα τα πάντα προς χρήση και να γνωρίζεις εκ των 
προτέρων τι πρέπει να κάνεις γιατί πολλές περιπτώσεις δεν 
απαιτούν διαγνωστικές σκέψεις, αλλά έχουν ανάγκη άμεσης 
βοήθειας και να προγιγνώσκεις την έκβαση του νοσήματος 
από την εμπειρία γιατί αυτό αυξάνει την καλή φήμη και σε 
κάνει γρήγορα γνωστό [η ικανότητα πρόγνωσης].

Στη σύγχρονη εποχή, η έναρξη εφαρμογής μιας αγωγής, απαιτεί από το γιατρό 
να γνωρίζει, αφ’ ενός μεν το πιθανό θεραπευτικό αποτέλεσμα, το οποίο αξιολογεί με 
συγκεκριμένες εργαστηριακές εξετάσεις, αφ’ ετέρου δε αν αυτό είναι αρνητικό να έχει 
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προετοιμάσει τα επόμενα θεραπευτικά βήματα. Έτσι, ο γιατρός αισθάνεται ότι λειτουρ-
γεί με ασφάλεια και αποτελεσματικό τρόπο, ενώ ο άρρωστος παίρνει δύναμη από την 
αισιοδοξία που εκπέμπει ο γιατρός.

Ποσο σΤΕνΗ Ειναι Η ΠαρακοΛουθΗσΗ, αΠο Το γιαΤρο, ΤΗσ αγωγΗσ Που 
ΕΔωσΕ σΤον ασθΕνΗ Του και Πωσ ΕΛΕγΧΕι ΤΗ συΜΜορΦωσΗ Του;

Ο γιατρός, πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί στενά την εκτέλεση της αγωγής 
του ασθενούς του και να διορθώνει τυχόν παραλείψεις, ή σφάλματα. Στην πραγματεία, 
Περί Ευστημοσύνης (14)74, ο συγγραφέας δίνει σχετικές οδηγίες (απόδοση Αποστολίδης)46.

§14 Πρέπει να παρακολουθείς και τα σφάλματα των αρ-
ρώστων, πολλοί από τους οποίους πολλές φορές είπαν 
ψέματα, όσον αφορά στη δίαιτα που συνέστησε ο ιατρός· 
και επειδή δεν έλαβαν ούτε τα δυσάρεστα πώματα ούτε τα 
καθαρτικά ούτε και τα άλλα φάρμακα, πέθαναν. Αυτοί δεν 
ομολόγησαν τα σφάλματα που έκαναν, και οι άλλοι έριξαν 
την ευθύνη στον ιατρό.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί με έμφαση ο ρόλος της καλής σχέσης γιατρού-
αρρώστου. Ο γιατρός οφείλει να έχει ενημερώσει τον άρρωστο λεπτομερώς, για όλες 
τις πιθανές εξελίξεις, της νόσου, αλλά και για τις πιθανές ΑΕ των φαρμάκων, δίνοντάς 
του όλες τις πιθανές ερμηνείες, αλλά και το χρόνο και τη δυνατότητα να υποβάλλει 
όσες ερωτήσεις τον απασχολούν. Η ενημέρωση, στο διάδρομο του νοσοκομείου, σε 
καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να είναι πλήρης και είναι αυτή που δημιουργεί τα 
περισσότερα προβλήματα στις σχέσεις γιατρού-αρρώστου. Ο άρρωστος είναι ικανο-
ποιημένος όταν η τοποθέτηση του γιατρού είναι συνεπής, σαφής και ολοκληρωμένη.

Ο σύγχρονος γιατρός δεν φαίνεται διατεθειμένος να δαπανήσει το χρόνο που χρει-
άζεται για να αναλύσει το πρόβλημα του αρρώστου. Να του δώσει, δηλαδή, επαρκείς 
απαντήσεις με βάση τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα που έχουν σχέση με τη νόσο 
του. Η ενημέρωση του αρρώστου, στο μέτρο πάντα του δυνατού, είναι υποχρέωση του 
γιατρού, η οποία προκύπτει και από τη συνθήκη για τα δικαιώματα του αρρώστου. Σ' 
αυτήν προσδιορίζεται, επιπλέον, το δικαίωμα του αρρώστου να αποφασίζει για κάθε 
μορφής θεραπεία που του συνιστά ο γιατρός.

Πολλοί γιατροί, όταν επιδεινώνεται η κατάσταση της υγείας του ασθενούς φέρονται 
με έναν τρόπο, ο οποίος υποδηλώνει ενοχή, και ο οποίος εκφράζεται με αδιαφορία, 
ή μετάθεση της ευθύνης σε άλλους. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο συγγραφέας της 
πραγματείας Παραγγελίαι (7)75, ο οποίος τονίζει (απόδοση Αποστολίδης)46.

§7… και όταν η κατάσταση του αρρώστου επιδεινούται [οι 
αγύρτες ιατροί] φέρονται αλαζονικά και αδιαφορούν για 
τους κανόνες της ιατρικής – η οποία βεβαίως δεν ευθύνεται 
γι’ αυτό – με τους οποίους ο αληθινός ιατρός επιτυγχάνει, 
μολονότι ονομάζεται ομότεχνος με τον αγύρτη· γιατί αυ-
τός που εφαρμόζει με προθυμία τις ορθές θεραπευτικές 
μεθόδους δεν θα …
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Πωσ ανΤιΜΕΤωΠιΖΕι Η συγΧρονΗ ιαΤρικΗ ΤΗν ιΠΠοκραΤικΗ ιαΤρικΗ;

Οι αρχές, που διέπουν την ιατρική των Κώων γιατρών, υπήρξαν για τους επόμενους 
αιώνες, η βάση της ιατρικής έρευνας και σκέψης και προς απόδοση τιμής στους εφευ-
ρέτες τους, ονομάζονται αρχές της Ιπποκρατικής Ιατρικής.

Η σύγχρονη ιατρική, έχει αναγνωρίσει την αξία του έργου του Ιπποκράτη. Αυτό 
φαίνεται από το γεγονός, ότι συνεχίζει να αποκαλεί το μεγάλο Κώο γιατρό Πατέρα της 
Ιατρικής. Όπως υποστηρίζει, ο Αποστολίδης46, καμία άλλη θετική επιστήμη δεν έχει το 
παρελθόν της Iατρικής. Ακόμη, πιο σημαντικό δε είναι το γεγονός ότι κανείς από τους 
μεταγενέστερους γιατρούς δεν προσέφερε στην Iατρική τον όγκο των γνώσεων που 
προσέφερε ο Ιπποκράτης. Η μεγαλοφυΐα του Ιπποκράτη δεν περιορίστηκε στη συνέ-
νωση της Τέχνης με την Επιστήμη, αλλά με την απαράμιλλη παρατηρητικότητα που τον 
διέκρινε πέρασε από την άγνοια στην επιστημονική γνώση. Το επίπεδο των γνώσεών 
του δεν ξεπεράστηκε, τηρουμένων των χρονικών αναλογιών από κανένα πρόσωπο στην 
ιστορία της Ιατρικής. Ένα πάντως είναι βέβαιο, ο δρόμος που άνοιξε και οι αρχές που 
χάραξε ο Ιπποκράτης, συνεχίζουν την μακραίωνη πορεία τους σε συνεχώς ανανεούμε-
νες λεωφόρους επιτυχιών και προόδου της Ιατρικής. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι 
ο σύγχρονος γιατρός συνεχίζει να σκέπτεται και να εξετάζει τον άρρωστό του όπως ο 
Ιπποκρατικός γιατρός. Αυτό σημαίνει ότι η ορθότητα της Ιπποκρατικής ιατρικής ήταν 
πέρα από την εποχή της. Επίσης, οι γιατροί μπορούν να καυχώνται για τον Ιπποκράτη, 
όπως οι φιλόσοφοι για τον Πλάτωνα46.

Τι ισΧυΕι σΗΜΕρα αΠο ΤΗν ιΠΠοκραΤικΗ ιαΤρικΗ

Το ερώτημα, στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε, μετά απ’ όλα αυτά που ανα-
φέραμε είναι το ακόλουθο:

Τι ισχύει σήμερα απ’ όλα αυτά;

Η απάντηση δεν είναι εύκολη, πλην όμως έχοντας κατά νου τα γραφόμενα στην 
Ιπποκρατική Συλλογή, θα μπορούσε κάποιος να απαντήσει:

πολύ λίγα έως ελάχιστα είναι αυτά που άλλαξαν

Ξεφυλλίζοντας, συνεπώς, τις πραγματείες και ιδιαίτερα την, Περί Τέχνης76, διαβάζουμε 
στο §3 (απόδοση Λυπουρλή)77 ότι: 

§3 έργο της ιατρικής είναι: να διώχνει από τους αρρώστους 
ό,τι τους κάνει να υποφέρουν και να αμβλύνει τη σφοδρό-
τητα των ασθενειών.

Με άλλα λόγια, στόχος της ιατρικής είναι, η διατήρηση και η προστασία της υγείας 
και η θεραπεία των νόσων. Οι στόχοι αυτοί παραμένουν αναλλοίωτοι, έως τις μέρες 
μας, με μόνη τη διαφορά ότι έχουν εμπλουτισθεί με πολλά σύγχρονα τεχνικά μέσα, τα 
οποία είναι αντικείμενο έρευνας, κατά πόσο συμβάλλουν περισσότερο στη διατήρηση 
και προστασία της υγείας, από την απλή παρατήρηση των Ιπποκρατικών γιατρών.

Γεγονός είναι ότι η ιατρική παραμένει μια τέχνη, η οποία απαιτεί για την εκμάθησή 
της κόπους και θυσίες. Ο συγγραφέας της πραγματείας, Περί τόπων των κατά άνθρωπον, 
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στο Κεφ. 4178 γράφει (απόδοση Καίσαρος Εμμανουήλ)56.

§41 δεν είναι δυνατό να μάθει κάποιος γρήγορα την ιατρική…

Ακόμη στην πραγματεία Περί φυσών (1)47, ο συγγραφέας αναφέρει:

§1 Εάν, όμως, είναι εύκολο να γνωρίσει κανείς τις καλές 
πλευρές της τέχνης αυτής, είναι δύσκολο να καταπολεμή-
σει τις αδύνατες πλευρές της. Οι αδύνατες αυτές πλευρές 
φανερώνονται στους γιατρούς μόνο, και όχι στον κόσμο, 
Γιατί, αυτά τα πράγματα μπορούν να τα δουν όχι τα μάτια 
του σώματος αλλά τα μάτια του πνεύματος. Όταν πρόκειται 
για χειρουργικές επεμβάσεις, συνηθίζει κανείς σ’ αυτές, 
και πρέπει να γίνεται τούτο, γιατί η συνήθεια είναι για το 
χέρι ο καλύτερος δάσκαλος· μα όταν πρόκειται για πολύ 
κρυφές και πολύ δύσκολες αρρώστιες, η κρίση κατευθύνεται 
από τη φαντασία μάλλον παρά από την τέχνη· Σε τέτοιες 
περιπτώσεις η πείρα διαφέρει από την απειρία.

Η Ιατρική, θεωρείται από τους Ιπποκρατικούς ιατρούς, ως μια τέχνη ψυχοφθόρα, για 
το γιατρό και ωφέλιμη για τον άρρωστο. Η ιατρική, είναι ίσως από τις λίγες επιστήμες με 
μια αδιατάρακτη πορεία χιλιάδων ετών, με μεσοδιαστήματα σχετικής απραξίας. Καμία 
πρόοδος, δεν θα μπορούσε να σημειωθεί στην ιατρική αν οι μεγάλοι ερευνητές δεν 
γνώριζαν την ιστορία της και αν δεν στηρίζονταν στις γνώσεις, ή σε ότι είχαν ανακαλύ-
ψει οι προηγούμενοι. Την άποψη αυτή συναντάμε και στην πραγματεία, Περί ἀρχαίης 
ἰητρικής (2)79, στην οποία ο συγγραφέας γράφει:

§2 Ἰητρικῇ δέ πάντα πάλαι ὑπάρχει, καί ἀρχή καί ὁδός 
εὑρημένη, καθ’ ἥν τά εὑρημένα πολλά τέ καί καλῶς ἔχο-
ντα εὕρηται ἐν πολλῷ χρόνῳ καί τά λοιπά εὑρεθήσεται, 
ἤν τις ἱκανός τε ἐών καί τά εὑρημένα εἰδώς, ἐκ τουτέων 
ὁρμώμενος ζητέῃ,

και σε απόδοση Λυπουρλή50

§7 Η ιατρική όμως από πολύν καιρό τώρα έχει στη διάθεσή 
της όλα όσα χρειάζεται μια τέχνη. Έχει βρεθεί η αφετηρία 
της, όπως έχει επίσης βρεθεί και ο δρόμος της, και πάνω 
σ’ αυτόν έχουν γίνει, μέσα σε μια μεγάλη περίοδο χρόνου, 
πολλές και επιτυχημένες ανακαλύψεις – πάνω στον ίδιο 
αυτό δρόμο θα ανακαλυφθούν στο μέλλον και τα υπόλοιπα, 
φτάνει να υπάρξει ο προικισμένος άνθρωπος που, κατέχο-
ντας αυτά που έχουν ως τώρα ανακαλυφθεί, θα συνεχίσει 
την έρευνα με αυτά ως αφετηρία.

Η Ιατρική, μέσα στο σύνολο των πλεονεκτημάτων της περιέχει και αδυναμίες τις 
οποίες γνωρίζουν καλύτερα οι λειτουργοί της. Η άποψη αυτή, η οποία διατυπώθηκε από 
τους Ιπποκρατικούς γιατρούς, δεν έχει αλλάξει ως σήμερα παρόλο ότι έχουν παρέλθει 
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πάνω από 2400 χρόνια. Στην πραγματεία, της Ιπποκρατικής Συλλογής, Περί φυσῶν 
(1)47, ο συγγραφέας, αναφέρει (σε απόδοση Καίσαρος Εμμανουήλ)56.

§1 Από τις τέχνες, υπάρχουν μερικές που είναι επίπονες 
στην εκμάθηση και … Στα αποτελέσματά τους για όσους 
τις μεταχειρίζονται, κοινή πηγή ωφέλειας για τους κοινούς 
ανθρώπους, μα πίκρας και στεναχώριας για τους ανθρώ-
πους του επαγγέλματος. Αυτού του είδους είναι η τέχνη 
που οι Έλληνες ονομάζουν ιατρική. Η όψη του γιατρού είναι 
λυπημένη, η αφή του πληγωμένη, και από τις συμφορές 
των άλλων ανθρώπων η καρδιά του συντρίβεται ιδιαίτερα 
από τον πόνο, ενώ οι άρρωστοι απαλλάσσονται από τα 
μεγαλύτερα δεινά, με την επέμβαση της τέχνης, από τις 
αρρώστιες τους, από τους πόνους, τις θλίψεις, τον θάνατο 
γιατί η ιατρική προσφέρει τη βοήθειά της εναντίον όλων 
αυτών των κακών. Εάν, όμως, είναι εύκολο να γνωρίση 
κανείς τις καλές πλευρές της τέχνης αυτής, είναι δύσκολο 
να καταπολεμήσει τις αδύνατες, πλευρές της

Διαφορές, στον τρόπο άσκησης της ιατρικής, αναμφισβήτητα, σημειώνονται πολλές, 
πλην όμως αυτές είναι αναπόφευκτο να ακολούθησαν αλλαγές στη νοοτροπία, στην 
τεχνογνωσία, σε εξελίξεις, οι οποίες πλουτίζουν αλλά δεν αλλάζουν ριζικά την πορεία 
της ιατρικής. Υποστηρίζεται ότι οι Ιπποκρατικοί γιατροί, δρούσαν με φρόνηση παρά 
με τόλμη, με ήπιο παρά με βίαιο τρόπο, σε αντίθεση με το σύγχρονο γιατρό, ο οποίος 
πρέπει να λειτουργήσει στη βάση της φρόνησης και με ήπιο τρόπο.

Η σΗΜασια ΤΗσ οριοθΕΤΗσΗσ Του Εργου ΤΗσ ιαΤρικΗσ

Το έργο της ιατρικής, ακόμη δε και ίδια η ύπαρξή της, ώστε να είναι ικανή να λει-
τουργεί στην κοινωνία, θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια. Ο στόχος του έργου 
αυτού έχει επισημανθεί, εδώ και πολλούς αιώνες, όπως φαίνεται από την πραγματεία, 
της Ιπποκρατικής Συλλογής Περί τέχνης, (3)76, στην οποίαν ο συγγραφέας τονίζει:

§3 Περί δέ ἰητρικῆς, ἐς ταύτην γάρ ὁ λόγος, ταύτης οὖν τήν 
ἀπόδειξιν ποιήσομαι, και πρῶτόν γε διοριεῡμαι ο νομίζω 
ἰητρικήν εἶναι, τό δή πάμπαν ἀπαλλάσσειν τῶν νοσεόντων 
τούς καμάτους, καί τῶν νοσημάτων τάς σφοδρότητας 
ἀμβλύνειν, καί τό μή ἐγχειρέειν τοῑσι κεκρατημένοισιν ὑπό 
τῶν νοσημάτων, εἰδότας ὃτι ταῡτα οὐ δύναται ἰητρική.

και σε απόδοση Λυπουρλή77.

§3 Όσο για την ιατρική – γιατί γι’ αυτήν είναι ο λόγος μου 
– θα προχωρήσω τώρα στην ανάλυσή της. Και πρώτα, θα 
ορίσω με ακρίβεια τι πιστεύω πως είναι η ιατρική. Έργο 
λοιπόν της ιατρικής είναι: να διώχνει τελείως από τους 
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αρρώστους ό,τι τους κάνει να υποφέρουν, να αμβλύνει 
τη σφοδρότητα των ασθενειών τους και, ακόμη, με πλήρη 
συνείδηση πως η ιατρικής δεν έχει τη δύναμη να κάνει το 
παν, να μην επεμβαίνει στις περιπτώσεις που οι άρρωστοι 
έχουν πια τελείως νικηθεί από την αρρώστια τους. Ότι η 
ιατρική τα πραγματοποιεί όλα αυτά και ότι είναι σταθερά 
σε θέση να τα πραγματοποιεί, αυτό θα είναι από δω και 
πέρα το θέμα του λόγου μου.

ορια ΕυθυνΗσ Των γιαΤρων

Ο συγγραφέας της πραγματείας Περί τέχνης (3)76, προσδιορίζει όχι μόνο το έργο 
της ιατρικής, αλλά και τα όρια της ευθύνης των γιατρών. Ένα από τα πρώτα σημαντικά 
προβλήματα, που είχαν να αντιμετωπίσουν οι γιατροί της αρχαίας εποχής, πέρα από 
εκείνο της εφαρμογής της ιατρικής, ήταν η θέση τους απέναντι στον άρρωστο, ο οποί-
ος αντιμετώπιζε οξύ, ή χρόνιο ανίατο νόσημα. Οι γιατροί, ήλθαν αντιμέτωποι με ένα 
πρόβλημα με τεράστια ηθική διάσταση. Ως ήταν αναμενόμενο, εμφανίστηκαν εμπρός 
τους διλήμματα, τα οποία θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα. Καταρχήν, αν 
οι γιατροί αναλάμβαναν να αντιμετωπίσουν αυτά τα περιστατικά, τα αποτελέσματα της 
θεραπείας θα ήταν ούτως, ή άλλως φτωχά, γεγονός, που θα τους επιβάρυνε με τρία 
τουλάχιστον αρνητικά, για τη φήμη τους, επακόλουθα. Δεν θα δικαίωνε την πρόθεσή 
τους, θα είχε δυσφημήσει το έργο τους και θα υπονόμευε άμεσα την αξία της τέχνης 
τους46. Τα αποτελέσματα αυτά ήταν ό,τι ακριβώς επιθυμούσαν να αποφύγουν την εποχή 
που προσπαθούσαν να αναβαθμίσουν το ρόλο τους.

Πέρα απ’ όλα αυτά, η άρνησή τους, ως ιατρική θέση, δεν ήταν άμοιρη συνεπειών, 
ενώ αντίθετα ήταν, όπως λέει μια λαϊκή ρήση, βούτυρο στο ψωμί των επικριτών τους, οι 
οποίοι υποστήριζαν, όπως αναφέρει ο συγγραφέας της πραγματείας, Περί τέχνης (8)80 
(σε απόδοση Αποστολίδη)46 ότι: 

§8 οι αρρώστιες, που αναλαμβάνουν να θεραπεύσουν (οι 
ιατροί), θα μπορούσαν να θεραπευθούν και από μόνες τους, 
ενώ δεν αναλαμβάνουν αυτές που έχουν άμεση ανάγκη 
βοήθειας. Το σωστό θα ήταν, ισχυρίζονται, αν υπήρχε πράγ-
ματι ιατρική, οι ιατροί να θεραπεύουν όλες τις αρρώστιες.

Η απάντηση των Ιπποκρατικών γιατρών, δόθηκε με ένα ειρωνικό περιεχόμενο που 
έλεγε: “αυτά που λέτε είναι αλήθεια αφού παραμελούν να σας φροντίσουν τους ίδιους 
ως πάσχοντες από παραφροσύνη”. Η απάντηση αυτή δεν έλυνε βέβαια τα προβλήματα 
με παρόμοιο περιεχόμενο, πλην όμως απηχούσε μια θέση συμβατή με τις φιλοσοφικές 
αντιλήψεις και τα ήθη της εποχής, η οποία δεχόταν τη μειωμένη αξία του βίου των αν-
θρώπων που δεν είχαν περιθώριο ίασης, ενώ παράλληλα συνιστούσε την εγκατάλειψη 
των πασχόντων από οξέα νοσήματα, για τους εξής λόγους: α) Η δύναμη των νόσων 
είναι μεγαλύτερη από τη δυνατότητα τις ιατρικής και των θεραπευτικών μέσων, β) η 
αποφυγή σφαλμάτων, στα ανίατα νοσήματα, είναι αδύνατη και η βοήθεια είναι δυνατό 
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να προκαλέσει βλάβη, γ) η ίαση των εσωτερικών, ή αφανών νοσημάτων είναι αξία θαυ-
μασμού παρά η ίαση των ανίατων που είναι παρακινδυνευμένη.

Η ΔιαΧρονικοΤΗΤα ΤΗσ ιαΤρικΗσ ΕυθυνΗσ

Η ιατρική ευθύνη είχε αναγνωρισθεί από την εποχή του Ιπποκράτη και αποτελού-
σε αντικείμενο προβληματισμού μεταξύ των γιατρών. Με δεδομένη τη διαίρεση των 
νοσημάτων, σε οξέα και χρόνια, είχε διατυπωθεί η άποψη ότι στα βαριά, θανατηφόρα 
και επώδυνα νοσήματα πρέπει να παρέχεται η μέγιστη δυνατή βοήθεια, η οποία όταν 
είναι ορθή, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο γιατρός απαλλάσσεται από την ευθύνη. 
Στην πραγματεία, Περί Παθών, (13)81, ο συγγραφέας προσδιορίζει τα όρια της ιατρικής 
ευθύνης ανάλογα με τις ενέργειες του γιατρού. Γράφει: (απόδοση Αποστολίδης)46.

§13 Από τα νοσήματα τα βαριά είναι, κατά κύριο λόγο 
τα περισσότερο θανατηφόρα και επώδυνα και πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με μεγάλη προφύλαξη και πολύ επιμελή 
θεραπεία. Ο θεράπων [ιατρός] δεν πρέπει να προσθέτει 
κανένα κακό στην αρρώστια, αρκετά είναι αυτά που υπάρ-
χουν από την ίδια, αλλά, αντίθετα, πρέπει να προσφέρει 
κάθε δυνατή βοήθεια. Στην περίπτωση που ο ιατρός κάνει 
σωστή θεραπεία, αλλά ο άρρωστος καταβάλλεται από τη 
βαρύτητα της αρρώστιας, το λάθος δεν είναι του ιατρού. 
Όταν, όμως, αυτός δεν κάνει σωστή θεραπεία, ή δεν ξέρει 
καλά τη “δουλειά” του και ο άρρωστος καταβάλλεται από 
την αρρώστια, τότε το λάθος είναι του ιατρού.

Στη σύγχρονη εποχή, η ευθύνη του γιατρού έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονου 
προβληματισμού στην κοινωνία, αλλά και ιδιαίτερα στην ιατρική κοινότητα. Σήμερα, δεν 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε οξέα, ή χρόνια νοσήματα γενικά, αλλά πλειάδα νοσημάτων 
με συνοδές διαγνωστικές, θεραπευτικές ενέργειες, η οριοθέτηση των οποίων δεν είναι 
συχνά απόλυτα σαφής. Από την άλλη πλευρά, η ενημέρωση των γιατρών δεν ακολου-
θεί την ίδια διαδικασία σ’ όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και στάδια, με συνέπεια οι 
ευθύνες να συγχέονται. Θέλουμε μ’ αυτήν την τοποθέτηση να δημιουργήσουμε ένα 
πέπλο σύγχυσης και μυστηρίου ώστε να καλύψουμε τις ευθύνες του γιατρού και να τον 
απαλλάξουμε από κάθε ευθύνη;

Αναμφισβήτητα, όπως και στην αρχαία εποχή έτσι και σήμερα υπάρχουν καλοί και 
κακοί γιατροί, με τη διαφορά ότι οι κακοί κατορθώνουν να διαφεύγουν. Διαφεύγουν, γιατί 
οι ανεπαρκείς ενέργειες και συμπεριφορές τους δεν ομολογούνται από τους ασθενείς, 
ή τους συγγενείς τους και έτσι, εμμέσως πλην σαφώς, καλύπτονται από τους ίδιους 
τους ασθενείς. Δυστυχώς, εδώ προβάλλει ένα ψευτοδίλημμα: ότι δεν θα με προσέξει 
ο γιατρός. Μα από τη στιγμή που τον καταγγέλλεις παύει να υπάρχει η σχέση γιατρού-
ασθενούς. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει ένας αξιοκρατικός μηχανισμός ελέγχου 
λαθών-ανεπαρκειών, ή κακής συμπεριφοράς των γιατρών, ο οποίος να καταμερίζει ευθύνες.
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Πωσ κρινΕι Το κοινο Το Εργο Των γιαΤρων;

Η επικοινωνία του γιατρού με τον ασθενή, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα πλέον 
σημαντικά στοιχεία στην κατανόηση από το γιατρό των προβλημάτων και των αναγκών 
του ασθενούς του. Τα πλεονεκτήματα, που απορρέουν από την επικοινωνιακή συμπε-
ριφορά του γιατρού έγιναν έγκαιρα αντιληπτά από τον Ιπποκρατικό γιατρό. Η άποψη 
αυτή έχει διατυπωθεί, πολλούς αιώνες πριν, από το συγγραφέα της πραγματείας, Περί 
ἀρχαίης ἰητρικῆς (1)68, στην οποία τονίζει (σε απόδοση Λυπουρλή)50.

§1 είναι φανερό ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν από πολλές 
απόψεις λάθος σ’ αυτά που λένε. Το πιο αξιόμεμπτο όμως 
είναι ότι όλα αυτά τα λένε για μια τέχνη που πραγματικά 
υπάρχει, μια τέχνη που όλοι μας προσφεύγουμε σ’ αυτήν 
σε πολύ σημαντικές στιγμές της ζωής μας και που τους 
ανθρώπους που την ασκούν και τη γνωρίζουν καλά τους 
περιβάλλουμε, όλοι μας, με τις καλύτερες τιμές.

O γιατρός διαπίστωσε ότι η κοινωνία, η οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης, αλλά 
και κριτής των έργων της ιατρικής, δεν ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις επιστημονικές 
λεπτομέρειες των ιατρικών ανακαλύψεων, ούτε για τις πολύπλοκες ιατρικές θεωρίες 
που ερμηνεύουν την ανθρώπινη φύση. Στην πραγματεία, Περί φύσιος ανθρώπου, (1)82 
αρχίζει με τη φράση:

§1 Όστις μέν εἴωθεν ἀκούειν λεγόντων ἀμφί τῆς φύσιος 
τῆς ἀνθρώπινης προσωτέρω ἤ ὁκόσον αὐτεής ἐς ἰητρικήν 
ἐφήκει, τουτέῳ μέν οὐκ ἐπιτήδειος ὃδε ὁ λόγος ἀκούειν

και σε απόδοση Λυπουρλή58

§1 Όποιος έχει συνηθίσει να παρακολουθεί πραγματείες 
για την ανθρώπινη φύση που προχωρούν πέρα από ό,τι 
ενδιαφέρει την ιατρική, αυτός δεν θα βρει ασφαλώς κανένα 
ενδιαφέρον στην παρούσα πραγματεία.

Ο ασθενής, για να πεισθεί για την αξία της ιατρικής πρέπει να διαπιστώσει ότι η 
προσπάθειά της για την καταπολέμηση των νόσων αποτελεί βασικό στόχο της46. Αυτά, 
όμως, για να γίνουν κατανοητά πρέπει να τα δώσει ο γιατρός στον ασθενή του με απλά, 
σαφή και κατανοητά λόγια, όπως αναφέρεται και στην πραγματεία, Περί ἀρχαίης ἰη-
τρικῆς (2)79 (σε απόδοση Αποστολίδη)46.

§2 Όποιος ομιλεί για τα ιατρικά πράγματα απευθυνόμενος 
σε μη ειδικούς πρέπει να τους λέγει πράγματα κατανοητά. 
Γιατί δεν αρμόζει σ’ αυτόν για τίποτε άλλο ούτε να ερευνά, 
ούτε να ομιλεί, παρά μόνον για τα νοσήματα από τα οποία 
αυτοί πάσχουν και υποφέρουν.

Η ενημέρωση του αρρώστου, εκτός του ότι αποτελεί βασικό στοιχείο στη διατήρηση 
της σχέσης γιατρού-αρρώστου, είναι και μια από τις παραμέτρους που βοηθά το γιατρό 
στην άσκηση του έργου του. Θα πρέπει, συνεπώς, ο γιατρός να αποφεύγει κατά τη 
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διάρκεια της ενημέρωσης τη ρήση του William Castle, ο οποίος είπε ότι:

Ειδικός είναι αυτός που θα σου πει τα πιο απλά πράγματα με 
τόσο συγκεχυμένο τρόπο, ώστε να νομίζεις ότι, η σύγχυση 
είναι δικό σου σφάλμα 

ΕΠωνυΜοι γιαΤροι και Η ΕΠιΔρασΗ Τουσ σΤΗ ΛΕιΤουργια  
και Το κυροσ ΤΗσ ιαΤρικΗσ

Η λειτουργία, ή η παρουσία της ιατρικής ως ενεργού επιστήμης, στην προσφορά 
κοινωνικού έργου, πρέπει να γίνεται συνεχώς αντιληπτή μέσα από συγκεκριμένες δρά-
σεις. Αυτές πρέπει να αποδεικνύουν, με την αξία, και την προσφορά τους, την αποτε-
λεσματικότητά τους, στην ανακούφιση των πασχόντων από το βάρος των νοσημάτων. 
Μια παρόμοια διαδικασία απαιτεί τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, της οποίας το μέγεθος 
πρέπει να φθάνει στην αυταπάρνηση και το εύρος της να αγγίζει τη θυσία. Μια θυσία, η 
οποία μπορεί να εκδηλώνεται με στερήσεις προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές, 
ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που εκδηλώθηκε και με οικονομικές θυσίες. 

Οι αποδείξεις δεν είναι άλλες από τις ανακαλύψεις, αποτέλεσμα μιας συνεχούς 
ερευνητικής προσπάθειας, η οποία έχει ως βάση, ως αφετηρία, όπως αναφέρει και ο 
συγγραφέας της πραγματείας, Περί ἀρχαίης ἰητρικῆς (2)79, παλαιότερες γνώσεις (Βλέπε 
σελ. 52). Οι ανακαλύψεις, ενέχουν πέρα από το στοιχείο της απόδειξης και εκείνο του 
τεκμηρίου, τα οποία προσθέτουν βαθμούς στο κύρος της τέχνης. Στην πραγματεία, της 
Ιπποκρατικής Συλλογής, Περί Τέχνης (8)80, ο συγγραφέας διατυπώνει μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα άποψη, με διαχρονική ισχύ, σύμφωνα με την οποίαν, η ιατρική παρέχει πειστικά 
επιχειρήματα ικανά να πείσουν και τους πλέον δύσπιστους για την αξία της. Παράλληλα, 
υποστηρίζει ότι τα έργα των λειτουργών της πρέπει να τα κρίνουν οι ειδικοί46.

§8 Οὐ μήν οὓτως ἀφρόνων οἱ ταύτης τῆς δημιουργίης 
ἔμπειροι οὔτε μωμητῶν οὔτ’ ἐπαινετῶν δέονται, ἀλλά 
λελοισμένων πρός ὃτι αἱ ἐργασίαι τῶν δημιουργῶν τελευ-
τώμεναι πλήρεις εἰσί, και ὃτευ ὑπολειπόμεναι ένδεεῑς, ἔτι 
τε τῶν ενδειῶν, ἃς τέ τοις δημιουργοῦσιν ἀναθετέον, ἃς τε 
τοῑσι δημιουργεομένοισιν.

και σε απόδοση Λυπουρλή77.

§8 Οι έμπειροι πάντως κάτοχοι αυτού του επαγγέλματος δεν 
χρειάζονται τόσο άφρονες ούτε επικριτές ούτε επαινέτες, 
αλλά ανθρώπους που έχουν με πολλή ακρίβεια διαλογισθεί 
σε ποιες περιπτώσεις η δουλειά αυτών των τεχνιτών έφτασε 
στον τελικό της στόχο και είναι πλήρης και σε ποιες έμεινε 
μακριά από αυτόν και είναι λειψή, και ακόμη, ποιες από τις 
ελλείψεις πρέπει να βαρύνουν τους τεχνίτες και ποιες αυ-
τούς στους οποίους οι τεχνίτες εφάρμοσαν την τέχνη τους.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πραγματεία, 
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Παραγγελίαι83, η οποία αποτελείται από 14 παραγράφους. Είναι ένα έργο δεοντολογίας, 
στο οποίο μόνο οι §§3-13, ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής συμπεριφοράς του 
γιατρού και αντίστοιχα με προβλήματα σχετικά με τη δεοντολογία, όπως: της αμοιβής 
του γιατρού, τους τσαρλατάνους γιατρούς, τα ιατρικά συμβόλαια, τις παραξενιές των 
αρρώστων, την καθυστερημένη ιατρική εκπαίδευση και την εμφάνιση του γιατρού72. 
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ο γιατρός πρέπει να λειτουργεί με βάση τους αυστηρούς 
κανόνες της τέχνης όπως αυτοί αναφέρονται στο έργο, “Περί Διαίτης οξέων Νόθα”53 (2), 
στο οποίο ο συγγραφέας υποστηρίζει (απόδοση Αποστολίδη)46.

§2 Ό,τι έχει σχέση με την καλή και ορθή εκτέλεση πρέπει 
να εκτελείται με καλό και ορθό τρόπο, ό,τι έχει σχέση με 
την ταχύτητα πρέπει να εκτελείται με ταχύτητα, ό, τι έχει 
σχέση με την καθαριότητα πρέπει να εκτελείται με καθα-
ριότητα. Οι επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν ανώδυνα 
πρέπει να εκτελούνται με τον πιο ανώδυνο τρόπο. Αυτή η 
μέθοδος αφορά και σε όλα τα υπόλοιπα, τα οποία οφείλει 
να κάνει κανείς με διαφορετικό και καλύτερο τρόπο από 
τους άλλους.

σΗΜασια ΤΗσ ΠρογνωσΗσ σΤΗ συγΧρονΗ και ΤΗν αρΧαια ιαΤρικΗ

Η πρόγνωση, αποτελεί μια άλλη πτυχή της ιατρικής τέχνης, στην οποία η τάση των 
σύγχρονων γιατρών είναι διαμετρικά αντίθετη από εκείνη του Ιπποκράτη. Οι Ιπποκρατικοί 
γιατροί, θεωρούσαν καθήκον τους να θεραπεύουν τις ασθένειες, αλλά και να καθοδη-
γούν τον συνάνθρωπο να ακολουθεί τον πιο κατάλληλο τρόπο για να παραμένει υγιής. 
Αυτός, δεν ήταν άλλος από την κατάλληλη δίαιτα. Την εξέλιξη της δίαιτας, καθώς και τη 
διαχρονική της επίδραση στην ιατρική, συναντάμε σε πολλές πραγματείες της Ιπποκρα-
τικής Συλλογής, όπως είναι: η Περί διαίτης, η Περί διαίτης υγιεινής, η οποία θεωρείται 
τμήμα της πραγματείας Περί φύσιος ανθρώπου. Στα έργα αυτά, διαπιστώνουμε ότι για 
τον Ιπποκράτη και τους μαθητές του, η διατήρηση της υγείας αποτελούσε εξ’ ίσου ση-
μαντικό έργο με εκείνο της θεραπείας των νόσων. Η θέση της σημερινής ιατρικής είναι 
διαφορετική για την πρόληψη. Δεν ενημερώνει τους υγιείς με ποιους κανόνες υγιεινής, 
στον τομέα της δίαιτας, θα κατορθώσουν να παραμείνουν υγιείς. Αντίθετα, επικεντρώνεται 
στην έγκαιρη διάγνωση, με τον προληπτικό έλεγχο, ο οποίος δεν έχει γενική εφαρμογή.

γιαΤι ο ασθΕνΗσ ΠρΕΠΕι να ΕΜΠισΤΕυΕΤαι Το γιαΤρο Του;

Η σχέση γιατρού-ασθενή, εμπερικλείει στον πυρήνα της έναν ηθικό κανόνα, η δια-
χρονική αξία του οποίου παρέμεινε αμετάβλητη. Τον κανόνα, αυτόν οφείλει να σέβεται 
και να τηρεί ο γιατρός, γιατί αποτελεί τον κυριότερο συνδετικό κρίκο με τον ασθενή του, 
η εξασθένιση του οποίου θα διαταράξει επικίνδυνα τις μεταξύ τους σχέσεις. Η εμπι-
στοσύνη, από την άλλη πλευρά του ασθενή, όπως σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις, 
δεν χαρίζεται, αλλά κατακτάται. Κερδίζεται, μέσα από τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο 
γιατρός, την αποτελεσματικότητα, τις γνώσεις που διαθέτει και από την ασφάλεια, την 
οποία μπορεί να μεταδώσει στον ασθενή του. Είναι γνωστό ότι η αρρώστια προκαλεί 
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νέα προβλήματα και ισοπεδώνει άλλα, βιώνοντας το φόβο, για την πιθανή απώλεια. 
Στη διαδικασία αυτή ο ασθενής νιώθει αβοήθητος, με υψηλά ποσοστά ανασφάλειας, 
και προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια 
του εξελίσσεται το χρονικό μιας οδυνηρής πραγματικότητας, με επίκεντρο την υγεία 
του. Τη διατήρηση αυτής της σχέσης αναλαμβάνει ο γιατρός τηρώντας τον Όρκο του 
Ιπποκράτη, ο οποίος στο δεύτερο και σπουδαιότερο μέρος του, μιλά για τα καθήκοντα 
του γιατρού απέναντι στον ασθενή. Βασική του επιθυμία είναι να ασκήσει την τέχνη του.

ἁγνῶς δέ και ὁσίως διατηρήσω βίον τον ἐμόν και τέχνην 
τή εμήν.

και σε απόδοση Αποστολίδη5

αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή και την τέχνη μου

και η ζωή του να είναι η ίδια ως το τέλος. Στη βασική του επιθυμία προστέθηκαν και οι 
ακόλουθες υποσχέσεις:

- Θα επιδιώκει το καλό του αρρώστου του
- Δεν θα δώσει θανατηφόρο φάρμακο ποτέ και σε κανέναν…

Ο γιατρός, κλείνει τον Όρκο με τη φράση

ὃρκον μέν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι καί μή συγχέο-
ντι εἶη ἐπαύρασθαι καί βίου καί τέχνης δοξαζομένῳ παρά 
πᾱσιν ἀνθρώποις ἐς τόν αἰεί χρόνον· παραβαίνοντι δέ και 
ἐπιορκέοντι τἀναντία τουτέων

και σε απόδοση Λυπουρλή44

Όσον τον όρκο μου αυτόν θα τον κρατώ και δεν θα τον πα-
τάω, άμποτε να χαίρομαι τη ζωή και την τέχνη μου, έχοντας 
πάντα καλό όνομα ανάμεσα στους ανθρώπους· αν όμως 
παραβώ τον όρκο μου και τον πατήσω, να μου συμβούν 
ακριβώς τα αντίθετα

Ο ασθενής, από την άλλη πλευρά, πρέπει να εμπιστεύεται το γιατρό του, γιατί αυ-
τός έχει τον ευθύνη της θεραπείας, η οποία πρέπει να στηρίζεται στην ενίσχυση των 
φυσικών δυνάμεων του οργανισμού46. Την ίδια άποψη εκφράζει και ο συγγραφέας της 
πραγματείας, Παραγγελίαι83 (§9), στο οποίο τονίζει: (Απόδοση Αποστολίδη)46.

§9 Μαζί με όλα όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως, θα 
φαινόταν ότι είναι σπουδαία απόδειξη για την ύπαρξη της 
ιατρικής, αν αυτός που ασκεί την τέχνη δεν απομακρύνεται 
από αυτή τη συμβουλή. Να συνιστά δηλαδή στους αρρώστους 
να μη βασανίζουν τη σκέψη τους για το πώς θα φτάσουν 
συντομότερα στην αποκατάσταση της υγείας τους. Επειδή 
εμείς, οι ιατροί, καθορίζουμε την κατάλληλη θεραπεία για την 
αποκατάσταση της υγείας και ο άρρωστος, εκτελώντας τις 
οδηγίες, δεν θα κάνει λάθος. Εξ’ άλλου, οι ίδιοι οι άρρωστοι, 
εξαντλημένοι από την οδυνηρή κατάσταση που βρίσκονται, 
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εγκαταλείπουν τους εαυτούς τους και πεθαίνουν. Αυτός, 
όμως, που έχει αναλάβει τον άρρωστο, αν αποδείξει τις 
κατακτήσεις της ιατρικής, διατηρώντας και όχι αλλοιώνοντας 
τις φυσικές δυνάμεις του οργανισμού, θα απομακρύνει την 
τωρινή απογοήτευση, ή την επικείμενη δυσπιστία. Γιατί, η 
υγεία του ανθρώπου είναι μια κατάσταση που επιτυγχάνεται 
από τις μεταβολές των φυσικών λειτουργιών, που δεν είναι 
ξένες, αλλά, αντίθετα, είναι απόλυτα εναρμονισμένες με 
τον οργανισμό.

Αυτό, όμως, που δηλητηριάζει την καθημερινότητα του ατόμου, όπως αυτή εκφρά-
ζεται και από τη διαπροσωπική σχέση γιατρού- ασθενή, είναι η απαξίωση του γιατρού, 
στα μάτια του ασθενή και της κοινωνίας, από τη στιγμή που το άτομο έπαυσε να θεωρεί 
την ιατρική λειτούργημα, ανεξάρτητα αν στο βάθος της ψυχής του γιατρού, πρέπει να 
διατηρεί την αξία της. Η Ιατρική ξεκινάει, αναμφισβήτητα, ως λειτούργημα, στην πορεία 
της όμως δείχνει ότι, ίσως, χάνει τον προσανατολισμό της. Για να καταλάβουμε το νό-
ημα μιας τέτοιας εξέλιξης πρέπει να μπορούμε να διαβάσουμε καθαρά τον καθρέπτη 
της ψυχής του ανθρώπου, καθώς και να κατανοήσουμε ότι μέρος της αξίας αυτής της 
πορείας οφείλεται στην ακρίβεια με την οποία ανακατασκευάζει όλον αυτόν τον ηθικό 
κώδικα, πλαίσιο. Ενδιαφέρον θα είχε, στο σημείο αυτό να ερωτηθεί ο νέος γιατρός, ο 
οποίος επέλεξε την Ιατρική με όνειρα και φιλοδοξίες:

Ποιά η σχέση του με το πρόσφατο και παλαιότερο παρελ-
θόν της Ιατρικής;

Πώς βλέπει την πορεία της ιατρικής σε μια εποχή απαξίω-
σης της και με ποιά κριτήρια αποφάσισε να επιλέξει αυτήν 
την επιστήμη;

Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παρουσία του γιατρού δίπλα στον ασθενή 
είναι πανάρχαια και δεν εξαντλείται στο σήμερα. Για το λόγο αυτό, ο γιατρός πρέπει 
πάντα να έχει στραμμένο το βλέμμα προς το μέλλον, με τη βεβαιότητα όχι μόνο της 
δικαίωσής του ως λειτουργού της υγείας, αλλά και ως συνεργάτη στην αναβάθμιση της 
σχέσης του με τον ασθενή. Ο κόσμος, είναι ένας κόσμος σε αγωνία, ο οποίος αφήνει 
ένα παράθυρο ανοικτό, έως ότου το φως επανέλθει εντός του και ο στοχασμός του, 
ευαισθητοποιημένος με το κάλεσμα της ζωής, θα το δικαιώσει.

Ποσο συΧνα ΠρΕΠΕι να ΕΠισκΕΠΤΕΤαι ο γιαΤροσ Τον ασθΕνΗ; 

Ο αριθμός και η συχνότητα των επισκέψεων, τις οποίες πραγματοποιεί ο σύγχρονος 
γιατρός σε σχέση με τον Ιπποκρατικό παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Οι λόγοι είναι 
πολλοί. Ένας απ’ αυτούς είναι η μεγάλη αυτοπεποίθηση, που κατακλύζει το σύγχρονο 
γιατρό, η οποία πηγάζει από τη βοήθεια των εργαστηριακών εξετάσεων και τις δυνα-
τότητες που του παρέχει ο εργαστηριακός εξοπλισμός. Παρόμοιες υποδομές δεν είχε 
στη διάθεσή του ο Ιπποκρατικός γιατρός, ο οποίος διέθετε αντί της αξονικής και της 
μαγνητικής τομογραφίας, τους οφθαλμούς και τα χέρια του και αντί του υπερηχογρα-
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φήματος, την ακοή. Στην πραγματεία της Ιπποκρατικής Συλλογής, Περί ευσχημοσύνης 
(13)84, ο συγγραφέας συνιστά (απόδοση Λυπουρλή)72.

§13 Οι επισκέψεις σου να είναι συχνές· στις εξετάσεις σου 
να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός, και η προσπάθειά σου να 
είναι να ξεπερνάς τις παγίδες που σου στήνουν οι αρρώ-
στιες κατά τις μεταβολές τους· έτσι θα αντιλαμβάνεσαι 
την περίπτωση πιο εύκολα, και συγχρόνως θα αισθάνεσαι 
μεγαλύτερη άνεση. Γιατί η αστάθεια είναι το χαρακτηριστι-
κό των χυμών, και γι’ αυτό μεταβάλλονται εύκολα από τη 
φύση και από τις τυχαίες περιστάσεις. Οι παραλείψεις, που 
γίνονται κατά την κατάλληλη για τη βοήθεια στιγμή κάνουν 
να πάρει γρήγορο ξεκίνημα η αρρώστια και σκοτώνουν τον 
άρρωστο, αφού δεν είχε καμία βοήθεια. Όταν πολλά μαζί 
δημιουργούν μια κατάσταση, το πράγμα είναι πιο δύσκολο. 
Αντίθετα, οι συνέπειες ενός φαινομένου που εμφανίζεται 
μόνο του είναι πιο ευμεταχείριστες και αντιμετωπίζονται 
πιο εύκολα με την πείρα.

Ποια ΠρΕΠΕι να Ειναι Η συΜΠΕριΦορα Του γιαΤρου σΕ ΠΕριΠΤωσΕισ 
ΕΠιΛογΗσ αΛΛου γιαΤρου αΠο Τον ασθΕνΗ; Η σΗΜασια Του ιαΤρικου 
συΜΒουΛιου

Κάθε μεταβολή, της πορείας της νόσου ενός ασθενούς, απαιτεί την εφαρμογή της 
κατάλληλης αγωγής, για την οποίαν ο γιατρός πρέπει να είναι και ενήμερος, αλλά και 
προετοιμασμένος. Η αδυναμία του γιατρού να προχωρήσει άμεσα στο επόμενο στάδιο 
της αντιμετώπισης της νόσου, χορηγώντας την κατάλληλη αγωγή δεν είναι απαραίτητο 
να θεωρηθεί ως αδυναμία ούτε τον μειώνει αν καλέσει σε συμβούλιο και άλλους συ-
ναδέλφους του να ζητήσει τη γνώμη τους. Αντίθετα, η απραξία είναι εκείνη η οποία θα 
επιβαρύνει σοβαρά την υγεία του ασθενή46.

Στο σημείο αυτό, αν κρίνουμε τα πράγματα με τα σύγχρονα δεδομένα διαπιστώνουμε 
την παρουσία μιας συνεχούς επιδείνωσης στις σχέσεις μεταξύ των γιατρών. Η επιδεί-
νωση αυτή είναι δυνατόν να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Δυνατόν να αποτελέ-
σει έκφραση των αντιθέσεων που αναπτύσσονται σ’ όλες τις κοινωνικές ομάδες. Στον 
ιατρικό χώρο, ειδικότερα η αντιπαλότητα πυροδοτεί διεργασίες που εκδηλώνονται με 
πολλές μορφές. Μια από αυτές, είναι επικράτηση της αναξιοκρατίας, αποτέλεσμα της 
ανεπαρκούς ιατρικής εκπαίδευσης. Οι εντάσεις και οι διαφορές μεταξύ των γιατρών 
εκδηλώνονται, συχνά, με περισσότερη ένταση μεταξύ των χειρουργικών ειδικοτήτων, για 
ευνόητους λόγους. Ο συγγραφέας, της πραγματείας, Παραγγελίαι85 (8) είχε προνοήσει 
και για το θέμα αυτό πριν 25 περίπου αιώνες (απόδοση Αποστολίδη)46.

§8 …Γιατί και η βελτίωση και η επιδείνωση της κατάστασης 
του αρρώστου απαιτούν την κατάλληλη θεραπεία. Αν κάποιος 
ιατρός, κατά την αντιμετώπιση ενός ασθενούς, βρεθεί σε 
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αμηχανία και αδυνατεί να αποφασίσει για τα περαιτέρω, 
λόγω απειρίας, δεν είναι επιλήψιμο να καλέσει και άλλους 
ιατρούς, για να εξετάσουν από κοινού τον άρρωστο και 
συνεργαζόμενοι να αποφασίσουν για την καλύτερη θερα-
πεία· γιατί στην περίπτωση στασιμότητας ή επιδείνωσης 
του νοσήματος, λόγω της αμηχανίας, διαφεύγουν τα πε-
ρισσότερα από την προσοχή του θεράποντος· τότε, πρέπει 
να διατηρείτε την ψυχραιμία σας [και να συγκαλείτε ιατρικό 
συμβούλιο]· γιατί εγώ ουδέποτε θα ισχυρισθώ ότι η ενέργεια 
αυτή κρίνει την αξία του ιατρού. 

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, οι ιατροί δεν πρέπει να 
φιλονικούν και να χλευάζονται μεταξύ τους· γιατί και αυτό 
το πιστεύω απόλυτα, ο ένας ιατρός δεν πρέπει να φθονεί 
τον άλλον, επειδή κάτι τέτοιο θα έδειχνε ευτέλεια· και με 
παρόμοιο τρόπο συμπεριφέρονται συνήθως αυτοί που έχουν 
σχέση με τα επαγγέλματα της αγοράς. Αν και με τα ιατρικά 
συμβούλια αποκτάς καλύτερη γνώση του περιστατικού, εν 
τούτοις όση βοήθεια και αν έχεις ποτέ δεν είναι αρκετή.

Ποσο συΧνα ακοΛουθΕι ο γιαΤροσ ΤΗ θΕσΗ, Η ΤΗν αΠοψΗ οΤι  
Το συνΗθΕσ, Που Ειναι αΠοΔΕΔΕιγΜΕνα αΠοΤΕΛΕσΜαΤικο και ασΦαΛΕσ,  
Ειναι ΠροΤιΜοΤΕρο αΠο Το νΕοΤΕρο και Χωρισ αΠοΔΕιξΕισ,  
για ΤΗν ασΦαΛΕια και αΠοΤΕΛΕσΜαΤικοΤΗΤα Του;

Οι σύγχρονοι γιατροί προσφεύγουν με ενθουσιασμό και χρησιμοποιούν στην ιατρική 
πράξη κάθε τι το νέο (διαγνωστικό, ή θεραπευτικό μέσο), ανεξάρτητα από το βαθμό 
εμπειρίας που έχει συσσωρευτεί, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η αποτελεσμα-
τικότητά του, η οποία απαιτεί τη μακρόχρονη χορήγησή του σε μεγάλο αριθμό ατόμων. 
Τη θέση αυτή τονίζει ο συγγραφέας της πραγματείας, Περί Ἀγμῶν (1)86 (απόδοση 
Αποστολίδης)46.

§1 …Γιατί το παράδοξο που αγνοείται, ακόμη αν είναι καλό, 
εγκωμιάζεται περισσότερο από το συνηθισμένο, του οποίου 
η ωφελιμότητα είναι ήδη γνωστή το αυτό συμβαίνει και με 
το διαφορετικό σε σχέση με το τελείως φανερό.

Ο Withington, ένας από τους σημαντικότερους μελετητές των χειρουργικών έργων 
της Ιπποκρατικής Συλλογής, έγραψε67:

Για κανένα άλλο έργο της Ιπποκρατικής Συλλογής δεν 
μπορούμε να πούμε με τόση βεβαιότητα ότι προέρχεται 
από τον ίδιο τον Ιπποκράτη όσο για τα έργα Περί Ἀγμῶν 
- Περί άρθρων.

Η σημαντικότερη δε απόδειξη, η οποία δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται 
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για κείμενα από τα παλαιότερα της Ιπποκρατικής Συλλογής, φαίνεται από την κριτική 
που άσκησε εναντίον του Ιπποκράτη, ο Κτησίας (4ος π.Χ. αιώνας), ο Κνίδιος γιατρός67.

Πωσ ανΤιΜΕΤωΠιΖΕι ο συγΧρονοσ γιαΤροσ ΤΗ ΔιαΔικασια  
ΤΗσ συνΤαγογραΦΗσΗσ σΕ σΧΕσΗ ΜΕ Τον ιΠΠοκραΤικο γιαΤρο;

Στη χώρα μας, εδώ και πολλά χρόνια η συνταγογράφηση ακολουθούσε μια “άναρχη” 
πορεία, της οποίας ο απόλυτος οδηγός δεν ήταν μόνο η παροχή βοήθειας στον άρρωστο. 
Ως μια απλή ένδειξη, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το πλήθος των αχρησιμοποίητων 
φαρμάκων, τα οποία προσφέρονται στις επιτροπές αλληλοβοήθειας, που έχουν δημιουρ-
γηθεί πρόσφατα. Φαίνεται ότι οι γιατροί, είχαν εμπλακεί σ’ ένα δίχτυ ευρείας διαπλοκής, 
το οποίο χαρακτήριζε τη σχέση γιατρών-φαρμακευτικών εταιρειών-ασθενών. Αντίθετα, 
οι αρχαίοι γιατροί γνώριζαν ότι φάρμακο είναι όπως αναφέρεται στην πραγματεία, Περί 
τόπων τῶν κατά ἄνθρωπον (45)87 (απόδοση Αποστολίδης)46, ό,τι τροποποιεί την παρού-
σα κατάσταση του οργανισμού. Συνεπώς, ό,τι είναι πιο ισχυρό από τον οργανισμό την 
τροποποιεί. Στο πλαίσιο μιας αρχέγονης ιατρικής, της οποίας οι γνώσεις για τα φάρμακα 
προέρχονταν από την εμπειρία των ριζοτόμων, τα περιθώρια ελέγχων στη χρήση τους 
ήταν περιορισμένα. Στη βάση αυτή, ο συγγραφέας της πραγματείας Περί τόπων τῶν 
κατά ἄνθρωπον (Κεφ. 45)87 υποστηρίζει ότι (απόδοση Αποστολίδη)46.

§45 αν θέλει κανείς, μπορεί να μεταβάλει την παρούσα 
κατάσταση με τη χορήγηση κάποιου φαρμάκου, αν όμως 
δεν θέλει με φάρμακο μπορεί να τη μεταβάλλει με τη χορή-
γηση κάποιας τροφής. Όλα όσα τροποποιούν την παρού-
σα κατάσταση του αρρώστου βοηθούν· αν όμως δεν την 
τροποποιήσεις, η αρρώστια επιδεινώνεται. Στις ελαφριές 
αρρώστιες δεν πρέπει να χρησιμοποιείς ισχυρά από τη φύση 
τους φάρμακα, μειώνοντας την ισχύ τους με την ελάττωση 
της δόσης. Στις ισχυρές από τη φύση τους ιδιοσυστασίες 
πρέπει να χορηγείς ισχυρά φάρμακα, και στις ασθενείς 
ασθενή, χωρίς να μεταβάλλεις την ισχύ του φαρμάκου, αλλά 
να χορηγείς το καθένα κατά την ένδειξή το. Για τις ελαφριές 
αρρώστιες φάρμακα από τη φύση τους ελαφριά, και για τις 
βαριές φάρμακα από τη φύση τους ισχυρά.

Εδώ φαίνεται ότι ο γιατρός κάνει μια λελογισμένη χρήση του φαρμάκου με στόχο 
τη βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς και όχι τη βλάβη του. Παράλληλα, οι αρ-
χαίοι γιατροί είχαν συνειδητοποιήσει την αξία της γνώσης της δράσης των φαρμάκων, 
καθώς και του τρόπου χορήγησης στην καθορισμένη δοσολογία. Στην πραγματεία, της 
Ιπποκρατικής Συλλογής, Περί Παθών (45)88, ο συγγραφέας επισημαίνει τη σημασία της 
ακριβούς γνώσης και, όσον αφορά στον τρόπο ανακάλυψής τους, και σε ό,τι αφορά τη 
χρήση τους (απόδοση Αποστολίδη)46. 

§45 Πρέπει να γνωρίζετε τα πόσιμα φάρμακα, καθώς και 
εκείνα που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση των τραυ-



64

H ΘεΣη του Γιατρου Στην Κοινωνια

μάτων, γιατί η γνώση αυτή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Οι 
άνθρωποι δεν ανακαλύπτουν τα φάρμακα με τη σκέψη τους, 
αλλά μάλλον τυχαία. Οι ανακαλύψεις γίνονται κυρίως από 
τους απλούς ανθρώπους, παρά από τους ασχολούμενους με 
την ιατρική. Τα σχετικά, όμως, με τις ιδιότητες των τροφών, 
ή των φαρμάκων, που ανακαλύπτονται στην ιατρική με τη 
σκέψη, πρέπει να τα μαθαίνετε από αυτούς που γνωρίζουν 
την ιατρική, αν φυσικά θέλετε να τα μάθετε.

Σε όλους τους γιατρούς πρέπει να είναι γνωστό το έργο, Αφορισμοί, το οποίο στο 
μεγάλο εγκυκλοπαιδικό λεξικό, του 10ου αιώνα μ.Χ., τη Σούδα89, χαρακτηρίζεται ως 

τῶν ἀφορισμῶν βίβλος, ἀνθρωπίνη ὑπερβαίνουσα σύνεσιν

και σε απόδοση Λυπουρλή77

το βιβλίο που ξεπερνά την ανθρώπινη σοφία.

Η πραγματεία αυτή, αποτελεί το πιο φημισμένο έργο της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
γεγονός που εξηγεί και το θαυμάσιο έπαινο που διαβάζουμε στο λεξικό της Σούδας. Στα 
επτά τμήματα, αυτού του έργου, συναντάμε φράσεις που περιέχουν το καταστάλαγμα 
μιας μακρότατης εμπειρίας του ιατρικού επαγγέλματος, με ένα διδακτικό περιεχόμενο 
χρήσιμο για κάθε υπηρέτη της τέχνης77.

Ο Γαληνός είχε χαρακτηρίσει το έργο

εν ολίγῃ λέξει δύναμίς έστι μεγάλη

Από τα επτά τμήματά του, ο πρώτος αφορισμός (1.1)1 και οι τελευταίοι (7.87)90 απο-
τελούν τους πλέον γνωστούς αφορισμούς με λαμπρή σταδιοδρομία, όπως αναφέρει ο 
Λυπουρλής77 στις ιατρικές σχολές του κόσμου (Βλέπε σελ. 1).

Στο Κεφ. 7.8790 γράφει:

§7.87 Οκόσα φάρμακα οὐκ ἰῆται, σίδηρος ἰῆται · ὃσα σί-
δηρος οὐκ ἰῆται, πῦρ ἰῆται · ὃσα δε πυρ οὐκ ἰῆται, ταῦτα 
χρή νομίζειν ἀνίατα

σε απόδοση Αποστολίδη46

§7.87 Όσα νοσήματα δεν θεραπεύονται με τα φάρμακα, 
θεραπεύονται με τις εγχειρήσεις· όσα δεν θεραπεύονται 
με τις εγχειρήσεις, θεραπεύονται με τις καυτηριάσεις· όσα, 
τέλος, δεν θεραπεύονται ούτε με τις καλύτερες, πρέπει 
αναγκαστικά να θεωρούνται ανίατα.

σΤΗν ιαΤρικΗ ΠοιΕσ ΔιαγνωσΤικΕσ, ΠρογνωσΤικΕσ και θΕραΠΕυΤικΕσ 
ΕνΕργΕιΕσ και ΔιαΔικασιΕσ Ειναι Λαθοσ και ΠοιΕσ σωσΤΕσ  
και Ποια Ειναι Η αΠοψΗ Του γιαΤρου σΗΜΕρα;

Η σύγχρονη ιατρική πραγματικότητα δεν αποτελεί, ενίοτε, το κατάλληλο περιβάλ-
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λον για την πλήρη και σωστή ανάπτυξη της ιατρικής σκέψης, χωρίς αυτό να σημαίνει 
ότι απαλλάσσει το γιατρό από τις ευθύνες που έχει απέναντι στον ασθενή. Έτσι, στη 
σύγχυση που δημιουργεί η πληθώρα των διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπευτικών 
ενεργειών, είναι δυνατό να προκληθεί μικρή, ή μεγάλη βλάβη στον ασθενή, η οποία 
συνεπικουρούμενη και από την έπαρση της πολυπραγμοσύνης είναι δυνατό να ξεπερνά 
τα κοινώς αποδεκτά όρια του ανθρώπινου λάθους και να οδηγεί τις πράξεις του γιατρού 
στην κατηγορία της καλούμενης κακής ιατρικής πράξης (malpractice). Οι παράγοντες, 
που είναι δυνατό να δημιουργήσουν το περιβάλλον για την ανάδειξη της λανθασμένης 
ενέργειας του γιατρού είναι πολλοί, και μεταξύ αυτών κυριότεροι είναι: Η ανεπαρκής λήψη 
του ιστορικού, η εσφαλμένη, ή η ανεπαρκής αξιολόγηση των εργαστηριακών εξετάσεων, 
ο περιορισμός του χρόνου που διατίθεται για την επικοινωνία μεταξύ γιατρού – ασθε-
νούς, ο περιορισμός των διαγνωστικών εξετάσεων και των θεραπευτικών ενεργειών, η 
υποεκτίμηση, ή η υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του γιατρού, συμπεριλαμβανομένης 
και της πολυπραγμοσύνης. Στην αρχαία εποχή, οι γιατροί, έχοντας επίγνωση του περι-
ορισμού των διαγνωστικών και θεραπευτικών ενεργειών προσάρμοζαν τις κινήσεις τους 
στα ελάχιστα γνωστά, που ήταν αποτέλεσμα της παρατήρησης και της εμπειρίας, ή 
της λογικής. Παράλληλα, είχαν προσδιορίσει, όπως αναφέρεται στην πραγματεία, Περί 
Νούσων το πρώτον91 (6), τον κατάλογο των λανθασμένων και των ορθών διαγνωστικών 
ενεργειών (σε απόδοση Αποστολίδη)46.

§6 Ποια είναι τα σωστά και ποια είναι τα λάθη στην ιατρική. 
Λάθη είναι: να υπάρχει αυτή η αρρώστια και να λέτε ότι είναι 
άλλη, να είναι βαριά και να λέτε ότι είναι ελαφριά· να είναι 
ελαφριά και να λέτε ότι είναι βαριά· να λέτε για κάποιον 
που πρόκειται να σωθεί ότι θα πεθάνει και για κάποιον που 
πρόκειται να πεθάνει ότι θα ζήσει· να μη διαγιγνώσκετε το 
εμπύημα και την ανάπτυξη μιας βαριάς αρρώστιας στον 
οργανισμό· να υπάρχει η ανάγκη της χορήγησης ενός οποιου-
δήποτε φαρμάκου και να μην το ξέρετε· να μη θεραπεύετε 
ό,τι είναι θεραπεύσιμο και να λέτε ότι θα θεραπεύσετε το 
ανίατο. Όλα αυτά είναι λάθη που αφορούν στη διάγνωση.

Τα λάθη, τα σχετικά με τις χειρουργικές ειδικότητες, είναι: 
να μη διαγιγνώσκετε το πύον σε ένα τραύμα, ή σε μια 
ογκωτική εξεργασία· να μη διαγιγνώσκετε τα κατάγματα 
και τα εξαρθρήματα, καθώς και τα κατάγματα του κρανίου 
κατά την εξέταση με τη μήλη· να μην μπορείτε να εκτελέ-
σετε καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης και μετά τον 
καθετηριασμό να μη διαγιγνώσκετε τη λιθίαση, όπως και 
το εμπύημα του θώρακα με τη μέθοδο της σείσης· να μην 
υπολογίζετε σωστά το βάθος, ή το μήκος της τομής, ή της 
καυτηρίασης και να διανοίγετε, ή να καυτηριάζετε ό,τι δεν 
πρέπει. Όλα αυτά είναι λάθη.

Σωστό είναι, να γνωρίζετε τη φύση και την προέλευση 
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των νοσημάτων, ποια είναι χρόνια και ποια είναι μικρής 
διάρκειας, ποια είναι θανατηφόρα και ποια όχι, ποια επι-
πλέκονται, ποια επιδεινώνονται και ποια υποχωρούν και 
ακόμη ποια είναι βαριά και ποια ελαφρά· να θεραπεύετε 
εντελώς εκείνα τα οποία είναι δυνατόν να θεραπευθούν· να 
γνωρίζετε ποια δεν ιώνται και γιατί, και να παρέχετε κατά 
τη θεραπεία αυτών των νοσημάτων τη μεγαλύτερη δυνατή 
βοήθεια στους αρρώστους.

Η παρέμβαση των γιατρών, στην πορεία της νόσου, για την αποφυγή λάθους είναι 
ελάχιστη, ή μηδαμινή, ανάλογα με την εξέλιξή της. Στην πραγματεία, Αφορισμοί (20)92, 
γίνεται σύσταση από το συγγραφέα για την αποφυγή της πολυπραγμοσύνης (απόδοση 
Αποστολίδη)46.

§20 Δεν πρέπει να προκαλούμε μεταβολή της πορείας στα 
νοσήματα που οδεύουν ομαλά προς την κρίση, όπως και 
σε αυτά που έχουν κριθεί κατά τρόπο πλήρη και οριστικό, 
ούτε με την εφαρμογή καινούργιων θεραπευτικών μεθόδων 
ούτε με τη χορήγηση καθαρτικών, ή άλλων ερεθιστικών ου-
σιών του πεπτικού, αλλά να τα αφήνουμε στη φυσιολογική 
τους εξέλιξη

Στην πραγματεία, Περί Τέχνης (9)93, ο συγγραφέας αφού κάνει την αποδεκτή για 
την εποχή του, διαίρεση των νοσημάτων, σε εσωτερικά (παθολογικά) και εξωτερικά 
(χειρουργικά), συνιστά ότι, η θεραπεία πρέπει να είναι αλάνθαστη, όχι γιατί είναι εύκο-
λη, αλλά γιατί ανακαλύφθηκε από εκείνους που είχαν τη δυνατότητα της ανακάλυψης 
επειδή είναι οι ευνοημένοι από τη φύση (απόδοση Αποστολίδη)46.

§9 … Για τους καλούς ιατρούς, άλλα νοσήματα εντοπίζονται 
σε ορατά μέρη, και αυτά είναι ολίγα, και άλλα εντοπίζονται 
σε μη ορατά, και αυτά είναι περισσότερα· τα εσωτερικά 
νοσήματα έχουν την έδρα τους σε μη ορατά όργανα, ενώ 
εκείνα που εμφανίζονται με εξανθήματα στο δέρμα, ή με 
μεταβολή της χροιάς του δέρματος, ή με οιδήματα έχουν 
την έδρα τους σε ορατά· στα τελευταία (εξωτερικά νοσή-
ματα), με την επισκόπηση και την ψηλάφηση μπορούμε να 
εκτιμήσουμε τη σκληρότητα, ή τη μαλακότητα, τη θερμότητα, 
ή την ψυχρότητα των βλαβών, ευρήματα των οποίων η πα-
ρουσία, ή η απουσία προσδιορίζει τη φύση του νοσήματος. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η θεραπεία πρέπει να είναι 
αλάνθαστη, όχι γιατί είναι εύκολη, αλλά γιατί έχει ανα-
καλυφθεί και έχει ανακαλυφθεί, βέβαια, όχι από αυτούς 
που διέθεταν τη θέληση, αλλά από εκείνους που είχαν τη 
δυνατότητα της ανακάλυψης· και τη δυνατότητα έχουν όσοι 
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απέκτησαν την ιατρική παιδεία χωρίς εμπόδια και είναι 
ευνοημένοι από τη φύση.

Στην ίδια πραγματεία, Περί Τέχνης (11)94, ο συγγραφέας επισημαίνει την έμφυτη ικα-
νότητα που διαθέτει ο ερευνητής στην αναζήτηση των αιτίων (απόδοση Αποστολίδη)46.

Από τα νοσήματα που αναφέρθησαν προηγουμένως, τίποτα 
δεν είναι δυνατόν να δει κανείς απ’ ευθείας με τα μάτια· γι’ 
αυτόν τον λόγο έχω ονομάσει τις αρρώστιες αυτές αφανείς 
και η ιατρική δέχεται πως είναι πράγματι αφανείς. Εν τούτοις, 
δεν υπερίσχυσαν της τέχνης, αλλά έτυχαν της καλύτερης 
δυνατής αντιμετώπισης· και η δυνατότητα εξαρτάται αφ’ 
ενός μέν από την ευχέρεια που παρέχει για προσεκτική 
εξέταση η σωματική κατασκευή των αρρώστων, αφ’ ετέρου 
δε από την έμφυτη ικανότητα που διαθέτει ο ερευνητής 
στην αναζήτηση των αιτίων.

Για τη διάγνωση, των αφανών νοσημάτων, απαιτείται πε-
ρισσότερος κόπος και χρόνος, σε σχέση με αυτά που 
διαγιγνώσκονται με την επισκόπηση· γιατί ό,τι διαφεύγει 
από την όραση συλλαμβάνεται από τη διάνοια.

(17οσ αιωνασ)
Ποια καΤα ΤΗ γνωΜΗ σασ Η αρΧΗ Των συΛΛογισΜων* σΤΗν ιαΤρικΗ;

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σημασία της ανακάλυψης και εφαρμογής 
του μικροσκοπίου, το οποίο συνέβαλε στην ακριβή περιγραφή της κατασκευής της 
ανθρώπινης μηχανής. Αυτή η εξέλιξη αποτέλεσε, την εκ των ουκ άνευ, προϋπόθεση για 
την κατανόηση όχι μόνο της υφής αλλά και της λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. 
Για να αντιληφθούμε τη σημασία του έργου των ανατόμων του 16ου αιώνα, πρέπει να 
ρίξουμε τα φώτα στο ρόλο που έπαιξε η ανακάλυψή τους στη μελέτη της κίνησης του 
αίματος, ή στη σύλληψη της έννοιας της κυκλοφορίας. Ο 17ος αιώνας, από την άλλη 
πλευρά, γνωρίζει μια διπλή κίνηση στο χώρο της ανατομικής. Η πρώτη, κατευθύνεται 
στη μελέτη της έννοιας της λειτουργίας της γέννησης, δηλαδή, της έννοιας της λεπτής 
κατασκευής και της απόρριψης της έννοιας του άνυφου παρεγχύματος, άποψη την οποία 
είχε υιοθετήσει το άκαμπτο ανατομοφυσιολογικό σύστημα του Γαληνού. Ακολουθεί, μια 
ριζική αναθεώρηση των ανατομικών περιγραφών των διαφόρων οργάνων, με αποκο-
ρύφωμα την άρνηση της παράδοσης6. Η άρνηση αυτή κατά βάση ήταν απελευθέρωση 
από το αβάσταχτο βάρος της αυθεντίας των αρχαίων. Έχοντας ως όπλο, την τέλεια 
γνώση των αρχαίων κειμένων και τον έλεγχο της αξιοπιστίας τους στην ανατομία των 
πτωμάτων, αρχίζει μια αυστηρή μεν αλλά επιστημονικά αποδεκτή κριτική, από την οποία 
δημιουργήθηκε η νέα επιστήμη. Από τη θετική έκβαση των προσπαθειών της, ανακαλύ-
πτονται νέα όργανα, μια και οι αρχαίοι ανατόμοι εργάζονται σε σώματα ζώων: το έργο 

*	 Η	 διαδικασία	 εξαγωγής λογικών	πορισμάτων,	 ή	 κρίσεων	 με	 βάση	 δεδομένα95.	 Η	 λογική	
σκέψη,	κατά	το	λεξικό	Σούδα:	“ἔστι δέ ο συλλογισμός πρότασις μετά συμπερασμάτων”43.
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αυτό ολοκληρώθηκε το 17ο αιώνα. Στην πραγματεία, Περί τόπων τῶν κατά ἄνθρωπον 
(2)95, ο συγγραφέας υποστηρίζει:

φύσις δέ τοῦ σώματος άρχή  
τοῦ ἐν ἰητρική λόγου

και σε απόδοση Αποστολίδη46.

Αφετηρία των συλλογισμών στην ιατρική είναι η γνώση της 
κατασκευής του σώματος.

Στη σύγχρονη εποχή, η ανατομική κατασκευή του σώματος έχει ξεφύγει πλέον από 
τα άμεσα ενδιαφέροντα του γιατρού και έχει προχωρήσει στη μοριακή και γενετική του 
ανίχνευση, για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. Ο συλλογισμός, στην Ιατρι-
κή, γίνεται πλέον σε άλλα επίπεδα, η κατάκτηση των οποίων έγινε μετά από πολλούς 
κόπους και χρειάστηκαν οι θυσίες πολλών πρωτοπόρων της ιατρικής, για να έχουμε 
σήμερα μια πληρέστερη εικόνα της ιατρικής. Έτσι, ο σημερινός γιατρός διαθέτει ένα 
πλούσιο υλικό, το οποίο συμβάλλει στη διερεύνηση της διαγνωστικής σκέψης. Παρόλα 
αυτά, ο τρόπος σκέψης των αρχαίων γιατρών έχει αφήσει ανεξίτηλα τα αποτυπώματά 
του στον ιατρικό συλλογισμό και δεν έχει ξεπεραστεί, παρά τις όποιες βελτιώσεις στην 
επιστημονική σκέψη στους αιώνες που έχουμε διανύσει από τότε.

Πωσ ανΤιΛαΜΒανΕΤαι ο συγΧρονοσ γιαΤροσ ΤΗ συΜΒοΛΗ Των ΜΕγαΛων 
ΕρΕυνΗΤων σΤον ΠροοΔο ΤΗσ ιαΤρικΗσ;

Στη διαχρονική εξέλιξη της ιατρικής διαπιστώνουμε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις που 
συνέβαλαν στην πρόοδό της, πραγματοποιήθηκαν χάρις στις θυσίες στις οποίες υπέ-
βαλαν τον εαυτό τους οι μεγάλοι ερευνητές, οι πρωτοπόροι της Ιατρικής, προκειμένου 
να επιτύχουν το στόχο τους. Όλοι σχεδόν, οι πρωτοπόροι της ιατρικής, είχαν ως μόνο 
εφόδιο την πίστη και την αφοσίωση στο σκοπό που εκτελούσαν, τον οποίον ενίσχυε ένα 
οξύ ερευνητικό πνεύμα προσαρμοσμένο σ’ ένα πνεύμα ανεξαρτησίας, μιας ελεύθερης 
σκέψης. Στη διαχρονική πορεία τους οι γιατροί αυτοί, πέρα από τις εγγενείς δυσκολίες 
της έρευνας, αντιμετώπιζαν, σε μεγαλύτερο ίσως βαθμό και την έντονη αντιπαλότητα 
των συγχρόνων τους, οι οποίοι, αδυνατούσαν να κατανοήσουν την καλπάζουσα πνευ-
ματική ιδιοφυία των μεγάλων ερευνητών. Οι μεγάλοι ερευνητές, είχαν να αντιπαλέψουν, 
ιδιαίτερα κατά το τέλος του Μεσαίωνα, κατεστημένες αντιλήψεις, καθώς και τον άκαμπτο 
φανατισμό των ιερέων, οι οποίοι, όταν σταμάτησαν να καίνε ανθρώπους, τους έκοβαν 
τη γλώσσα.

Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε χαρακτηριστικές περιπτώσεις, της ζωής μεγάλων 
ερευνητών οι οποίες σηματοδοτούν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τη δύσκολη 
και δύσβατη πορεία τους προς την κορυφή της ιατρικής ανακάλυψης.

γαΛΗνοσ (138-201 μ.Χ.)

Ο Γαληνός ήταν εκείνος, που συστηματοποίησε τις γνώσεις της εποχής του, αλλά και 
ο δάσκαλος του οποίου τα κείμενα αποτέλεσαν, για πάνω από 13 αιώνες, το κυρίαρχο 
εκπαιδευτικό βοήθημα στην Ιατρική. Όλα αυτά, βέβαια, συνέβησαν γιατί ο Γαληνός, συ-
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γκέντρωνε στο πρόσωπό του, ένα οξύ ερευνητικό πνεύμα, σε συνδυασμό με μια ευφυή 
παρατηρητικότητα των φαινομένων. Παράλληλα, σημειώνεται και ο τέλειος τρόπος με 
τον οποίον παρουσιάζει το σύστημά του, και η τελεολογία, που χαρακτηρίζει όλες τις 
επιστημονικές του αναζητήσεις, όπως και η πίστη του στο θείον.

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Το ίδιο, οξύ πνεύμα συναντάμε και στον Leonardo da Vinci. Ξεφυλλίζοντας όμως, 
τα χαρτιά του μένουμε έκπληκτοι από την ακαταστασία που επικρατεί. Αυτή η πτυχή 
του χαρακτήρα του, αφαίρεσε σημαντικό μέρος από τη δόξα που του ανήκε, γιατί 
πολλά από τα γραπτά του δεν δημοσιεύτηκαν. Παρόλα αυτά, η εντύπωση που παρέ-
μεινε περιγράφει δυο χαρακτηριστικά στοιχεία του χαρακτήρα του: στο πρόσωπο του 
συναντάμε την παράδοση και το πνεύμα ανανέωσης, ενώ παράλληλα διαπιστώνουμε 
την προσήλωση στο κείμενο και την αγάπη του στην πειραματική έρευνα. Από την άλλη 
πλευρά, έχει γράψει ότι: 

οι μετριότητες καταφέρνουν να μην πέσουν σε αντιφάσεις 
και σφάλματα, για μόνο το λόγο ότι δεν μπορούν να ανυ-
ψωθούν και να φθάσουν την αλήθεια.

Ο da Vinci, άσκησε όλη του την οξεία παρατηρητικότητα και την εκπληκτική του 
ικανότητα στη ζωγραφική απεικόνιση της καρδιάς.

γαΛιΛαιοσ (1564-1642)

Ο Γαλιλαίος, είχε υιοθετήσει τη θεωρία του Κοπέρνικου. Το 1613, έστειλε ένα γράμμα 
στο μαθητή του Αντώνιο Καστέλλι, λέκτορα των μαθηματικών, ο οποίος αργότερα πήρε 
το μοναχικό όνομα Βενέδικτος, στο οποίο εξέφραζε τις πρωτοποριακές για την εποχή 
του αντιλήψεις. Έγραφε: 

Δεδομένου ότι… η Γραφή σε πολλά χωρία, δεν είναι μόνη 
ικανή, αλλά έχει απαραιτήτως ανάγκη διατυπώσεων, δια-
φορετικών από τη φαινομενική σημασία των λεγομένων, 
έχω τη γνώμη ότι στα ζητήματα που αφορούν τη φύση θα 
έπρεπε να τοποθετείται στην τελευταία θέση:

Και παρακάτω θέτει την επαναστατική ερώτηση:

Και ποιός μπορεί να θέση όρια στις ανθρώπινες διάνοιες;

Η επανάσταση, που κήρυξε ο Γαλιλαίος, συνοψίζεται στις πιο πάνω γραμμές. Φαί-
νεται, έτσι, ότι η εμπειρία και η λογική τοποθετήθηκαν στο ίδιο επίπεδο, αναφορικά με 
τη δημιουργία της επιστήμης και αντιμάχονται κάθε δογματική τοποθέτηση στον τομέα 
της γνώσης. Η πνευματική ικανότητα του ανθρώπου εμφανίζει απεριόριστες δυνατότη-
τες. Με βάση τις πιο πάνω σκέψεις έφθασε σε μια νέα διατύπωση αρχών. Οριοθέτησε, 
αρχικά τις σχέσεις της αλήθειας της πίστης και της αλήθειας της επιστήμης, στις οποίες 
αναγνώρισε ισοτιμία, αλλά σε διαφορετικά επίπεδα. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι δεν 
μπορεί η πίστη να θέτει φραγμούς και όρια στις αλήθειες της επιστήμης.
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Ο Γαλιλαίος, περιέγραψε τις νέες αρχές και την ορολογία τους ως εξής: Τα φαι-
νόμενα που αποτελούν τον εσωτερικό μας κόσμο λειτουργούν ως ένας μηχανισμός, ο 
οποίος ρυθμίζεται από μαθηματικούς νόμους, οι οποίοι, διέπονται από την ανθρώπινη 
λογική. Προϋπόθεση, βέβαια, για όλα αυτά είναι η γνώση της γλώσσας επικοινωνίας 
δηλαδή τα μαθηματικά6.

Ο Γαλιλαίος, άφησε στο πέρασμά του μια εποχή, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας 
ήταν η ίδρυση της σύγχρονης επιστήμης, που οδήγησε στη δημιουργία της πειραμα-
τικής έρευνας.

Ανέτρεψε το γεωκεντρικό σύστημα του Πτολεμαίου, ενώ παράλληλα υιοθέτησε το 
ηλιοκεντρικό**· του Copernicus (1532), γεγονός που σήμανε τη ρήξη με την κατεστημένη 
σκέψη της εποχής. Η ρήξη αυτή είχε την αντανάκλασή της σε όλους τους τομείς της 
επιστημονικής σκέψης. Γνωστή είναι η περίφημη φράση του, "και όμως κινείται". Με τη 
φράση αυτή υπονοούσε ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο. Όλα αυτά, συμβαίνουν παρά 
τις έντονες πιέσεις του ιερατείου της εποχής. Την εποχή του Γαλιλαίου, και κάτω από 
την επίδραση των επιστημονικών τάσεων της εποχής, αναπτύχθηκαν δυο κατευθύνσεις 
στην ιατρική σκέψη: η ιατρομαθηματική, ή ιατροφυσική και η ιατροχημική. Η ιατροφυσική, 
κυριάρχησε στην Ιταλία με εκπρόσωπο το Γαλιλαίο, ο οποίος θεωρούσε το ανθρώπινο 
σώμα και τις λειτουργίες του εξαρτώμενες από τους νόμους των μαθηματικών και της 
φυσικής και κύριος υποστηρικτής ήταν ο Γάλλος φιλόσοφος Rene Descartes (1596-
1650), ο οποίος θεωρούσε τη σκέψη κυρίαρχο παράγοντα της ανθρώπινης ύπαρξης με 
τη χαρακτηριστική ρήση του: Cogito ergο Sum = Σκέπτομαι άρα υπάρχω.

αναγΕννΗσΗ 

Η αναφορά ονομάτων ερευνητών, που έδρασαν στην Αναγέννηση, στρέφει την 
προσοχή μας στους μεγάλους επιστήμονες της εποχής όπως είναι για παράδειγμα ο 
Vesalius και πολλοί άλλοι. Αυτό που πρέπει να τονιστεί με έμφαση είναι η χώρα στην 
οποία πολλοί απ’ αυτούς σπούδασαν και πήραν τα πρώτα μαθήματα ελευθερίας της 
σκέψης, πάνω στην οποία οικοδόμησαν ένα επαναστατικό επιστημονικό κίνημα απέναντι 
στην παράδοση. Οι μεγάλοι ερευνητές κάθε εποχής άφησαν τη σφραγίδα τους με τις 
τοποθετήσεις, ή με τα έργα τους. Ο Vesalius, για παράδειγμα, μνημονεύεται γιατί στη 
διαχρονική πορεία του ερευνητικού του έργου τοποθετεί προοδευτικά τις βάσεις, οι 
οποίες ανέτρεψαν τις λανθασμένες αντιλήψεις του Γαληνού. 

SerVetοS

Η μικρή χρονικά διαδρομή ενός άλλου ερευνητή, γιατρού και θεολόγου, του Servetοs, 
ο οποίος γεννήθηκε το 1509 και κάηκε στην πυρά από τους Καλβινιστές, το 1553, λόγω 
των θρησκευτικών του αντιλήψεων, είναι πιο σημαντική για τις τοποθετήσεις του. Ταυ-
τόχρονα, έκαψαν συμβολικά και δυο αντίτυπα του βιβλίου του με τίτλο Αποκατάσταση 
του Χριστιανισμού. Στο θεολογικού περιεχομένου έργο του, ο ιδιόρρυθμος αυτός άν-
θρωπος, παρεμβάλει μια παρατήρηση, η οποία δείχνει ότι είχε συλλάβει την έννοια της 

**	Το	ηλιοκεντρικό	σύστημα	βελτίωσαν	στη	συνέχεια	οι	Kepler	(1571-1634)	και	ο	Γαλιλαίος.	Για	αυτήν	του	
τη	μελέτη	ταλαιπωρήθηκαν	και	οι	δυο,	μετά	την	αποκήρυξη	από	την	εκκλησία	του	έργου	του	Copernicus.
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μικρής κυκλοφορίας ανεξάρτητα από τον Ναφίλ. Ο Servetοs, Ισπανός γιατρός, έκανε 
τις ίδιες παρατηρήσεις με εκείνες του Γαληνού, δεκατέσσερις αιώνες μετά το θάνατό 
του, στα μέσα του 16ου αιώνα. Έλεγαν γι’ αυτόν, ακόμη και όταν ήταν φοιτητής Ιατρικής 
στο Παρίσι, ότι γνώριζε τα συγγράμματα του Γαληνού, καλύτερα από κάθε άλλο, ενώ 
ταυτόχρονα εκτιμούσαν και την καταπληκτική ικανότητά του στην ανατομή ανθρώπινων 
πτωμάτων96. Ο Servetοs δεν υιοθέτησε απλώς, αλλά και επιβεβαίωσε τις ανακαλύψεις 
του Γαληνού, για τη μεταφορά του αίματος από τη δεξιά καρδιά στους πνεύμονες και 
απ’ αυτούς στην αριστερή καρδιά (πνευμονική, ή μικρή κυκλοφορία). Τα ευρήματά του, 
τα περιέγραψε σε βιβλίο, που συνέταξε το 1546, στο οποίο επικρατούσα άποψη ήταν 
οι αιρετικές του θέσεις, σχετικά με τη φύση της Αγίας Τριάδας και τη σημασία της βά-
πτισης96. Η μεγάλη του υπερηφάνεια, για το έργο αυτό, τον οδήγησε στην απόφαση να 
στείλει αντίγραφο στον Ιωάννη Καλβίνο, πρωτεργάτη του προτεσταντισμού. Οι οξύτατες 
επικρίσεις του Καλβίνου δεν αποθάρρυναν το Servetοs, ο οποίος εξέδωσε το έργο του, 
το 1553 με δικά του χρήματα. Οι απόψεις του θεωρήθηκαν αιρετικές για την Καθολική 
εκκλησία, με αποτέλεσμα λίγους μήνες μετά την έκδοση του βιβλίου του να συλληφθεί 
από Γάλλους κληρικούς. Κατά τη διάρκεια της δίκης ξέφυγε από τους φρουρούς του 
και επί τέσσερις μήνες περιπλανιόταν σε ολόκληρη τη Γαλλία. Επέστρεψε στη Γενεύη, 
όπου τον αναγνώρισαν κάποιοι μοναχοί, και οδηγήθηκε στη φυλακή. Η δίκη του κράτησε 
αρκετούς μήνες. Εννέα μήνες, μετά την κυκλοφορία του έργου του θανατώθηκε. Το έργο 
του Servetοs, μετά το θάνατό του, αλλά και με το κάψιμο των βιβλίων του έμεινε μετέωρο. 
Πέντε χρόνια μετά, ο Collombo δημοσίευσε το βιβλίο του με τίτλο, Περί Ανατομικής, στο 
οποίο περιέγραφε με λεπτομέρειες την καρδιοπνευμονική κυκλοφορία. Η περιγραφή 
αυτή του Collombo, δημιούργησε ένα πρόβλημα προτεραιότητας της ανακάλυψης, το 
οποίο δεν έχει λυθεί έως σήμερα.

Την περίοδο αυτή σημειώνεται μια νέα ανακάλυψη, η οποία αποτέλεσε σημαντική 
συμβολή στην προώθηση του προβλήματος της κυκλοφορίας του αίματος και αφο-
ρούσε εκείνη των βαλβίδων των φλεβών από τον Κanano. Η ανακάλυψη αυτή πέρασε 

απαρατήρητη, με συνέπεια να 
χρειαστούν άλλα 50 χρόνια για 
να τις ανακαλύψει εκ νέου ο 
Fabricius Aquapendente το 
1603 και να αφιερώσει μάλιστα 
και ένα βιβλίο σ’ αυτές (Εικ. 3). 
Το περίεργο όμως στην υπόθε-

Εικ. 3. Δεξιά φαίνεται το σχέδιο 
του Aquapendente και κάτω εκείνο 
του Harvey, που απεικονίζουν το 
πείραμα της περίδεσης του βρα-
χίονα. Στο σχέδιο του Harvey οι 
φλέβες επάνω, φαίνονται διογκω-
μένες, με τις μικρές προεξοχές 
που αντιστοιχούν στις βαλβίδες. 
Κάτω, η διόγκωση ανάμεσα σε δύο 
βαλβίδες χάνεται, αν πιέσουμε τη 
φλέβα με το δάκτυλο.
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ση αυτή είναι ότι ούτε ο ίδιος αντελήφθη τη σημασία της παρατήρησης του, την οποία 
περιέγραψε και εικονογράφησε, με θαυμάσιο τρόπο στη λειτουργία του συστήματος. 
Μάλιστα, σ’ έναν θαυμάσιο πίνακα απεικονίζεται, το ίδιο πείραμα με το οποίο ο Harvey 
απέδειξε αργότερα τη θεωρία του για την κυκλοφορία του αίματος. Εδώ, πρέπει να 
τονίσουμε δυο σημεία που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Όπως ο Collombo, δεν ανέφερε 
τίποτα για την ανακάλυψη του Servetos έτσι και ο Cesalpino, δεν ανέφερε ούτε για τον 
Colombo, αλλά ούτε και για την ανακάλυψη του Servetos. Το άλλο σημείο είναι ότι οι 
γιατροί, όχι μόνο της Αναγέννησης αλλά και οι σημερινοί στην προσπάθειά τους να 
κρατήσουν την πρώτη θέση στις ανακαλύψεις, τις οποίες θεωρούν δικές τους και δεν 
αναφέρουν τους προδρόμους τους. Οι γιατροί φέρονται με ένα αδίστακτο τρόπο όπως 
και οι σημερινοί νομπελίστες96.

VeSaLiuS (1514-1564)

Ο Vesalius γεννήθηκε στις Βρυξέλλες, στο τέλος του 1514, και πέθανε στη Βενετο-
κρατούμενη Ζάκυνθο 50 χρόνια αργότερα, κατά την επιστροφή του από ένα προσκύ-
νημα στην Ιερουσαλήμ. Έτρεφε μεγάλο θαυμασμό για το Γαληνό. Παρόλα αυτά, στις 
παραδόσεις του αποκάλυψε την αλήθεια που κάλυπτε μια πλάνη. Στο έργο του “Περί 
της κατασκευής του ανθρώπινου σώματος” έδωσε μια εξήγηση για το δίκτυο όταν 
αποκάλυψε ότι6: 

ο Γαληνός, παραπλανήθηκε από την ανατομία του εγκεφάλου 
του βοδιού: δεν περιέγραψε τον ανθρώπινο εγκέφαλο ούτε 
τα αγγεία του, αλλά τον εγκέφαλο του βοδιού

Στο βιβλίο του δεν έκρυβε το θαυμασμό του, για τα σημεία του έργου του Γαληνού 
που δεν περιείχαν σφάλματα. Το 1543, ετύπωσε το μνημειώδες έργο του, Περί της κα-
τασκευής του ανθρώπινου σώματος, το οποίο άνοιξε νέους ορίζοντες με τη γέννηση της 
Σύγχρονης Ανατομικής. Το έργο αυτό, χαρακτηρίζεται από τη νεωτεριστική μεθοδολογία, 
καθώς και από τις ριζικές διορθώσεις στις παραδοσιακές περιγραφές 

Η ζωή του ήταν τρικυμιώδης, λόγω της αγάπης του προς 
την αλήθεια, την οποία προσλάμβανε από το πείραμα, οι 
σύγχρονοί του τον μισούσαν, τον περιφρονούσαν και τον 
δυσφήμησαν όσο κανέναν άλλο

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το πνεύμα που αναδύεται μέσα από το έργο 
του. Αυτό είναι ένα πνεύμα ανεξαρτησίας από την αυθεντία, μεγάλης πίστης στο πείραμα 
και αγάπης στην αλήθεια. (Πάπυρος 1968, σελ. 79)3. Το πνεύμα αυτό ήταν εκείνο, το 
οποίο χαρακτήριζε μια εποχή, από την οποία ξεκίνησε κάθε πρόοδος.

καρνΤανο (1501-1576)

Η φυσιογνωμία του Καρντάνο (1501-1576), θα μπορούσε να παραβληθεί, σε πολλά 
σημεία, με εκείνη του Παράκελσου. Ο Καρντάνο, μετά από πολλές άκαρπες απόπει-
ρες να γίνει μέλος του κολεγίου των ιατρών και σε αντίδραση προς τον εγωισμό των 
συναδέλφων του, γράφει την πραγματεία, Περί την κακή άσκηση της ιατρικής υπό των 
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συγχρόνων ιατρών. Στο βιβλίο αυτό καταχωρεί 72 σφάλματα που διαπράττουν οι γιατροί 
στην πρακτική άσκηση της ιατρικής της εποχής, ενώ δίνει παράλληλα και την πρώτη 
περιγραφή του εξανθηματικού τύφου. Η απογοήτευση, που νοιώθει από την περιφρόνηση 
που του δείχνουν οι συνάδελφοί του, στρέφει το ενδιαφέρον του, στη διδασκαλία των 
μαθηματικών και της φιλοσοφίας. Εκδίδει το έργο, Πρακτική αριθμητική, με το οποίο 
απέκτησε μεγάλη φήμη. Μετά απ’ αυτό, όχι μόνο γίνεται δεκτός στο κολλέγιο των ιατρών, 
αλλά σύντομα τον εκλέγουν και Πρύτανη.

αΛΧΗΜισΤΕσ

Οι αλχημιστές, στην προσπάθειά τους να επιτύχουν, κατόρθωναν ενίοτε σημαντι-
κά αποτελέσματα για την ιατρική, ή τη χημεία, χωρίς όμως να έχουν συνείδηση του 
προϊόντος που δημιούργησαν και της μελλοντικής σημασίας του. Μια από αυτές τις 
ανακαλύψεις, ήταν το απόσταγμα του οίνου, το οποίο καλούμε ούζο, ρακί, ή τσίπουρο. 
Η ιστορία της θεραπευτικής χρήσης του είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αν αναλογιστούμε 
ότι το συνιστούσαν μεγάλοι ερευνητές της Αναγέννησης, όπως ο Savonarola.

Είναι γνωστό ότι πολλοί άνθρωποι πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα. Η καρδιά 
είναι ένα όργανο που προστατεύεται από τον ήλιο. Το απόσταγμα, ως το πέμπτο στοιχείο 
της φύσης, καλείται και πεμπτουσία. Θεωρείται ότι προέρχεται από τον ήλιο, γιατί είναι 
προϊόν της αμπέλου, κόρης του Ήλιου, και αποτελεί το κατάλληλο φάρμακο για κάθε 
περίπτωση καρδιακού προβλήματος6.

17οσ αιωνασ - ΜΕθοΔοι ΔιΔασκαΛιασ

Στη διάρκεια του 16ου αιώνα, την περίοδο της Αναγέννησης, αρχίζουν δειλά-δειλά οι 
πρώτες προσπάθειες δημιουργίας ενός νέου τρόπου διδασκαλίας από τον Montino Lucci, 
κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η παρουσία του πτώματος στο αμφιθέατρο. Με 
τον τρόπο αυτό, οι σπουδαστές έχουν μπροστά τους το πτώμα και είναι σε θέση να βλέ-
πουν πλέον, αλλά και να επιβεβαιώνουν όσα διαβάζει ο Καθηγητής από την έδρα (Εικ. 4) 
από τα κείμενα του Γαληνού. Από την απλή παρατήρηση, αυτών που έγραφε ο Γαληνός, 
γεννήθηκε με τον τρόπο αυτή η διάθεση για έλεγχο και διαπίστωση της ακρίβειας του 
περιεχομένου των κειμένων του. Άρχισαν, έτσι, σιγά σιγά να αποκαλύπτονται τα λάθη. 
Η επιθυμία, για έλεγχο των λαθών, είχε τις ρίζες της, στη νοοτροπία που εγκαινιάστηκε 
το 15ο αιώνα. Από τους πρώτους γιατρούς, οι οποίοι, με κριτικό πνεύμα, αλλά και με 
σεβασμό στο αρχαίο κείμενο, τόλμησαν να καταγγείλουν τα σφάλματα στα κείμενα αυτά 
ήταν ο Λεονιτσένο, ο οποίος προχώρησε ένα ακόμη βήμα. Επεδίωξε την άμεση γνωριμία 
των κειμένων, τα οποία οι γιατροί της Αναγέννησης γνώριζαν μόνο από μεταφράσεις 
και περιλήψεις, και στην υποβολή τους, στη συνέχεια, σε μια αυστηρή και επιτυχημένη 
φιλολογική κριτική. Το έργο αυτό συμπληρώθηκε, με την πάροδο του χρόνου, από τον 
πλούτο των παρατηρήσεων φωτισμένων ανδρών όπως οι: Canano, Vesalius, Fabricio, 
Collombo, Cesalpino και Harvey.

Όλοι αυτοί, αλλά και πολλοί άλλοι, συνέβαλαν διαχρονικά στην ωρίμανση και στην 
επανάσταση της ιατρικής σκέψης. Σ’ αυτό βοήθησε η καθημερινή περιγραφή και ανα-
κάλυψη σφαλμάτων της παράδοσης. Η νέα αυτή εξέλιξη ανοίγει νέους δρόμους, ενώ 
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ζωντανεύει η προσπάθεια ανεύρεσης 
νέων γνώσεων, και αναζήτησης νέων 
λύσεων. Η πραγματοποίηση αυτών των 
στόχων απαιτούσε τη διατύπωση ριζικά 
νέων μεθόδων. Το έργο αυτό ανέλαβαν 
ο Βάκων, ο Γαληνός και ο Καρτέσιος.

Σε πρώτη φάση, ο Βάκων, εισάγει 
την επαγωγική μέθοδο. Είναι η μέθοδος 
εκείνη κατά την οποίαν, ο συλλογισμός 
προχωρά από το μερικό στο γενικό. Την 
άποψη αυτή ενίσχυσε ο Βάκων, με τη 
συγγραφή του έργου του, Νέον Όργα-
νον, με το οποίο στρέφεται εναντίον της 
παραγωγικής μεθόδου, που κυριαρχού-
σε μέχρι τότε στην επιστημονική σκέψη.

Στη συνέχεια ο Γαλιλαίος, και ο Hobs, 
θα προσπαθήσουν να δώσουν λύση στο 
πρόβλημα του Βάκωνα. Έτσι, θα ταυτί-
σουν τους επιστημονικούς νόμους, προς 
τους οποίους στρέφεται η ανθρώπινη 
γνώση δια της επαγωγής μεθόδους, 
με τους ποσοτικούς, οι οποίοι είναι οι 
μόνοι που είναι ανεξάρτητοι από το 
υποκείμενο που τους μελετά και είναι 
συνεπώς οι μόνοι πραγματικοί. Η χρήση 
ενός παραδείγματος θα βοηθήσει στην 
κατανόηση της έννοιας. Όταν ερευνούμε 
το βάρος ενός αντικειμένου αυτό είναι 
σταθερό και συγκεκριμένο, ανεξάρτητα 

με το τι θέλουμε εμείς, ή όχι. Συνεπώς, επιστημονικός είναι ο νόμος που θα στηριχθεί 
στο βάρος και όχι αν το εύρημα, μας ικανοποιεί ως ερευνητές. Μόνο αυτός ο νόμος είναι 
δυνατό να γίνει αποδεκτός απ’ όλους, γιατί συνδέει την εμπειρία με το σωστό τρόπο 
που λειτουργεί η νόηση, πράγμα που εγγυάται την αλήθεια της γνώσης και την πλήρη 
και ανεπιφύλακτη αποδοχή της6.

Η μεταφορά των δεδομένων αυτών, στα αντίστοιχα ανατομικά για τον οργανισμό 
του ανθρώπου σηματοδότησαν την προώθηση στην ανακάλυψη του μικροσκοπίου6.

17οσ αιωνασ: Το ΠροΒΛΗΜα ΤΗσ γΕνΕσΗσ ΤΗσ ΖωΗσ

Οι διαφορές απόψεων, που διατυπώθηκαν από τους ερευνητές, αιώνες μετά τον 
Αριστοτέλη, για σημεία της διδασκαλίας του, φέρνουν στο προσκήνιο για άλλη μια 
φορά το ερώτημα:

Τι θα άλλαζε αν έβλεπε τον κόσμο με το νέο πρίσμα των 
σύγχρονων εξελίξεων;

Εικ. 4. Δεξιά, ο καθηγητής διαβάζει το κλασικό κείμενο 
από την έδρα, ενώ στα πόδια της έδρας ο ανατόμος 
ανοίγει το πτώμα και ένα άλλο πρόσωπο επιδεικνύει 
στους φοιτητές το σημεία του σώματος που αντι-
στοιχούν στο κεφάλαιο που διαβάζει ο καθηγητής.
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Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, στον Αριστοτέλη, την ικανότητα της 
μεγάλης και διεισδυτικής παρατηρητικότητάς του. Ο Γαλιλαίος, στο έργο του με τίτλο: 
Διάλογοι περί των δυο μεγίστων συστημάτων, γράφει6.

στον αιώνα μας έχουμε γεγονότα και παρατηρήσεις νέα και 
τέτοια που δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι αν ο Αριστοτέλης 
ζούσε στην εποχή μας θα άλλαζε γνώμη.

Σε άλλο σημείο, το έργο του, σημειώνει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του 
Αριστοτέλη και των ερευνητών της νέας εποχής. 

Ότι ο Αριστοτέλης θα άλλαζε γνώμη 
συνάγεται από τον τρόπο της φιλοσοφίας του.

Γράφει σχετικά: 

αν είχε δει αλλαγές θα είχε πιστέψει το αντίθετο και θα 
είχε προτιμήσει όπως αρμόζει την εμπειρία από το λόγο.

Η αντιπαράθεση, μεταξύ της εμπειρίας και της νοητικής διεργασίας, δεν σημαίνει 
ότι αποδίδει στον Αριστοτέλη μια απλή κατηγορία εμπειρισμού. Αντίθετα, υποστηρίζει, 
ότι, για τη δημιουργία ενός επιστημονικού οικοδομήματος, είναι αναγκαία η συνύπαρξη 
αίσθησης και νόησης, εμπειρίας και νοητικής διεργασίας. Με τον τρόπο αυτό, η επιστήμη 
αποκτά τις βάσεις μιας πραγματικότητας και όχι μιας αφηρημένης επιστήμης.

Η πολεμική του Γαλιλαίου δεν στρέφεται προς τον Αριστοτέλη, αλλά προς τους 
αριστοτελικούς, οι οποίοι, πολλές φορές όπως υποστηρίζει γίνονταν βασιλικότεροι του 
βασιλέως. Σ’ ένα απόσπασμα, από τους διαλόγους, συνοψίζει τη φιλοσοφία του όχι πλέον 
στις διαφορές απόψεων, αλλά στον τρόπο αντιμετώπισης του έργου κάθε επιστήμονος, 
με βάση την κριτική και τη λογική σκέψη, καθώς και με τη δυνατότητα επιβεβαίωσής της. 
Αυτή η θέση του Γαλιλαίου, έχει εφαρμογή στις μέρες μας, στον τρόπο χειρισμού των 
ιστορικών των αρρώστων, από τους σύγχρονους γιατρούς. Αυτό γιατί, πολύ συχνά, οι 
γιατροί αρκούνται σ’ αυτά που τους μεταφέρει ο ίδιος ο άρρωστος, είτε ως δικές του 
απόψεις, είτε ως απόψεις του γιατρού που τον επισκέφτηκε προηγουμένως, χωρίς να 
καταβάλλεται, έστω μια μικρή προσπάθεια επιβεβαίωσης.

Η λήψη του ιστορικού, παρόλο ότι αποτελεί το βασικότερο κανόνα άσκησης της ια-
τρικής από την εποχή του Ιπποκράτη, ο σύγχρονος ο νέος γιατρός δεν τρέφει ιδιαίτερη 
συμπάθεια για τη λήψη του. Μήπως αυτό σημαίνει ότι δεν τη διδάχθηκε όπως θα έπρεπε, 
ή τον έχει παρασύρει η δίνη της ταχύτητας που λειτουργεί στη σημερινή Ιατρική; Αυτά, 
παρά το γεγονός ότι όλοι υποστηρίζουν ότι η λήψη του ιστορικού προσφέρει στο 70% 
της διάγνωσης.

Ένα μεγάλο πρόβλημα, που έχει σχέση με τις μεγάλες καινοτομίες κάθε εποχής, είναι 
ο χρόνος, που απαιτείται για να γίνουν αποδεκτές από την επιστημονική κοινότητα. Δια-
πιστώνουμε, δηλαδή ότι σ’ όλες τις μεγάλες ανακαλύψεις ο δρόμος για την επικράτηση, 
ή την αποδοχή τους είναι από τους πλέον δύσβατους, στρωμένος με αγκάθια. Ποια είναι 
όμως τα αίτια; Δυο φαίνεται ότι είναι τα αίτια που κυριαρχούν. Το πρώτο, εστιάζεται 
στην αμάθεια και την πνευματική οκνηρία, οι οποίες αποτελούν βολικές παραμέτρους και 
προστατευτικό κάλυμμα, πολλών γιατρών και το δεύτερο, η αδυναμία της πνευματικής 
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ηγεσίας, κάθε εποχής, να συντονίσει το βηματισμό της με την καλπάζουσα πνευματική 
ιδιοφυία των μεγάλων ερευνητών.

ΔιαΜαΧΗ για ΤΗν ΠραγΜαΤικΗ ΦυσΗ ΤΗσ ιαΤρικΗσ

Ο 17ος αιώνας, με τα πλούσια επιτεύγματά του, χαρακτηρίζεται από την αναζωπύρωση 
της έντονης διαμάχης μεταξύ των διαφόρων σχολών, ως προς την πραγματική φύσης 
της Ιατρικής. Οι μεν, υποστηρίζουν ότι το έργο των γιατρών πρέπει να είναι καθαρά 
ερευνητικό, ενώ οι άλλοι, ήθελαν το γιατρό προστάτη και θεραπευτή του αρρώστου, 
όπως τον είχε περιγράψει ο Ιπποκράτης. Η αντίθεση, μεταξύ, των ιατρομηχανικών και 
ιατροφυσικών, έφθασε στα όρια της πολεμικής σύρραξης. Τη σημαία του αγώνα, ενα-
ντίον των ιατρομηχανικών, σήκωσε ο Sydenham (1624-1684), ο οποίος με την ευρεία 
αποδοχή που απολάμβαναν οι ιδέες του δημιούργησε σχολή γιατρών, οι οποίοι πίστευαν 
ότι ο γιατρός πρέπει πριν και πάνω απ’ όλα, να είναι γιατρός κοντά στον άρρωστο. Στο 
βάθος κάθε παρόμοιου σκηνικού, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί και στις μέρες μας, 
με την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος, πρέπει να αναζητά κανείς στοιχεία που απορρέουν 
από το φθόνο. Πολλές φορές είναι τόσο μεγάλη η ένταση του φθόνου που φέρνει το 
αντίθετο αποτέλεσμα για τον κρίνοντα. Δημιουργεί, δηλαδή, αισθήματα συμπόνιας και 
αγανάκτησης, απέναντι στην υπερβολική ένταση των επιθέσεων. 

κρισΗ Των ιΔΕων

Η κρίση των ιδεών, που είχε ο άνθρωπος το 17ο αιώνα, όχι μόνο για την Ιατρική, αλλά 
και για την εξουσία ανέδειξε, ως κάτι το αναπόφευκτο, την κρίση της κοινωνίας. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Νεοϊπποκρατικό πνεύμα δέχθηκε την επίδραση των ιδεών, οι οποίες την 
εποχή εκείνη επεκράτησαν προοδευτικά στην πολιτική και την κοινωνία. Διαπιστώνουμε 
ότι, η κρίση το Μεσαίωνα και η ανθρωπιστική επανάσταση, δεν εξέφραζαν απλά τους 
πνευματικούς ανθρώπους, αλλά ήταν η αντίδραση της κοινωνίας, σε όλο το φάσμα 
των δραστηριοτήτων της, περιλαμβανομένης και της πολιτικής. Φθάνουμε, έτσι, σε μια 
περίοδο του 17ου αιώνα, στην οποία τα προβλήματα της κοινωνίας, καταλαμβάνουν την 
πρώτη θέση στη διεκδίκηση των προοδευτικών λύσεων. Είναι η στιγμή, που για πρώτη 
φορά υποστηρίζεται η αντίληψη ότι το 

Κοινωνικό συμβόλαιο

αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας, άποψη που την εκφράζουν όχι μόνο οι υποστηρι-
κτές του Bacon, όπως ο Hobs (1588-1679), και ο Lok (1632-1704), αλλά και φιλόσοφοι 
όπως ο Σπινόζα (1632-1677). Το σημαντικό στοιχείο είναι ότι όλοι αυτοί τοποθετούν το 
πρόβλημα της συνείδησης σε ορθολογική βάση6.

Η ΕΠιΔρασΗ σΤΗν ιαΤρικΗ 

Οι ιδέες αυτές, ήταν αναμενόμενο να επηρεάσουν και την Ιατρική, σε μια εποχή που 
ο γιατρός ήταν στην ουσία και ιατροφιλόσοφος, όταν κάθε μια από τις δυο ιδιότητές 
του αποτελούν προϋπόθεση και για την άλλη. Μέσα σ’ ένα πλαίσιο, πνευματικών και 
κοινωνικών ανακατατάξεων, η Ιατρική του 17ου αιώνα, στρέφει πλέον το βλέμμα της, 
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με ιδιαίτερη προσοχή σε μια προσπάθεια κατανόησης και επίγνωσης των κοινωνικών 
προβλημάτων. Οι προσπάθειες αυτές ανέδειξαν, σε πρώτη φάση, δυο νέες ιατρικές 
ειδικότητες εκείνη, της Κοινωνικής ιατρικής και της Ιατροδικαστικής. Στο σημείο αυτό, 
θα αναρωτηθεί βέβαια κάποιος: 

Ποιo κοινωνικό πρόβλημα έλυσε η δημιουργία των δυο νέων 
αυτών ειδικοτήτων;

Το ερώτημα, ίσως να μην έχει τεθεί με τη σωστή του μορφή, αν αναλογιστούμε ότι 
κάθε τι νέο, κάθε προοδευτική κίνηση, η οποία πορεύεται παράλληλα με τις κοινωνικές 
απαιτήσεις, ανάγκες και τις ικανοποιεί, ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες ιατρικές, για 
καλύτερη προσφορά υπηρεσιών υγείας, είναι και μια προσφορά στην κοινωνία. Για να 
αξιολογήσουμε καλύτερα, τη δημιουργία των νέων ειδικοτήτων, ας ρίξουμε μια ματιά 
προς τα πίσω να δούμε πως αντιμετώπιζαν οι κοινωνίες παρόμοιες περιπτώσεις. 

αναγΕννΗσΗ: Η ΠΕριοΔοσ ΤΗσ ανανΕωσΗσ σΤΗν iαΤρικΗ

Ένας σημαντικός νεωτεριστής του 16ου αιώνα, ήταν ο Jerolamo Fabritsi d’ Aqua-
pendente (1547-1519), ο οποίος αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην 
έρευνα, από την οποίαν προήλθε η Χειρουργική, ένα έργο που εκδόθηκε στην Πάδοβα 
το 1671. Το στοιχείο που χαρακτηρίζει το βιβλίο του είναι το εξής: τη θέση της παράδο-
σης καταλαμβάνει οριστικά η αλήθεια, η οποία αποκαλύπτεται πάνω από την ανατομική 
τράπεζα6. Σ’ όλα αυτά, πρέπει να τονίσουμε με έμφαση και το προσωπικό του στοιχείο, 
το οποίο εκφράζεται από την πνευματική και την ανθρώπινη γοητεία που εξέπεμπε με 
αποτέλεσμα να τον καταστήσει τον πιο αγαπητό και περιζήτητο δάσκαλο. Το στοιχείο 
αυτό της προσωπικότητάς του συνέβαλε, ώστε να συρρέουν σπουδαστές στην Πάδοβα, 
μεταξύ των οποίων ήταν το 1597 και ο Harvey, το όνομα του οποίου συνδέθηκε με την 
κυκλοφορία του αίματος.

Morgagni (1682-1771)

Το 1715, παίρνει την έδρα της ανατομικής στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας.
Ο Morgagni, με το ανοιχτό, σε όλα τα πνευματικά ρεύματα της εποχής του μυαλό 

που διαθέτει, είναι εκτός από ανατόμος και γιατρός, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής, 
ιστορικός και αρχαιολόγος. Το έργο, όμως, που τον κάνει διάσημο είναι το μνημειώδες 
σύγγραμμά του: Περί των εδρών και των αιτίων των νόσων ως αποκαλύπτονται διά της 
ανατομικής. 

Από το Valsava, κληρονόμησε την έννοια της πειραματικής ιατρικής και της ιατρομηχα-
νικής. Με αυτά, τα στοιχεία σε συνδυασμό με την οργανωτική του ικανότητα, κατόρθωσε 
να ενώσει την πειραματική έρευνα με την κλινική ερμηνεία και απέδειξε, τη σχέση που 
υπάρχει μεταξύ των τοπικών ανατομικών αλλοιώσεων και των συμπτωμάτων των νόσων6.

Η επιτυχία του έργου του οφείλεται σε δυο χαρακτηριστικά στοιχεία: στο συστη-
ματικό χαρακτήρα και στις λεπτομέρειες των εικόνων και δεύτερο στην επιτυχημένη 
συσχέτιση των κλινικών συμπτωμάτων με τα νεκροτομικά ευρήματα. Με το έργο αυτό 
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ο Morgagni, εγκαινίασε μια νέα περίοδο στην άσκηση της ιατρικής και της χειρουργι-
κής97,98. Η εμφάνιση, που δινόταν αρχικά στην ερμηνεία της ασθένειας, μετατοπίστηκε 
από τη γενική κατάσταση του οργανισμού και τους χυμούς στη μελέτη των αλλαγών, 
που παρατηρούνται στα όργανα, οι οποίες θεωρούνται πλέον ως αιτίες των κλινικών 
συμπτωμάτων.

Την ίδια χρονιά, με την εμφάνιση του Magnusn Opus, του Morgagni κυκλοφορεί και 
το Inventum Novum του Leopold Aneubrugger (1722-1809), ένα έργο το οποίο αποτέλεσε 
ορόσημο στη φυσική διάγνωση. Στο έργο αυτό ο συγγραφέας δίδαξε τη νέα του τεχνική 
για την εξέταση του στήθους με επίκρουση. Με τον τρόπο αυτό έδειξε τις νέες δυνατό-
τητες που παρέχει η τεχνική στη διάγνωση και την πρόγνωση των νόσων του θώρακα98. 

Οι Επιστημονικές Εταιρείες, είχαν τώρα την υποστήριξη των κοινοβουλίων και των 
βασιλέων. Οι άνθρωποι, είχαν πλέον το δικαίωμα να αμφισβητούν τη δεισιδαιμονία. 

SpaLLanzani (1729-1799)

Η ζωή και το έργο του Spallanzani, σφραγίστηκε από την αδιάκοπη προσπάθεια που 
κατέβαλλε στην καθιέρωση της επιστήμης, με έμφαση στην πειραματική μέθοδο και την 
εφαρμογή της. Στα 25 του χρόνια, μετέφραζε τους αρχαίους ποιητές και επέκρινε την 
πρότυπη ιταλική μετάφραση του Ομήρου. Το 1755, γίνεται κληρικός και έτσι εξασφάλισε 
την επιβίωσή του.

Τα συμπεράσματά του ήταν βασικής σημασίας για την προώθηση της επιστήμης 
της εποχής του, ώστε δικαιολογημένα χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους φωτισμένους 
ιδρυτές της σύγχρονης βιολογίας. Το έργο του ύμνησε ο μεγάλος βιολόγος της εποχής 
μας Jean Rostand, σε μια θαυμάσια μελέτη του για το Spallanzani με τίτλο ο Λάζαρος 
Spallanzani και οι αρχές της πειραματικής βιολογίας, που κυκλοφόρησε το 1963 στο 
Παρίσι. Γράφει ο Rostand:

δύσκολα ένας επιστήμων θα μπορούσε να περιμένει δόξα 
διαρκέστερη, γιατί ο Spallanzani είχε την έμπνευση να ει-
σαγάγει στη βιολογική τεχνική μερικά στοιχεία θεμελιώδη. 
Κάθε φορά που σ’ ένα εργαστήριο θα πρόκειται να πραγ-
ματοποιηθεί τεχνητή πέψη, ή γονιμοποίηση, θα πρέπει να 
αποδίδεται τιμή στη μνήμη του μεγάλου Ιταλού βιολόγου.

Η κοινωνικΗ ιαΤρικΗ Το 18ο αιωνα

Όπως συμβαίνει με κάθε νέα ανακάλυψη, έτσι και εκείνη του προληπτικού εμβολια-
σμού του δαμαλισμού από τον Ed. Jenner δημιούργησε πολλές αντιδράσεις. Καταρχήν, 
αμφισβητήθηκε η πατρότητά της και πολλοί προσπάθησαν να την αποδώσουν σ’ άλλους 
ερευνητές. Το βέβαιο είναι ότι ο δαμαλισμός ήταν γνωστός, στην Τουρκοκρατούμενη 
Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, η ιστορία της Ιατρικής περιλαμβάνει περιπτώσεις, στις 
οποίες οι παρατηρήσεις του λαού προσέφεραν σημαντική βοήθεια στη θεραπευτική 
αντιμετώπιση νόσων. Πάντα όμως ήταν απαραίτητη η παρέμβαση μιας μεγαλοφυΐας, η 
οποία με την επιστημονική μέθοδο θα επιβεβαίωνε την παρατήρηση.
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Jenner (1749-1823)

Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι δυνατό να αμφισβητηθεί η συμβολή του Jenner, ο οποίος 
χρησιμοποίησε επιστημονική μέθοδο, η οποία ήταν απαραίτητη για την αποδοχή και 
καθιέρωση του εμβολιασμού στην ιατρική πράξη. Το φαινόμενο της αμφισβήτησης 
μιας ανακάλυψης, ή μιας νέας θεραπευτικής μεθόδου δεν είναι ασύνηθες για την εποχή 
εκείνη, ενώ το συναντάμε συχνά και στις μέρες μας, με άλλη όμως μορφή, όπως είναι 
εκείνη της λογοκλοπής.

Υπάρχουν, όμως πάντα, τα φωτισμένα πνεύματα, που είναι σε θέση να αντιληφθούν 
το μέγεθος της προσφοράς και να αποδώσουν στον ευεργέτη της κοινωνίας την τιμή 
που του ανήκει. Με τις ενέργειές της αυτές η κοινωνία απομακρύνει τον κίνδυνο να 
χάσει μια ανακάλυψη, λόγω της παρατηρούμενης πνευματικής αδράνειας, του μεγά-
λου αριθμού και του φθόνου που υποβόσκει στα βαθύτερα στρώματα της ανθρώπινης 
ψυχής και ο οποίος στρέφεται εναντίον εκείνων που επιτυγχάνουν και με τις πράξεις 
τους υπερέχουν6. Ένα παράδειγμα, φωτισμένου πνεύματος, που πρώτος αναγνώρισε 
τη συμβολή του Jenner, ήταν ο Benjamin Waterhouse (1754-1846), ο οποίος υπήρξε ο 
πρώτος καθηγητής της ιατρικής σχολής του Harvard. Ο Waterhouse, όχι μόνο υποστήριξε 
τον εμβολιασμό, αλλά τον εφάρμοσε στο γιό του. Ακολούθησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
Thomas Jefferson, ο οποίος εμβολίασε όλη του την οικογένεια.

Οι φλύκταινες των χεριών της άρρωστης γυναίκας θα εικονογραφήσουν (Εικ. 5)96, το 
σημαντικό έργο του με τίτλο, Έρευνα επί των 
αιτιών και των αποτελεσμάτων της ευλογίας 
και της δαμάλεως, το οποίο δημοσιεύτηκε 
το 1798 στο Λονδίνο.

Η μέθοδος του δαμαλισμού, φαίνεται ότι 
είχε εφαρμοσθεί από το μεγάλο ιστοριοδί-
φη της μεσαιωνικής Ελλάδος Κωνσταντίνο 
Σάθα, όπως προκύπτει από επιστολή που 
είχε δημοσιεύσει, στην οποία φέρεται ότι 
μια γυναίκα από τη Θεσσαλία εκτελούσε 
προκλητό δαμαλισμό, με πύον που έπαιρνε 
από άρρωστη αγελάδα6.

Οι Άγγλοι ανήγειραν μνημείο προς τιμή 
του Jenner, το 1857 στην πλατεία Τραφάλγκαρ. Η μεγαλύτερη ίσως τιμή, για το μεγάλο 
ευεργέτη της ανθρωπότητας, είναι εκείνη που το χέρι του (της) παιδιάτρου κάνει στο 
σώμα του μικρού παιδιού το σωτήριο σκαρίφημα, όπως το έκανε ο Jenner για πρώτη 
φορά πριν 185 χρόνια6.

Μέσα σ’ όλα αυτά, τα τραγικά κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα, η Ιατρική δεν 
βρισκόταν σε καλύτερη κατάσταση. Η οργάνωση των σπουδών, για παράδειγμα, ήταν 
ανύπαρκτη. Η λύση, όλων αυτών των προβλημάτων, όπως εκδηλώνονταν μπροστά στα 
μάτια των επιστημόνων, ήταν επιτακτική. Κάτω από την πίεση αυτών των καταστάσεων 
και με την επίδραση που ασκούσαν οι αντιλήψεις του Διαφωτισμού εκδηλώνεται μια 
μεταρρυθμιστική κίνηση στο 2ο μισό του 18ου αιώνα, η οποία συμπίπτει με το τέλος των 
πολέμων6. Οι άνθρωποι αντελήφθησαν ότι, παράλληλα με τη θορυβώδη και τραγική 

Εικ. 5. Σχέδιο το οποίο αναπαριστά τις φλύκται-
νες στο χέρι και στον καρπό γυναίκας που άρμε-
γε αγελάδες και είχε μολυνθεί από δαμάλιδα96.
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δυστυχία του πολέμου, πορεύεται και η αθόρυβη δυστυχία της ειρήνης, στη διάρκεια 
της οποίας οι άνθρωποι πέθαναν μέσα σε μια πρωτοφανή αθλιότητα την οποίαν δημι-
ουργούσαν οι βιοκοινωνικές συνθήκες. Ο γιατρός, είχε να διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο, μέσα σ’ αυτό το τραγικό τοπίο που οριοθετούσε τη ζωή των ανθρώπων. Αυτό γιατί 
ήταν αυτός που ερχόταν σε άμεση επαφή με τον απλό άνθρωπο και ζούσε το δράμα 
του. Έρχεται, στη συνέχεια, η Γαλλική Επανάσταση, η οποία σφράγισε τις ιδέες του 
18ου αιώνα με πολύ αίμα.

19οσ αιωνασ

Το νέο, που σηματοδοτεί την εποχή αυτή, είναι η έξοδος του πολιτισμού από τα μο-
ναστήρια και η είσοδός του στα σπίτια των απλών ανθρώπων. Παρόλα αυτά, η μόρφωση 
εξακολουθεί να αποτελεί προνόμιο των ολίγων και ισχυρών.

Αφότου, ο πολιτισμός εγκατέλειψε τα μοναστήρια, ήλθε και εγκαταστάθηκε στις 
αυλές των φωτισμένων ηγετών, στις Ακαδημίες και στα κέντρα ερευνών, τα οποία είχαν 
την πρόνοια να ιδρύσουν. Με την πάροδο του χρόνου, η μόρφωση απλώνεται σε όλο 
και πλατύτερες λαϊκές μάζες, τις οποίες συγκινούν οι ιδέες για ισότητα των ανθρώπων 
και καθολική εφαρμογή της λογικής, που πρεσβεύουν οι Διαφωτιστές. Αρχίζουν να κυ-
κλοφορούν εφημερίδες, με πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο, καθώς και περιοδικές 
εκδόσεις που περιέχουν μελέτες. Εκδίδεται, η Εγκυκλοπαίδεια, ή Λεξικόν των επιστημών 
των Τεχνών και των Επαγγελμάτων, σε 28 τόμους μεταξύ των ετών 1751-1772. Οι εξελί-
ξεις που ακολουθούν είναι ταχύτατες. Το ρομαντικό μυθιστόρημα με εκπροσώπους το 
Βίκτορα Ουγκό και τον Αλέξανδρο Δουμά διευρύνεται και περιλαμβάνει μυθιστορήματα 
του τύπου που γράφει ο Ιούλιος Βερν, ο οποίος αντλεί θέματα από την επιστήμη. Η 
διερεύνηση των πνευματικών γνώσεων δημιουργεί μεγάλες απαιτήσεις σε ειδικευμένο 
προσωπικό, το οποίο αντίστοιχα πρέπει να έχει και την ανάλογη εκπαίδευση. Με την 
εξέλιξη αυτή η μικροσκοπική έρευνα οδηγεί την επιστήμη στο εσωτερικό του κυττάρου.

LaMark (1744-1829)

Επιστρέφοντας, μετά από ένα ταξίδι δυο ετών στην Ευρώπη, διαπίστωσε ότι από 
τις τιμές που του είχαν απονεμηθεί, το μόνο που έμενε για να ζήσει ήταν ένας μέτριος 
μισθός από το Εργαστήριο Φυσικής Ιστορίας. Ο Lamark, έζησε μια περίοδο, μεγάλης 
οικονομικής δυσπραγίας, κατά τη Γαλλική Επανάσταση, παρόμοια με αυτή που βιώνουν 
οι γιατροί σήμερα στη χώρα μας. Τότε, οι ανάγκες για οικονομίες, χωρίς όμως μνημόνια, 
οδήγησαν την Εθνοσυνέλευση να καταργήσει πολλές θέσεις σε οργανισμούς. Ανάμεσα 
σ’ αυτές ήταν και αυτή του Lamark, ο οποίος πέρασε πολύ δύσκολες μέρες.

Μετά όμως τη μεσολάβηση φίλου του επανήλθε στη θέση του και το 1793 του προ-
σφέρεται η έδρα της ζωολογίας των ασπόνδυλων, στο εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 
στο οποίο είχε μετονομαστεί ο Βοτανικός Κήπος.

Η ακριΒΕια Του ΠΕιραΜαΤοσ Ειναι Η ΒασΗ ΤΗσ αΛΗθΕιασ

Πράγματι, ξεκινώντας από την αρχαιότητα και φθάνοντας στο 16ο αιώνα και στους 
νεότερους χρόνους, με εξαίρεση το Μεσαίωνα, όπου δεν πραγματοποιούνταν πειράματα, 
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συναντάμε πολλές περιπτώσεις διατύπωσης θεωριών, οι οποίες προέρχονταν, άλλα και 
επισφραγίζονταν από εσφαλμένα πειράματα. Για παράδειγμα, ο Van Helmod, διατύπωσε 
τη θεωρία της αυτόματης γένεσης, στηριζόμενος σ’ ένα παράλογο πείραμα και το ίδιο 
σφάλμα για τον ίδιο λόγο, κάνει τον επόμενο αιώνα και ο Νήντχαμ. Ο Στάλ, καταλήγει 
στη θεωρία του φλογιστού, ερμηνεύοντας λάθος κάποια άλλα πειράματα.

Πολλοί ερευνητές, όπως ο Spallanzani, ο Γαλιλαίος, ο Harvey, πραγματοποίησαν 
πειράματα τα οποία ερμήνευσαν ορθώς και έβγαλαν συμπεράσματα, τα οποία βοήθησαν 
τον άνθρωπο να κατανοήσει σημαντικά θέματα στην εποχή του. Η σημασία, της ορθής 
ερμηνείας των πειραμάτων, έχει τεράστια σημασία. Αυτό, γιατί ακόμη και εκείνο, που 
πραγματοποιείτε κάτω από τις καλύτερες συνθήκες και με τις ακριβέστερες προϋπο-
θέσεις, αν ερμηνευθεί λάθος θα οδηγούσε στη λήψη λανθασμένων συμπερασμάτων. 
Παραδείγματα υπάρχουν πολλά. Τυπικό, είναι εκείνο των Fabricius Aquapendente και 
Harvey, οι οποίοι έδεσαν το βραχίονα ενός ανθρώπου και παρατήρησαν τη διόγκωση των 
βαλβίδων των φλεβών (Εικ. 3). Ο πρώτος, την απέδωσε στην ικανότητα των φλεβών να 
συγκρατούν την ορμητική ροή του αίματος και ο δεύτερος, έδωσε τη σωστή ερμηνεία 
με την οποία επιβεβαίωσε την κυκλοφορία του αίματος από τις αρτηρίες στις φλέβες.

MendeL (1822-1884)

Η ακρίβεια και η ορθή ερμηνεία των πειραμάτων του Mendel τον οδήγησαν στην 
περιγραφή της λεπτής κατασκευής της κληρονομικής ουσίας, η οποία είναι ασυνεχής. 
Με τις μελέτες του, ο Mendel, έθεσε τις βάσεις της νεότερης γενετικής, έργο το οποίο 
οι σύγχρονοί του δεν εκτίμησαν, γεγονός το οποίο δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά στη 
πολυετή πορεία των μεγάλων ανακαλύψεων.

19οσ αιωνασ. Το ΧασΜα

Η ανακάλυψη και εφαρμογή του μικροσκοπίου το 17ο αιώνα, οδήγησε την Ιατρική 
προς την πειραματική έρευνα, με συνέπεια πολλοί να ξεσηκωθούν υποστηρίζοντας ότι 
με τον τρόπο αυτό, ο γιατρός, απομακρύνεται από το προσκέφαλό του αρρώστου. Με 
αυτά τα στοιχεία ως όπλο, οι πολέμιοι των οπτικών οργάνων ακολουθούν τη σύσταση 
του Thomas Sydenham, ο οποίος κατηγορούσε τους ερευνητές ότι έπαψαν να είναι 
γιατροί. Πολλοί, προχώρησαν ακόμη περισσότερο υποστηρίζοντας ότι βασικό καθήκον 
της πραγματικής Ιατρικής είναι η φροντίδα των αρρώστων και ότι τα αμφίβολα ευρή-
ματα του μικροσκοπίου δεν είναι μόνο άχρηστα αλλά και επικίνδυνα6. Αν η άποψη αυτή 
περιέχει στοιχεία υπερβολής, εν τούτοις δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Malpighi, διέπραξε 
σφάλματα όταν, νόμισε, ότι είδε στο φλοιό του εγκεφάλου αδένες. 

Η διάσταση θέσεων μεταξύ της παραδοσιακής και της Iπποκρατικής ιατρικής και 
της επιστημονικής έρευνας μεταφέρθηκε και στους επόμενους αιώνες για να γίνει πιο 
έντονη το 18ο αιώνα όταν τέθηκε το ερώτημα.

τι σχέση μπορεί να υπάρξει μεταξύ του γιατρού που αγρυπνά 
στο προσκέφαλο του αρρώστου και ενός γιατρού όπως ο 
Spallanzani;
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Μια συζήτηση, που ανοίγει μετά από τη διατύπωση μιας διάστασης απόψεων δεν 
προκαλεί μόνο ζημιές, αλλά έχει, σχεδόν, πάντα και οφέλη. Απ’ αυτή τη συζήτηση 
γεννήθηκε η Βιολογία και η Φυσιολογία, η Συγκριτική Ανατομική, επιστήμες με υψηλό 
βαθμό επιστημονικής στάθμης.

Laennec (1781-1826, Εικ. 6) 

Σε ηλικία 14 ετών, διαλέγει την Ιατρική. Μετά από πολλές σκέψεις και προβληματι-
σμούς φθάνει το 1801 στο Παρίσι και εγγράφεται στην ειδική ιατρική σχολή. Αλλά, τι ήταν 

η Ιατρική την εποχή εκείνη; Ήταν η 
Ιατρική των συμπτωμάτων, όπως τη 
γνωρίσαμε την εποχή του Ιπποκρά-
τη 20 περίπου αιώνες πριν; Είναι 
αξιοσημείωτο ότι σε διάστημα 20 
αιώνων δεν σημειώνεται πρόοδος 
στην κλινική εξέταση του αρρώ-
στου. Αντίθετα, οι γιατροί μιλούσαν 
για «επιδημικό πνεύμα», για την 
αντίθεση του θερμού με το ψυχρό.

Ο Laennec, θεωρήθηκε ο ση-
μαντικότερος κλινικός όλων των 
εποχών, παρά το γεγονός ότι πέ-
θανε νέος σε ηλικία 45 ετών από 
φυματίωση. Μετά από 18 χρόνια 
προετοιμασίας, θα εκδώσει το 1819 
το περίφημο έργο του με τον τίτλο: 
Σύγγραμμα διαγνωστικής των νόσων 
του πνεύμονος και της καρδιάς επί 
της βάση του εμμέσου ακροάσεως. 

Πραγματοποίησε την πρώτη, 
μετά από 20 αιώνες, τομή στην κλινική εξέταση του αρρώστου εισάγοντας την ακρό-
αση. Άφησε παρακαταθήκη στο γιατρό τη διδασκαλία του, η οποία στον πυρήνα της 
περιείχε την οδηγία:

να μην είναι απλός θεατής των συμπτωμάτων αλλά να ανα-
ζητά και να επινοεί νέες μεθόδους για την ανακάλυψή τους.

Οι οδηγίες αυτές ακούγονται, για πρώτη, φορά σε μια κοινωνία στην οποία ο γιατρός 
άφηνε, περιφρονητικά, στον κουρέα κάθε χειρουργικό έργο. Την άκρη του νοήματος 
αυτού είχε προσεγγίσει το 1761 ο Anenbruger, ο οποίος πρότεινε την ακρόαση θώρακος, 
μια μέθοδο που παρέμεινε στα σκονισμένα ράφια έως τον 19ο αιώνα. Διαπιστώνουμε 
ότι για την Ιατρική του αιώνα της προόδου, οι γιατροί δεν ζύγιζαν τον άρρωστο, δεν 
υπολόγιζαν, δεν μετρούσαν τους σφυγμούς, ούτε τις αναπνοές, δεν διέθεταν μεθόδους 
ερεύνης. Περιορίζονταν μόνο στη μελέτη των βλαβών, που έφερνε στο φως η νεκροτομή, 
καθώς και σε εκείνη των εξωτερικών εκδηλώσεων των νόσων.

Εικ. 6. Μνημείο για τον Laennec, στημένο στη γενέτειρά 
του Κεμπέρ. Δεξιά ένα από τα πρώτα στηθοσκόπια του 
Laennec, που βρίσκεται στο Μουσείο Επιστημών της 
Γενεύης.
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Την εποχή εκείνη στο Παρίσι μεσουρανούσε ο Pinel, ο οποίος δίδασκε μια φιλοσοφική 
νοσογραφία. Αντίθετα, η σχολή του Κορβουαζέρ, την οποία ακολούθησε ο Laennec, 
υποστήριζε ότι η Ιατρική πρέπει να εμπιστεύεται τα δεδομένα των νεκροτομών, παρά 
υποθέσεις, όταν επιχειρεί να ερμηνεύσει τα συμπτώματα. Το διαισθητικό πνεύμα του 
Laennec, ήταν σε θέση να ξεχωρίζει το ουσιώδες από το επουσιώδες και να τοποθετεί 
σε κλινικό πλαίσιο το σύμπλεγμα των συμπτωμάτων (Eικ. 6).

Bernard (1813-1878)

Όλο το έργο του Bernard (Physiologie) κάλυψε 16 τόμους, πολλών χιλιάδων σελί-
δων, το έγραφε δε επί 23 χρόνια. Είναι ένα κείμενο πλήρες φιλοσοφικής σκέψης και 
ενόρασης. Σ’ αυτό τοποθετηθεί το πείραμα στο εργαστήριο και την κλινική παρατήρηση 
ως απόδειξη της νομοτέλειας της φύσης του στοχασμού και της νόησης99). Το έργο 
αυτό άρχισε να εκδίδεται το 1855 και τελείωσε το 1878. Περιέλαβε, εκτός από την 
εφαρμοσμένη πειραματική, τη φυσιολογία, τη μελέτη του εσωτερικού περιβάλλοντος 
(milieu interieur), του γαστρικού και του παγκρεατικού υγρού, καθώς και το ρόλο τους 
στην πέψη, τη γλυκογονική λειτουργία του ήπατος, καθορίζοντας την παθογένεια του 
σακχαρώδη διαβήτη. Ιδιαίτερη σημασία έδωσε στην αιτιοκρατία των βιολογικών φαινο-
μένων. Ο Bernard, ο ιατροφιλόσοφος, χρησιμοποίησε τη φιλοσοφία στην επιστήμη99.

κάνοντας τη φυσιολογία λιγότερο φιλοσοφική και φιλοσοφία 
περισσότερο φυσιολογική

Πρόσθεσε δε ότι:

η σταθερή ένωση της φιλοσοφίας με την επιστήμη είναι 
χρήσιμη και στις δυο

και ότι 

χωρίς τη φιλοσοφία η επιστήμη θα ταξίδευε σε μια περιπέτεια

και 

δεν πρέπει να ξεχνούμε πως το αληθινό φιλοσοφικό πνεύμα 
γονιμοποιεί την επιστήμη. Πρέπει να σκέπτεσθε φιλοσοφικά 
για να έχετε κίνητρα προς νέες κατευθύνσεις.

Στο βιβλίο του, Introduction a la medicine experimentale, διακρίνουμε τη φιλοσοφική 
διάθεση του μεγάλου αυτού στοχαστή για τον οποίο ο H. Bergon στο 1913 (στο College 
de France) ανέφερε ότι:

πρέπει πάντα μ’ ευγνωμοσύνη να θυμόμαστε τον Claude 
Bernard για την προσφορά του στην ανθρωπότητα, σαν 
φυσιολόγο και σαν το μεγαλύτερο πειραματιστή όλων των 
εποχών, μοναδικό δάσκαλο της σύγχρονης τέχνης.

Με τις θέσεις που υποστηρίζει δρομολογεί την έναρξη μιας άλλης εποχής στην Ια-
τρική και ειδικότερα στη φυσιολογία. Είναι ο πρώτος, που προτείνει ότι ο πειραματισμός 
πρέπει να αρχίζει από μια υπόθεση, και αν το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο, να 
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αρχίζει νέα υπόθεση έως ότου κάποια να αποδειχθεί σωστή, και έλεγε, ότι:

Η Ιατρική δεν πεθαίνει στο Νοσοκομείο, όπως πίστευε ο 
κόσμος. Το Νοσοκομείο δεν είναι παρά το λίκνο της.

Η κοινωνία αναγνώρισε το έργο του και το 1848 έγινε ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής. 
Στο αιτιολογικό της αναγόρευσης του, η γραφειοκρατία έκανε το θαύμα της και έγραψε:

Διά το έξοχον έργον του επί των …. μουσικών ιδιοτήτων 
του παγκρέατος

Πέθανε το 1878, ενώ είχε παρουσιάσει εκδηλώσεις νεφρίτιδας. Όπως και πολλοί 
άλλοι μεγαλοφυείς, θυσίασε την οικογενειακή του ζωή στην αναζήτηση της γνώσης. 
Αυτό είχε ένα βαρύ τίμημα, να τον εγκαταλείψει η γυναίκα του με τις δυο κόρες τους. Το 
πιο σημαντικό όμως ήταν το γεγονός ότι τον κατηγόρησε ότι κακοποιεί τα ζώα, απομα-
κρύνεται από τις θρησκευτικές αντιλήψεις και παραιτείται, χάριν χυδαίων πειραμάτων, 
από τη σταδιοδρομία ενός πλούσιου γιατρού!

Ο Bernard, πρέπει να ήταν πολύ σκληρός, διαφορετικά πως θα μπορούσε να αντέξει 
τα ουρλιαχτά και τα βογγητά των σκυλιών, που τα υπέβαλε ανελέητα σε ανατομικές 
μελέτες χωρίς αναισθησία96.

paSteur (1822-1895)

Το 1888, έγιναν τα εγκαίνια του Ινστιτούτου Pasteur με 
χορηγίες απ’ όλον τον κόσμο. Συνέβαλλαν, ο τσάρος της 
Ρωσίας, ο Αυτοκράτωρ της Βραζιλίας και ο Σουλτάνος της 
Τουρκίας. Το 1892, σε ηλικία 70 ετών μπήκε στο αμφιθέα-
τρο της Ιατρικής Ακαδημίας στο μπράτσο του Προέδρου 
της Γαλλικής Δημοκρατίας Καρνό (Εικ. 7). 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.

Virchow (1821-1902)

Ο χαρακτήρας του Virchow κατέχεται από δυο ισχυρά στοιχεία που τον συνθέτουν: 
τον εθνικισμό και την αγάπη προς την επιστημονική αλήθεια. Επέτυχε, ως μέλος της 
Κυβέρνησης, να υποβάλει όλους τους μικρούς Γερμανούς μαθητές σε ανθρωπολογική 
εξέταση. Έτσι, μπόρεσε να αποδείξει ότι και οι Πρώσοι κατάγονται από τους ίδιους 
Φράγκους, που κατάγονται και οι Γάλλοι. Την ίδια ευγενή οργή, όπως αναφέρεται6, 
χρησιμοποίησε και για την καταπολέμηση της αδικίας όπου και αν τη συναντούσε. Το 
1848, ως μέλος μιας επιτροπής ιατρών εστάλη στη Σιλεσία να μελετήσει την επιδημία 

Εικ. 7. Ο Luis Pasteur, από το 
ομώνυμο Μουσείο των Παρισίων.
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του εξανθηματικού τύφου. Είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κάποιος την αναφορά 
που έστειλε ο Virchow. Ήταν ένα δριμύ κατηγορώ κατά της κυβέρνησης, που ανεχόταν 
τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. Έγραψε:

Το προλεταριάτο είναι το αποτέλεσμα της εισαγωγής και 
της τελειοποίησης των σύγχρονων μηχανών… Ο θρίαμβος 
του ανθρώπινου πνεύματος και της προόδου δεν θα πρέπει 
να οδηγήσει στη δυστυχία της ανθρώπινης φυγής.

Η περιγραφή αυτή συντάραξε την Κυβέρνηση και αποκάλυψε το βαθύ κοινωνικοπολιτικό 
βλέμμα του Virchow, ο οποίος αντιπολιτευόταν τον Vismarc. Συχνά δε διακήρυττε ότι: 

ο γιατρός είναι ο φυσικός συνήγορος του φτωχού.

Χάρις στην επιμονή του έγινε το πρώτο ορθολογικό σύστημα αποχέτευσης, στο 
Βερολίνο. 

LoMBroSo (1836-1909)

Πραγματοποίησε σειρά επισκέψεων στο ψυχιατρείο της Αγίας Ευφημίας στην Παβία, 
όπου προσέφερε τις υπηρεσίες του δωρεάν, με συνέπεια όμως να εμβαθύνει στις σχέσεις 
μεταξύ μεγαλοφυΐας και νευρώσεως. Σε κείμενο της εποχής γράφει:

Οι μεγαλύτερες συλλήψεις του στοχασμού ξεπερνιούνται 
μονομιάς, αναπτύσσονται ακούσια όπως οι παρορμητικές 
πράξεις του μανιακού

Παρόλα αυτά, σήμερα, με δεδομένο τη γνώση της παθολογοανατομικής βάσης 
πολλών ψυχοπαθειών η σύνδεση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή. Η συμβολή του στη θε-
ραπεία, των ψυχικών νόσων, προσδιορίζεται από την εισαγωγή νέας μεθόδου στην 
κλινική μεταχείριση των ψυχοπαθών. Αυτή συνίστατο στο μετριασμό της ανυπόφορης 
θεραπευτικής, την εισαγωγή της χειροτεχνίας, της επαφής με τον έξω κόσμο, μέχρι και 
την έκδοση εφημερίδας.

LiSter, και FeLix 

Οι δυο αυτοί γιατροί, του 19ου αιώνα, ο Άγγλος Josef Lister (1827-1912) και ο Γάλ-
λος Felix Terrie (1837-1908), άλλαξαν τη θέση του χειρουργού και από χειρωνακτικό 
επάγγελμα το μετέτρεψαν σε ιατρική ειδικότητα. Οι δυο αυτοί γιατροί, έλυσαν κατά το 
δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα το πρόβλημα των χειρουργικών μολύνσεων.

Ο Lister, αποφάσισε να γίνει χειρουργός σε μια εποχή που το θέμα της νάρκωσης 
αποτελούσε αντικείμενο ισχυρής πολεμικής για λόγους θρησκευτικούς, με φανατικό-
τερους εχθρούς τους Καλβανιστές της Σκωτίας.

Όταν το 1847, ο Sir James Simson, παρουσίαζε με θερμά λόγια τη χρήση του 
χλωροφορμίου στη Χειρουργική Εταιρεία του Εδιμβούργου, οι διάφοροι θρησκευτικοί 
ηγέτες θεώρησαν την ανακάλυψη αντίθετη προς τη Βίβλο, κατά την οποία η γυναίκα:

“εν λύπαις τέξει τέκνον”
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Πλην όμως ο Simson, γνώστης των κειμένων της γραφής απάντησε με άλλο χωρίο 
από τη Γένεση:

και επέβαλεν ο θεός έκτασιν (βαθύ ύπνον), επί του Αδάμ 
και ύπνωσε (εκοιμήθη) και έλαβε μιαν των πλευρών αυτού 
και ανεπλήρωσε σάρκαν αντ’ αυτής

Την πρώτη του εμπειρία πήρε ο Lister, από νοσοκομείο της Γλασκώβης, στο οποίο 
για λόγους λιτότητας (άνευ μνημονίου!!!) είχαν περικοπεί όλα τα έξοδα για επιδεσμικό 
υλικό, σεντόνια καθώς και τα χημικά μέσα απολύμανσης. Το συμπέρασμα ήταν ότι αυ-
ξήθηκε η θνητότητα από τις μολύνσεις, των χειρουργικών τραυμάτων.

koch (1843-1910)

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του, για 
την ανακάλυψη του μικροβίου της φυματίωσης, που 
μπόρεσε να απομονώσει και να καλλιεργήσει, το 1822 
στη Φυσιολογική Εταιρεία του Βερολίνου, ο αντίκτυπος 
που τα συνοδεύει από το ακροατήριο ήταν μια παγερή 
σιωπή. Ο Virchow, από τον οποίον όλοι περίμεναν κάποιο 
σχόλιο, σηκώθηκε και βγήκε από την αίθουσα αμίλητος. 
Παρόλα αυτά, τα ΜΜΕ μετέδωσαν την είδηση σ’ όλο τον 
κόσμο τυπωμένη με μεγάλα γράμματα. Η ένταση της 
αντίθεσης, μεταξύ των δυο ανδρών, σκιαγραφείται από 
την παρακάτω συζήτησή τους. Όταν ο νεαρός Koch, είπε 
στο Virchow ότι οι καταδυτικοί φακοί του, που τους είχε 
προσαρμόσει σ’ ένα μικροσκόπιο του επέτρεπαν να δει 
ευκρινώς τα βακτήρια, μη ορατά έως τότε, του απαίτησε:

ότι δεν είναι ορατό με το δικό του μικρο-
σκόπιο δεν άξιζε καν τον κόπο να το δει 
κανείς.

Ο Koch, έφθασε ήδη στο απόγειο της δόξας του (Εικ. 8). Η επιστήμη στην εποχή 
του περνούσε μια έντονα συντηρητική φάση, με βραδείς ρυθμούς προόδου, σε σημείο 
ώστε τα πνεύματα να μην είναι, όσο θα έπρεπε προετοιμασμένα, να αποδεχθούν εύκολα 
τις νέες ανακαλύψεις.

paVLoF (1849-1936)

Για να είναι σε θέση να πραγματοποιεί τα πειράματά του δεν φείδεται θυσιών, αφού 
φθάνει ακόμη και στο σημείο να παραμελεί την οικογένειά του. Μια ομάδα φίλων του 
συγκεντρώνει χρήματα για να τον βοηθήσει και τα διαθέτει αμέσως για την αγορά 
σκύλων. Μετά την έναρξη της Οκτωβριανής επανάστασης, ο Pavlof, δεν άλλαξε το 
πρόγραμμά του, συνέχισε να εργάζεται αρνούμενος να εγκαταλείψει τη χώρα του. Όταν 
τον ρωτούσαν γιατί δεν φεύγει, απαντούσε:

Εικ. 8. Ο Ρόμπερτ Κωχ (1843-
1910).
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Η επιστήμη δεν έχει πατρίδα

Αλλά ο επιστήμων πρέπει να έχει.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η απάντηση που έδωσε όταν του πρότειναν να του δώσουν 
επιπλέον τροφή.

Δώστε μου ό,τι παίρνουν όλοι, όχι περισσότερο. Σκύλοι 
χρειάζονται. Σκύλοι. Η κατάσταση είναι φοβερή γιατί τρέχω 
μόνος στους δρόμους ημέρα και νύχτα για να πιάσω σκύλους.

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών, σε πλήρη δραστηριότητα. Στην επιστολή-διαθήκη που 
άφησε, συνιστά στους νέους:

Μελετάτε, συγκρίνετε, συγκεντρώνετε γεγονότα! Όσο τέλεια 
κι αν είναι τα φτερά του πουλιού, δεν θα μπορέσουν ποτέ 
να το σηκώσουν ψηλά, αν δεν ακουμπήσουν στον αέρα. Τα 
γεγονότα είναι ο αέρας του επιστήμονος, και χωρίς αυτά 
δεν θα μπορέσετε ποτέ να υψωθείτε σε πτήσεις. Χωρίς τα 
γεγονότα, οι θεωρίες δεν είναι πάρα σαπουνόφουσκες, ή 
μάταιος κόπος.

cuShing (1869-1939)

Ήταν τόσο μεγάλος ο θαυμασμός του για τον Osler, ώστε ήθελε να τον συνδέει με 
τη μνήμη του κάτι πιο συγκεκριμένο. Στο πνεύμα αυτό συναντάει, το 1933, το φίλο του 
Klemps, στη Γενεύη και του προτείνει να σχηματίσουν μαζί με τον Fulton, ένα σύμφωνο 
φιλίας και αφοσίωσης για την επιστήμη. Συμφωνούν και αποφασίζουν ότι, όταν πεθά-
νουν, θα χαρίσουν τις βιβλιοθήκες τους στο Πανεπιστήμιο του Yale. Οι βιβλιοθήκες 
αυτές, με τα πολύτιμα, σπάνια και εξαιρετικού ενδιαφέροντος έργα τους, έμελλαν να 
αποτελέσουν τη βάση ενός Ιστορικού Ιατρικού Ινστιτούτου. Σ’ ένα γράμμα προς το φίλο 
του στη Γενεύη, ο Cushing γράφει: “θα ήθελα να ονομασθεί Επιστημονική και Ιατρική 
Βιβλιοθήκη, για να λάβει η πρωτοβουλία μας κάποιο άρωμα ανθρωπισμού έστω και στο 
όνομά της”. Το Yale, σέβεται τις συμφωνίες και στις 15 Ιουλίου 1941 πραγματοποιούνται 
τα εγκαίνια της βιβλιοθήκης, η οποία έκανε τα όνειρά του Cushing πραγματικότητα. Στα 
10.000 βιβλία και χειρόγραφα, του Cushing, προστέθηκαν, μετά το θάνατό του Arnold 
Klemps και τα 20.000 δικά του. Ο Πρύτανης του Yale, στα εγκαίνια της βιβλιοθήκης είπε 
τα ακόλουθα λόγια6.

Είναι ένας τρόπος αυτός που μόνο οι μεγάλοι επιστήμονες 
τον κατέχουν: να μιλούν και να διδάσκουν και πέρα από 
τον τάφο τους.

Freud (1856-1938)

Ο Freud, είναι μεταξύ των ελαχίστων επιστημόνων, του οποίου το όνομα προκάλεσε 
τόσο ζωηρές και με τόσο πάθος πολεμικές, από τους συναδέλφους του, ενώ παράλληλα 
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είχε μια ζωή, η οποία παρέμενε χωρίς έντονες διακυμάνσεις, αφιερωμένη εξ’ ολοκλήρου, 
στην αναζήτηση της αλήθειας μιας αλήθειας κρυμμένης στη συνείδησή μας. Παρ’ όλες 
τις προσπάθειες που καταβάλλει, οι πρώτες ανακοινώσεις του στην Ιατρική Ακαδημία 
της Βιέννης ακούστηκαν μέσα σ’ ένα κλίμα άκρας ψυχρότητας, ενώ δημιούργησαν και 
ένα κλίμα δυσπιστίας, σε σημείο να αναρωτηθούν κάποιοι6:

Μα ποιος είναι αυτός ο Freud, που μιλά για σεξουαλικές 
συγκρούσεις, για όνειρα, για υποσυνείδητες επιθυμίες και 
άλλα ενοχλητικά και πολύ λίγο σοβαρά ζητήματα.

Ο συντηρητισμός των ανθρώπων της εποχής αντιστέκεται με πάθος και απορρίπτει 
τις ιδέες του Freud.

Ο Freud, πέθανε το 1939 και η τέφρα του τοποθετήθηκε σε ελληνικό αμφορέα, τον 
οποίον του είχε χαρίσει η μαθήτριά του Μαρία Βοναπάρτη. Τότε είχε πει ο Freud, κρίμα 
ένα τόσο ωραίο αντικείμενο να μην μπορώ να το πάρω μαζί μου στον τάφο.

Ο Τσβάιχ, είχε πει για τον Freud: “ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει ούτε και με τη 
φυσική έννοια χωρίς όνειρα”, άποψη την οποία κανένας δεν απέδειξε πιο λαμπρά από 
τον Freud. Η ζωή του ήταν εκείνη ενός κυνηγού μυστηρίων, ενός ερευνητή κρυμμένων 
αληθειών, τα οποία αναζητούσε να μελετήσει στο μαγικό καθρέπτη του υποσυνείδητου6.

Banting (1891-1944)

Ο Banting, για να επιβιώσει δέχθηκε μια άσημη θέση στην ιατρική σχολή του Τορόντο, 
στην οποία ήταν υποχρεωμένος να εξετάζει ορισμένα απλά ιατρικά θέματα. Σ’ αυτήν, την 
άσημη ενασχόλησή του, οφείλουμε την ανακάλυψη της ινσουλίνης. Έχει παρατηρηθεί 
ότι όλοι οι μεγάλοι άντρες, οι μεγάλοι ερευνητές έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα που προσδιορίζουν το χαρακτήρα τους. Ο Banting, έλεγε για τον εαυτό του.

η ισχυρογνωμοσύνη είναι ίσως το ελάττωμα μου εκείνο στο 
οποίο οφείλω να είμαι πιο ευγνώμων

Για τη μελέτη αυτή, θυσίασε τα πάντα, ακόμη και το μέλλον του ως χειρουργού. 
Πούλησε τα έπιπλα του ιατρείου του και εγκαταστάθηκε με τα σκυλιά σε μια αίθουσα 
του Ινστιτούτου.

FLeMing (1881-1955)

Αν και ο Fleming, ήταν άριστος σκοπευτής και είχε συνηθίσει τον ήχο των εκπυρσο-
κροτήσεων του όπλου του, άλλες ήταν οι τουφεκιές που τον ώθησαν στην έρευνα του. 
Ήταν εκείνες των εμπόλεμων, μετά από το επεισόδιο στο Σεράγεβο. Η ευαισθησία του, 
μπροστά στο δράμα των χιλιάδων τραυματιών τους οποίους δεν μπορούσε να βοηθήσει, 
τον ώθησαν να γράψει στο ημερολόγιό του.

… με περικυκλώνουν πληγές μολυσμένες, άνθρωποι που 
ουρλιάζουν και πεθαίνουν, ζωές που δεν μπορούμε να 
σώσουμε μια μόνο ελπίδα έχω: να ανακαλύψω κάτι που να 
νικά αυτές τις φρικτές μολύνσεις.



Επί πέντε εβδομάδες, τα δάκρυά του και του συνεργάτη του ήταν το υλικό για την 
έρευνά του. Ο Fleming, γράφει χαρακτηριστικά: 

ποτέ άλλοτε οι μανάβηδες της γειτονιάς δεν πουλούσαν 
τόσα κρεμμύδια όσα εκείνες τις μέρες. Τα χρησιμοποιού-
σαμε για να δακρύζουμε στους δοκιμαστικούς σωλήνες.

Το 1928, μια μούχλα μπαίνει στο γραφείο του, από το ανοιχτό παράθυρο και κάθεται 
σ’ ένα τρυβλίο που περιείχε αποικία σταφυλόκοκκου. Ο Fleming, παρατηρεί το τρυβλίο 
και διαπιστώνει ότι γύρω από τη μούχλα είχαν εξαφανισθεί οι σταφυλόκοκκοι. Το Φε-
βρουάριο του 1929, ανακοινώνει τα πρώτα του αποτελέσματα στα οποία τονίζει ότι: 

η Πενικιλλίνη σε τεράστιες δόσεις δεν είναι ερεθιστική, ή 
τοξική και μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό φάρμακο 
αν δοθεί σε ένεση, ή τοπικά

Η ανακοίνωση συνάντησε την πλήρη αδιαφορία, και χρειάστηκε να περάσουν 12 
χρόνια, για να γίνουν πειράματα στον άνθρωπο.

doMagk (1895-1964)

Ο Domagk, χρησιμοποίησε τις μεγάλες δόσεις προντοζίλ στην κόρη του, που πέθαινε 
από τα ίδια μικρόβια που πολεμούσε στο εργαστήριό του, με θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η 
κόρη του σώθηκε! Η επιτυχία του Domagk, δημιούργησε αναστάτωση στον επιστημονικό 
κόσμο, γιατί πολλοί δίστασαν να πιστέψουν τα αποτελέσματα. Ένας λόγος γι’ αυτό ήταν 
ότι πολλές μολύνσεις από στρεπτόκοκκους δεν αντιμετωπιζόταν από το προντοζίλ***. 
Παρόλα αυτά, οι περισσότερες μολύνσεις ακόμη και οι πιο βαριές, καταπολεμήθηκαν 
για πρώτη φορά στην ιστορία αποτελεσματικά. 

SeLMan a. waSkMan (1888-1973)

Ο Waskman και ο Fleming, αποτελούν το δίδυμο της επιτυχίας στην ανακάλυψη της 
στρεπτομυκίνης και της Πενικιλίνης. Δεν είναι, ίσως, τυχαίο ότι η φύση προικίζει, τον 
άνθρωπο που θα αναδειχθεί σε ηγέτη της επιστήμης, με προσόντα τα οποία αποτελούν 
κόσμημα για το χαρακτήρα του και παράδειγμα προς μίμηση.

Ο Waksman, είναι η προσωποποίηση της σεμνότητας, του ερευνητή που είναι αφι-
ερωμένος, με όλη τη σημασία της λέξης, στο σκοπό του. Από τις 500 και πλέον μονο-
γραφίες του ξεχωρίζει εκείνη με τον τίτλο, Η ζωή μου με τα μικρόβια, η οποία, εκτός 
από εξομολόγηση, αποτελεί και μια μαρτυρία ταπεινοφροσύνης. Έλεγε:

δεν είμαι γιατρός, είμαι μικροβιολόγος, δεν έχω δίπλωμα 
ιατρικής και χειρουργικής είμαι διδάκτωρ της γεωπονικής. 
Είναι αλήθεια ότι το 1952 μου έδωσαν το Nobel Φυσιολο-
γίας και Ιατρικής, όμως δεν είμαι παθολόγος, είμαι μόνο 
μικροβιολόγος.

***	Χρωστική	ουσία,	όμοια	στη	χημική	σύνθεση	με	μια	καστανή	χρωστική,	τη	χρυσοϊδίνη,	παράγωγο	της	
σουλφανιλαμίδης,	γνωστή	από	έναν	αιώνα	για	τη	μικροβιακή	της	δράση.



Όταν πήρε το Nobel, προτάσσοντας την παροιμιώδη σεμνότητά του, ανέκοψε το 
στόμφο πολλών δημοσιογράφων όταν δήλωνε:

Το να αποδίδεται μόνον σε μένα η τιμή της νίκης την οποία 
η ιατρική επιστήμη κέρδισε στον αγώνα κατά της φυματιώ-
σεως, θα ήταν σαν να έσβηνε από την ιστορία της ιατρικής 
60 χρόνια προσπαθειών και λαμπρών προόδων. Τα ονόματα 
του Pasteur, του Koch και του Erlich, αποτελούν πάντοτε 
την αφετηρία κάθε σοβαρής έρευνας.

Ο Waksman, υπήρξε ένας ανιδιοτελής ερευνητής της ζωής, όπως αποδεικνύεται 
από το γεγονός ότι παραιτήθηκε από τον πακτωλό των δολαρίων, που θα τον έκαναν 
πάμπλουτο οι ανακαλύψεις του. Προτίμησε να διαθέσει, μια ανυπολόγιστης αξίας πε-
ριουσία, για την ίδρυση και επιχορήγηση κέντρων μελέτης της χημειοθεραπείας της 
φυματίωσης. Σε ομιλία του, στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου το 1953, ανέφερε τα εξής: 

Τα λαμπερά φώτα της μεγάλης ανακάλυψης δεν κράτησαν 
πολύ γιατί ακολούθησε η νύχτα του φαινομένου της αντί-
στασης στα μικρόβια..

aLBert SaBin (1906-1993)

Ο Albert Sabin, ο σωτήρας των παιδιών, μετανάστευσε στις ΗΠΑ και το 1931, πήρε 
το πτυχίο ιατρικής από την Ιατρική Σχολή της Ν. Υόρκης. Κάθε πρωί, φεύγει από το 
σπίτι του, για να περάσει όλη τη μέρα στο εργαστήριο του στο Νοσοκομείο Παίδων. Οι 
ώρες και οι ημέρες του κυλούν, αλλά αυτός είναι πάντα σκυμμένος στο μικροσκόπιο, 
ή ασχολείται με τα πειραματόζωα, ή είναι στη βιβλιοθήκη μελετώντας. Για όλα αυτά, 
λέει, χαρακτηριστικά:

η εργασία μου είναι η μόνη μου αναψυχή,
η πραγματική μου διασκέδαση

Το αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου είναι ασφυκτικά γεμάτο, δυο φορές την εβδομά-
δα, που διδάσκει. Η εμπορική αξία του νέου εμβολίου της πολιομυελίτιδας ήταν τερά-
στια. Πολλοί υποστήριξαν ότι ήταν και αυτή μια από τις πολλές εμπορικές μάχες, που 
την είχαν επενδύσει με το βελούδο του επιστημονικού αλτρουισμού. Παρόλα αυτά, οι 
ενέργειες του Sabin οριοθέτησαν δυο σημαντικά στοιχεία ενός γνήσιου Ιπποκρατικού 
γιατρού. Το ένα, αναφέρεται στην προσφορά του για τη σωτηρία εκατομμυρίων παιδιών 
από την πολιομυελίτιδα σ’ όλον τον κόσμο και η άλλη, έχει σχέση με τη χειρονομία του, 
μια χειρονομία υψηλού επιστημονικού και ηθικού επιπέδου, να παραιτηθεί από τη λήψη 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για την ανακάλυψη του, από κάθε κέρδος, ενώ την προσφέ-
ρει στα παιδιά όλου του κόσμου και εξακολουθεί να ζει με το μισθό του Καθηγητή. Στο 
σημείο αυτό δήλωσε:

Δεν θέλω η συμβολή μου στη ευημερία
της ανθρωπότητας να πληρωθεί με χρήματα.

Σε ομιλία του σε συνέδριο ανέφερε χαρακτηριστικά:
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Η ανακάλυψις νέων γνώσεων οφειλόμενων στους κόπους 
και στην αφοσίωση χιλιάδων ατόμων σ’ όλον τον κόσμο είναι 
διαδικασία αργή αλλά, ευτυχώς αθροιστική και μπορεί να 
πει κανείς ότι τον τελευταίο αιώνα ο άνθρωπος μπόρεσε 
να μάθει σχετικώς με τον εαυτό του και με τον κόσμο που 
τον περιβάλλει περισσότερα απ’ όσα είχε μάθει στους δέκα 
χιλιάδες αιώνες που προηγήθηκαν.

ΕΠιΛογοσ

Στο γιατρό πρέπει να δόθηκε η ευκαιρία να κατανοήσει, γιατί ο χρόνος και η ραγδαί-
ως εξελισσόμενη σύγχρονη τεχνολογία, αυξάνουν αντί να ελαχιστοποιούν τη σημασία 
των Ιπποκρατικών αρχών και επιπλέον, γιατί ο σημερινός γιατρός θα ’πρεπε να διαβάζει 
περισσότερο, από ποτέ άλλοτε, τον Ιπποκράτη.

Η τομή, την οποίαν τόλμησαν οι Ιπποκρατικοί γιατροί, στα επιστημονικά θέματα, δεν 
ανέτρεψε μόνο κατεστημένες ιδέες, με τις οποίες οι άνθρωποι ζούσαν επί αιώνες, αλλά 
σηματοδότησε τις λεωφόρους της εποχής τους με νέες αντιλήψεις, οι βάσεις των οποίων 
διατηρούνται ισχυρές και αναλλοίωτες περίπου 2500 χρόνια. Το σημαντικότερο όμως, 
όπως αναφέρθηκε, είναι ότι οι γιατροί σε περιόδους στασιμότητας, ή αδυναμίας επίλυσης 
βασικών ιατρικών θεμάτων προστρέχουν, στην Ιπποκρατική διδασκαλία αναζητώντας 
την επίλυση του προβλήματός τους. Σε αντίθεση με την πολιτική, η Ιατρική, θεωρεί την 
πρόοδο της απεριόριστη και την κληρονομιά των παλαιότερων γιατρών προορισμένη 
να εμπλουτίζεται στο διηνεκές100.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο θα ερμηνεύσει ο καθένας τις αρχές της 
Ιπποκρατικής διδασκαλίας, σημασία έχει να αντιληφθούμε τα μηνύματα που εκπέμπει, 
τα οποία είναι διαχρονικά και σε πολλά σημεία, ακόμη και σήμερα μετά από 25 αιώνες, 
αξεπέραστα. 

Το ερώτημα σε κάθε περίπτωση εστιάζεται στη δυνατότητα του σύγχρονου γιατρού 
να γνωρίσει, να διδαχθεί από τα έργα και τη ζωή των αρχαίων και των νεότερων γιατρών 
και να προσδιορίσει πλέον την πορεία του έχοντας πάντα στο μυαλό του τα δυο στοι-
χεία που συγκροτούν τη σύγχρονη σκληρή πραγματικότητα. Το αξεπέραστο μεγαλείο, 
της Ιπποκρατικής διδασκαλίας και την ασφυκτική πίεση, οικονομική και κοινωνική που 
δέχεται στη σημερινή εποχή.

Θα κατορθώσει να συγκεράσει αυτές τις πραγματικότητες και να βγει κάποια στιγμή 
νικητής, ανανεωμένος, σύγχρονος στις ιδέες, αλλά ακολουθώντας τις παλαιές έννοιες 
στην πράξη;

Μήπως, γι’ αυτό πρέπει να υπάρξουν τροποποιήσεις στη συμπεριφορά των γιατρών, 
και γενικά στον τρόπο αντιμετώπισης των αρρώστων.

Η άποψη αυτή δεν υπονοεί ασφαλώς ότι έχει συμβεί πλήρης απώλεια, ή απομά-
κρυνση του γιατρού από τις ηθικές αρχές, παρά μόνο χαλάρωση και παραμέληση του 
λειτουργήματός του. Θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τις μεταβολές στη διαταραχή 
της συμπεριφοράς μέρους των γιατρών, και στις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες της 
οικονομικής κρίσης. Ας σκεφθούμε όμως, πως θα λειτουργούσε και ποια θα μπορούσε 
να είναι η αντίστοιχη συμπεριφορά ενός ανθρώπου που στερείται πολλά περισσότερα. 
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Η αποκατάσταση μιας διαταραχής, ή η επάνοδος στις αρχές της Ιπποκρατικής διδα-
σκαλίας, διορθώνεται μόνο με το σεβασμό στις βασικές ηθικές αρχές που πρέσβευε ο 
Ιπποκράτης για το γιατρό.

Ακόμη και οι υψηλότερες ηθικές αρχές, αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις στη 
στήριξη ενός επαγγέλματος, το οποίο έχει πολλές και στενές σχέσεις με τον άνθρωπο 
και την κοινωνία. Ξεκινώντας από τον Κώδικα του Χαμουραμπή (2067-2024 π.Χ.), δημι-
ουργούνται, στη συνέχεια νέοι, όπως εκείνος του Thomas Percival (1803). Το 1847 η 
Αμερικάνικη Ιατρική Εταιρεία κυκλοφόρησε τον πρώτο επίσημο Κώδικα, ο οποίος ήταν 
προσαρμοσμένος στις ανάγκες και τις απαιτήσεις εκείνης της εποχής. Με την πάροδο 
του χρόνου, οι μεταβολές στην άσκηση της Ιατρικής και η συχνότερη επικοινωνία του 
γιατρού με τον άνθρωπο δημιούργησαν νέες, ευρείες, αλλά και αυθαίρετες ερμηνείες 
του Κώδικα. 

Παρόλα αυτά, ο πιστός στον Όρκο του γιατρός, ο ευσυνείδητος, εξακολουθεί να 
σέβεται τις αρχές που διέπουν τις σχέσεις του με τους ασθενείς και τους συναδέλφους, 
γεγονός που συχνά μοιάζει ακατανόητο για το ευρύ κοινό101.

Οι αρχές δεοντολογίας απαιτούν να:

• Σέβεται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που έχει πάρει από τον 
ασθενή του.

• Αρνείται να πάρει από άλλον γιατρό έναν ασθενή που προστρέχει στις γνώσεις του.

• Δείχνει το ίδιο ενδιαφέρον για τον πλούσιο και τον πτωχό

Αν η Αρχαία Ιατρική είχε ως μοναδικό εφόδιο την ικανότητα του γιατρού να παρατηρεί, 
η σημερινή εποχή, η εποχή των e-μέσων επικοινωνίας έχει αφήσει πίσω την παρατήρηση, 
την οποίαν έχουμε αντικαταστήσει με τις μηχανές.

Η κρίση της επιστήμης, στις διάφορες φάσεις της διαχρονικής της πορείας, δεν 
είναι κρίση της Ιατρικής αλλά των ανθρώπων, οι οποίοι αδυνατούν να κατανοήσουν την 
ανάγκη της εξελικτικής πορείας στην οποία κινείται η Ιατρική. Σ’ αυτό, βέβαια, μεγάλο 
μερίδιο ευθύνης έχει και η πολιτική, η πολιτισμική, η θρησκευτική, καθώς και οι άλλες 
κοινωνικές διεργασίες, οι οποίες λειτουργούν, συχνά, ανασταλτικά, σε κάτι που προοι-
ωνίζεται εξελικτικό χαρακτήρα.

Ο Γαληνός, υποστήριζε την άποψη, ότι ο γιατρός θα πρέπει να εκπαιδευτεί και να 
αποκτήσει βαθιά γνώση της φιλοσοφικής παράδοσης, όπως αυτή εκφράζεται από τον 
Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τους Στωικούς, καθώς και από τους μεγάλους κλασικούς 
της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, προκειμένου να έχει μια ολοκληρωμένη θεώρηση 
του κόσμου.

ο γιαΤροσ “ΧθΕσ” και “σΗΜΕρα”

Τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερωθεί, από πολλές ιατρικές σχολές, κυρίως των ΗΠΑ 
και του Καναδά,

η φοίτηση να συνοδεύεται με πτυχίο που να εκφράζει κοι-
νωνική ευαισθησία, ή προσφορά.
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Αυτό, γιατί ο γιατρός, πρέπει να συνδυάζει δυο χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 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 φύση, να λειτουργεί 
με πνεύμα αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπό του, ιδιαίτερα με αυτόν που πάσχει, έχει 
την ανάγκη του και ζητά τη βοήθειά του. Αν ο γιατρός, χάσει την επαφή του με τον άρ-
ρωστο, θα γίνει ένας γιατρός επιχειρηματίας. Αυτή η διάσταση του προβλήματος, σε 
συνδυασμό με την συνεχώς, αυξανόμενη, οικονομική παράμετρο της ιατρικής πράξης, 
θα αφήσει εκτός ιατρικής φροντίδας μεγάλα τμήματα της κοινωνίας. 

Στη σημερινή όμως εποχή, η Ιπποκρατική σκέψη ανακτά, με συνεχώς αυξανόμενο 
ρυθμό, το δικαίωμά της να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για την Ελλάδα της κλασι-
κής εποχής24.
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ο ρόλος του γιατρού ως μέντορα  
στην ιατρική εκπαίδευση

Κωνσταντίνος Δ. Κολλιός

ΕισαγωγΗ

Ο μέντορας, είναι ο σοφός δάσκαλος και ταυτόχρονα ο έμπιστος σύμβουλος, ένα 
πρόσωπο δηλαδή που μέσα από τη σχέση δασκάλου-μαθητή (mentoring), το νέο σε 
ηλικία άτομο (mentee), θα βοηθηθεί να πετύχει την προσωπική και επαγγελματική του 
ανάπτυξη και θα πραγματοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα όνειρά του. Μέσα από 
τη διαδικασία του mentoring, ο μέντορας υποστηρίζει και ενθαρρύνει ένα νέο σε ηλικία 
άτομο να διαχειριστεί τη δική του μάθηση, ώστε να μπορεί να μεγιστοποιήσει τις δυνα-
τότητές του και να αναπτύξει κατά τον καλύτερο τρόπο τις δεξιότητές του.

o ΜΕνΤορασ, ο ΜαθΗΤΗσ και Το Mentoring: ισΤορικΗ θΕωρΗσΗ

Σε όλες τις βιβλιογραφικές πηγές, που γίνεται χρήση των όρων μέντορας και 
mentoring, η σημασία αυτών των δυο λέξεων συνδέεται με το φίλο του Οδυσσέα Μέντορα. 
Όπως περιγράφεται στην Οδύσσεια, ο Οδυσσέας εμπιστεύτηκε την καθοδήγηση και 
διαπαιδαγώγηση του υιού του Τηλέμαχου στον καλό του φίλο Μέντορα, στο διάστημα 
που ο ίδιος θα απουσίαζε στον πόλεμο της Τροίας. Έτσι, ο Μέντορας, ήταν αυτός που 
καθοδηγούσε τον Τηλέμαχο, σε όλα τα χρόνια της απουσίας του πατέρα του στην Τροία, 
ασκούσε δηλαδή καθοδήγηση. H καθοδήγηση όμως αυτή δεν ήταν απλή, αν λάβουμε 
υπόψη ότι σε πολλές περιστάσεις τη μορφή του Μέντορα έπαιρνε η θεά Αθηνά, η θεά 
της σοφίας, της δικαιοσύνης και του πολιτισμού. Έτσι, με τη μορφή του Μέντορα, η 
θεά Αθηνά συνόδευσε τον Τηλέμαχο στην Πύλο και στη Σπάρτη, καθώς και η ίδια πρό-
στρεξε, με τη μορφή πάλι του Μέντορα, να βοηθήσει τον Οδυσσέα στην εξόντωση των 
μνηστήρων της Πηνελόπης.

Με βάση τα παραπάνω, η καθοδήγηση που είχε ο Τηλέμαχος από το φίλο του πατέρα 
του Μέντορα, ήταν μια ανώτερη μορφή καθοδήγησης, έτσι που πλέον ο όρος mentoring 
είναι πιο ευρύς, ένας όρος που θα σήμαινε μόνο μια απλή καθοδήγηση, ενός νέου στην 
ηλικία ατόμου.
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o ΜΕνΤορασ: ο σοΦοσ ΔασκαΛοσ και ο ΕΜΠισΤοσ συΜΒουΛοσ 

Με βάση τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται στο Μέντορα, το σύμβουλο του Τηλέ-
μαχου, ο όρος μέντορας χρησιμοποιήθηκε πλέον στη σύγχρονη εποχή για να δείξει το 
σοφό δάσκαλο και ταυτόχρονα και τον έμπιστο σύμβουλο, ένα πρόσωπο, δηλαδή, από 
το οποίο το νέο σε ηλικία άτομο θα βοηθηθεί στην προσωπική και επαγγελματική του 
ανάπτυξη και θα πραγματοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τα όνειρά του. Ο όρος mentor-
ing, αναφέρεται στη διαδικασία με την οποία ο μέντορας υποστηρίζει και ενθαρρύνει το 
νέο σε ηλικία άτομο να διαχειριστεί τη δική του μάθηση, ώστε να μπορεί να μεγιστοποιήσει 
τις δυνατότητές του, να αναπτύξει τις δεξιότητές του, να βελτιώσει την απόδοσή του και 
να γίνει το πρόσωπο που θέλει να είναι. Το άτομο, το οποίο ο μέντορας καθοδηγεί και 
βοηθάει λέγεται mentee, ή protégé. Στην ελληνική γλώσσα δεν χρησιμοποιείται κάποια 
ξεχωριστή λέξη και η έννοια θα μπορούσε να αποδοθεί καλύτερα με τη λέξη μαθητευ-
όμενος, ή νέος συνάδελφος. 

Μετά τις παραπάνω διευκρινίσεις με τους όρους μέντορας και mentoring, χρήσιμο 
είναι πλέον να διασαφηνιστούν τα παρακάτω:
• ποια είναι τα στοιχεία που διακρίνουν το μέντορα, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος του 

μέντορα, και 
• τι είναι αυτό που προσφέρει ο μέντορας στο άτομο που καθοδηγεί;

οι ΕΠΤα ροΛοι Του ΜΕνΤορα

Επτά είναι οι σημαντικοί ρόλοι ενός επιτυχημένου μέντορα, όπως αυτοί περιγράφονται 
πολύ καλά από τον Martin Tobin, σε άρθρο 
που δημοσιεύτηκε το 2004 στο περιοδικό Am 
J Respir Crit Care Med. Αυτοί οι ρόλοι είναι:
1. Δάσκαλος
2. Ανάδοχος-εγγυητής
3. Σύμβουλος
4. Πράκτορας
5. Υπόδειγμα-πρότυπο
6. Προπονητής 
7. Έμπιστος φίλος.

Τι ΠαρΕΧΕι ο ΜΕνΤορασ

Στη σχέση mentoring, o μέντορας παρέχει στο νέο σε ηλικία άτομο, που αρχίζει τη 
σταδιοδρομία του, βοήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση. Ακόμη, ο μέντορας: α) συμ-
βουλεύει το άτομο που καθοδηγεί, β) μοιράζεται μαζί του γνώσεις και εμπειρίες στο 
αντικείμενο που αναφέρεται το mentoring, γ) προσφέρει ενθάρρυνση και δ) βοηθά στην 
προσωπική ανάπτυξη του ατόμου που καθοδηγεί.

Γενικά, ο μέντορας διευκολύνει ή μαθαίνει το καθοδηγούμενο από αυτόν άτομο μια 
σειρά δράσεων και συμπεριφορών που το βοηθούν να ανταποκριθεί σε ένα επάγγελμα 
ή σε μια δραστηριότητα. 
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wiLLiaM oSLer και 
harVey cuShing

Ένα πολύ καλό παρά-
δειγμα της σχέσης men-
toring είναι αυτό μεταξύ 
του διάσημου ιατρού και 
πατέρα της σύγχρονης 
ιατρικής William Osler 
(1849–1919) και του νευρο-
χειρουργού Harvey Cush-
ing (1869–1939), κατά τη 
διάρκεια των αρχών του 
1900. O Cushing, 20 χρό-
νια μικρότερος σε ηλικία 
από τον Osler, κατά τα 

πρώτα χρόνια του ως μέλος της ακαδημαϊκής κοινότη-
τας στο Νοσοκομείο Johns Hopkins, είχε τον Osler ως 
προσωπικό και επαγγελματικό σύμβουλο. Εκτός αυτού 
όμως, ο Cushing μυήθηκε από τον Osler στη μελέτη της 
ιστορίας της ιατρικής, στη συγγραφή ιστοριών και στην 
αγάπη για το βιβλίο. 

Ο Osler ως μέντορας είχε μια ζεστή προσωπική 
σχέση με τον Cushing, γεγονός που φαίνεται, μεταξύ 
των άλλων, στο ότι στον Cushing είχαν δοθεί τα κλειδιά 
της βιβλιοθήκης του Osler, ώστε ο Cushing να μπορεί 
να την επισκέπτεται και να διαβάζει εκεί όποτε θα το 
ήθελε. Η αποκορύφωση της σχέσης mentoring μεταξύ 
Osler και του Harvey, ήταν όταν ο Cushing έγραψε, 
μετά από παράκληση της συζύγου του Osler, τη μεγάλη 
βιογραφία του Osler.

ΔΗΜΗΤριοσ ωραιοΠουΛοσ: ΔασκαΛοσ, 
ΕκΠαιΔΕυΤΗσ, ΜΕνΤορασ

Ένα από τα πιο λαμπρά επιτεύγματα, εκτός της 
διεθνώς αναγνωσμένης προσφοράς στον τομέα της 
περιτοναϊκής κάθαρσης, του Έλληνα Καθηγητή της 
Νεφρολογίας Δημήτρη Ωραιόπουλου (1936-2012) 
αποτελεί η καθοδήγηση των εκπαιδευομένων στην 
ειδικότητα της Νεφρολογίας. Συνολικά, 125 γιατροί 
από 30 διαφορετικές χώρες μαθητεύσανε κοντά 
στον καθηγητή Δημήτρη Ωραιόπουλο και οι 20 
από αυτούς ήταν έλληνες. Ο ίδιος ένοιωθε μεγάλη 

William Osler (1849–1919) Harvey Cushing (1869–1939)

Το βιβλίο του Η. Cushing για τον 
W. Osler.

Ο διάσημος Έλληνας νεφρολόγος 
Δημήτρης Ωραιόπουλος (1936-2012).
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ευγνωμοσύνη για τους μέντορές του, τον Ιπποκράτη Γιατζίδη, τη Mary McGeown και 
τον Abraham Rapoport. Η αγάπη του για τους μαθητές και συνεργάτες του από την 
Ελλάδα ήταν και ο λόγος που, με αφορμή την ανακήρυξή του ως επίτιμου διδάκτορα 
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Νοέμβριο του 
2007, το θέμα της ομιλίας που έδωσε είχε τον τίτλο: «ο ρόλος του μέντορα στην ιατρική 
εκπαίδευση». Στην ομιλία του αυτή, ο καθηγητής Δ. Ωραιόπουλος τόνισε την ανάγκη και 
την αξία της καθοδήγησης και της διαπροσωπικής σχέσης δάσκαλου-μαθητή. Από τα 
πολύ ενδιαφέροντα που ειπώθηκαν σε αυτήν του την ομιλία, ξεχωρίζουμε τα παρακάτω:
• για τη μετάδοση των εμπειριών στους λιγότερο πεπειραμένους συναδέλφους, 

είπε ο Δ. Ωραιόπουλος:
«Πρέπει να αγκαλιάσουμε τη διδασκαλία και να θεωρήσουμε τη μετάδοση των εμπει-

ριών και των γνώσεών μας στους νέους συναδέλφους ως ένα τμήμα του ταξιδιού μας. Οι 
ειδικές δεξιότητες και η εμπειρία που αποκτήσαμε σε έναν ιδιαίτερο τομέα της ιατρικής 
γίνονται ακόμα πολυτιμότερες, όταν τις «μοιραζόμαστε» με τους λιγότερο πεπειραμένους 
συναδέλφους» 
• για την επιλογή του μέντορα, ο Δ. Ωραιόπουλος είπε επίσης:

«Σιγουρευτείτε ότι ο πιθανός μέντοράς σας θα είναι τουλάχιστον μισή με μια 
γενεά μεγαλύτερος, συνήθως κάποιος που έχει απελευθερωθεί από τον πρόωρο 
φθόνο, την εχθρότητα και την ασήμαντη ματαιοδοξία, κάτι που θα του επιτρέψει 
να είναι μέντορας με κατανόηση. Ψάξτε για άτομα με ενθουσιασμό που θεωρούν ότι η 
εργασία τους είναι η πιό συναρπαστική στον κόσμο. Άτομα αφοσιωμένα, που έχουν κοινή 
λογική, ικανότητα, ορθή κρίση, ωριμότητα, αυτοπεποίθηση, όραμα».

Το Mentoring σΤο Εργο candide Του ΒοΛΤαιρου 

Το ρόλο του mentoring, μπορεί κάποιος να τον δει 
μέσα από το φιλοσοφικό μυθιστόρημα του Βολταίρου 
Candide ή ο Αγαθούλης, όπως έχει επικρατήσει να 
μεταφράζεται στα ελληνικά. Το έργο αυτό, αν και θα 
μπορούσε να θεωρηθεί απλά ως μια απάντηση στις 
φιλοσοφικές διαμάχες των Διαφωτιστών της εποχής, 
θα μπορούσε επίσης κάποιος να φανταστεί τον Κα-
ντίντ σαν ένα φοιτητή ιατρικής, όπως το παρουσιάζει 
ο Θωμάς Παπαδήμος, σε άρθρο του στο περιοδικό 
Philos Ethics Humanit Med με τίτλο «Voltaire’s 
Candide, medical students, and mentoring». Ο 
ήρωας του έργου Καντίντ, αυτό που διδάσκεται 
από τον οπτιμιστή δάσκαλό του Πανγκλός είναι ότι 
ο κόσμος είναι ο καλύτερος δυνατός, απόψεις που 
απηχούσαν την θεωρία του Λάϊμπνιτς και με τις 
οποίες ο Βολταίρος διαφωνούσε. Ο άλλος δάσκαλος 
του Καντίντ είναι ο Μαρτέν, που ο χαρακτήρας και 
οι απόψεις του αντιπροσωπεύουν το σκεπτικιστή 
φιλόσοφο Pierre Bayle, αντίπαλο του φιλοσοφικού 

«Καντίντ» το μυθιστόρημα του Βολταί-
ρου.
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οπτιμισμού (αισιοδοξίας). Ο άλλος δάσκαλος του Καντίντ, στο έργο αυτό του Βολταίρου 
είναι ο Κακάμπο, που τα διάφορα στοιχεία της προσωπικότητας του μπορούν να θεω-
ρηθούν ως βασικά χαρακτηριστικά ενός καλού μέντορα, όπως η ηθική ακεραιότητα, η 
εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία. Βλέποντας κάποιος τα παραπάνω τρεις δασκάλους του 
Καντίντ υπό το πρίσμα του mentoring, θα έλεγε ότι τέτοιους δασκάλους σαν τον Κακάμπο 
χρειάζονται όσοι εκπαιδεύονται στην ιατρική επιστήμη, δηλαδή δασκάλους-μέντορες 
που οι απόψεις τους να μην βρίσκονται στα άκρα του πεσιμισμού και του σκεπτικισμού, 
αλλά να είναι μεταξύ των δυο αυτών. Όταν οι μέντορες στην ιατρική επιστήμη έχουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά, τότε είναι σε θέση, μεταξύ των άλλων, να βοηθήσουν τα άτο-
μα που καθοδηγούν να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες στην επιστήμη που υπηρετούν. 

ΠρογραΜΜαΤα Mentoring σΤΗν ιαΤρικΗ ΕΠισΤΗΜΗ 

Πολλά Πανεπιστήμια στον Καναδά, στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, έχουν αναπτύξει 
προγράμματα mentoring, με σκοπό να βοηθηθούν οι φοιτητές και τα νέα μέλη των ια-
τρικών σχολών να προγραμματίζουν τις σταδιοδρομίες τους, με τις συμβουλές των πιο 
έμπειρων συναδέλφων. Με τη δημιουργία του δεσμού μέντορας-νέος συνάδελφος, τα 
νεότερα μέλη βοηθούνται και ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μια πετυχημένη προσωπική 
και επαγγελματική σταδιοδρομία.

συΜΠΕρασΜαΤα

Στην έννοια mentoring, ο μαθητής καθοδηγείται και υποστηρίζεται από το σοφό 
δάσκαλο που είναι ταυτόχρονα και ο έμπιστος σύμβουλος. Με αυτόν τον τρόπο ο καθο-
δηγούμενος από το μέντορα (mentee), πετυχαίνει την προσωπική και την επαγγελματική 
του ανάπτυξη και πραγματοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα όνειρά του. Επιτυχημένος 
είναι ο μέντορας όταν συνδυάζει ταυτόχρονα πολλούς ρόλους, οι οποίοι μπορούν να 
συνοψιστούν στους παρακάτω επτά: να είναι δάσκαλος, ανάδοχος-εγγυητής, σύμβουλος, 
πράκτορας, υπόδειγμα-πρότυπο, προπονητής και έμπιστος φίλος. Μέσα από αυτούς 
τους ρόλους o μέντορας παρέχει στο νέο συνάδελφο βοήθεια και υποστήριξη, καθώς 
και καθοδήγηση και συμβουλή. Μέσα από αυτή τη θεώρηση, οι πεπειραμένοι γιατροί και 
οι γιατροί που ασχολούνται με την εκπαίδευση των γιατρών θα πρέπει να αγκαλιάσουν 
τη διδασκαλία και να μεταδώσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους στους νέους 
συναδέλφους. Τέλος, οι μέντορες στην ιατρική εκπαίδευση πρέπει να βοηθούν στην 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των γιατρών που αναλαμβάνουν την καθοδήγηση, να 
τους βοηθούν να έχουν ρεαλιστικές προσδοκίες και να είναι ικανοί να τους μετριάζουν 
την υπεραισιοδοξία και να ελέγξουν το σκεπτικισμό τους. 
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Έλενα Παπαευαγγέλου

Ζητήματα ιατρικής ευθύνης απασχολούν όλο και πιο συχνά τα μέσα μαζικής ενημερώσης 
(ΜΜΕ), 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 ιατρός να 
κινείται διαρκώς μέσα σε ένα κύκλο νομικών σχέσεων και κινδύνων και να αντιμετωπίζει 
ανά πάσα στιγμή το ενδεχόμενο να κληθεί να λογοδοτήσει ενώπιον του δικαστηρίων, για 
κάποια ενέργεια ή παράλειψή του. Και βεβαίως έχουμε απομακρυνθεί από καιρό από τη 
θεωρία της απόλυτης ανευθυνότητας του γιατρού, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν 
θα πρέπει να μας προβληματίζουν τα φαινόμενα που παρουσιάζονται στις ΗΠΑ και σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου οι γιατροί ασκούν τη λεγόμενη «αμυντική ιατρική» και 
οι δικηγόροι συστήνουν εταιρείες που απασχολούνται αποκλειστικά με την εξασφάλιση 
μεγάλων αποζημιώσεων για δυσαρεστημένους ασθενείς.

Το ενδιαφέρον των ΜΜΕ, που συνήθως προβάλλουν ακραίες και σπάνιες περιπτώσεις, 
στις οποίες ενδεχομένως να υπάρχει κάποτε «το ιατρικό –ανθρώπινο λάθος», το ενδιαφέρον 
του πολίτη να ενημερωθεί για την υγεία του, αλλά και το εύλογο και δίκαιο ενδιαφέρον 
της πολιτείας να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του 
ασθενή και του νοσοκομειακού ασθενή ειδικότερα, είναι κάποιες από τις αιτίες που η 
ιατρική αμέλεια και η ιατρική ευθύνη είναι από τα ζητήματα που απασχολούν τον Έλληνα 
γιατρό, αλλά και νομικό σήμερα, περισσότερο από ποτέ. 

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 μιας ποινικής δίκης, η οποία συνήθως 
διεξάγεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια την αποζημίωσή τους 
στα πλαίσια μιας αστικής δίκης, με βάση την καταδικαστική ποινική απόφαση. 

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



104

H ΘεΣη του Γιατρου Στην Κοινωνια

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο θεσμικής 
αναξιοπιστίας, ή κρίσης των θεσμών, ο ιατρός δεν έχει πλέον το κύρος που κάποτε είχε. 
Δεν είναι καλό το κλίμα μεταξύ των ιατρών και των ασθενών τους, ή και της κοινωνίας 
γενικότερα. Το ιατρικό λειτούργημα έχει δυστυχώς, ιδιαίτερα στη χώρα μας απαξιωθεί 
σε μεγάλο βαθμό. Και τούτο αν και κατά γενική ομολογία στη χώρα μας έχουμε πολύ 
καλούς γιατρούς. Η άσκηση της ιατρικής αποτελεί ένα θέμα που δέχεται όλο και 
μεγαλύτερη κριτική από τον τύπο, θεωρητικούς των κοινωνικών συστημάτων με αιχμή 
την υγεία, το κοινό, αλλά και τους ίδιους τους γιατρούς. Σύμφωνα με τις κριτικές αυτές, 
παρά την αναγνώριση της συνεισφοράς 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 συγχρόνων 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. 

Θα πρέπει ίσως, στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε με ιδιαίτερη έμφαση για λόγους 
δικαιοσύνης και την αναμφισβήτητη 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 αποτιμάται από την Πολιτεία με 
ανεδαφικό και μικρόψυχο τρόπο.

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. 

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 μιας διάχυτης καταδιωκτικής διάθεσης στην ελληνική 
κοινωνία, ιδιαίτερη σημασία και νόημα. Η τήρησή τους στην καθημέρα πράξη είναι η 
καλύτερη πρόληψη έναντι της εμπλοκής του ιατρού με τη δικαιοσύνη. 

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 
δραστηριότητα, 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 σωστή 
γνώση υπήρχε ανέκαθεν στην ιατρική ως επιστημονική αναζήτηση και επιδίωξη του 
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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 οι περισσότερες 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. Ανεξάρτητα, από το «στεγνό» κείμενο 
μιας αγωγής ή μηνύσεως την τήρηση αυτών των αρχών αναζητά ο δικαστής.

Το καθήκον περίθαλψης, με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τεχνολογικά 
μέσα είναι βεβαίως η πρώτιστη υποχρέωση του γιατρού (πρβλ. ν. 3418/2005). Ο γιατρός 
όμως δεν έχει ούτε καθήκον ούτε και ευθύνη αποτελέσματος, υπό την έννοια ότι δεν 
εγγυάται ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, την ίαση. Εγγυάται και ευθύνεται μόνο για τα 
μέσα που χρησιμοποίησε κατά την άσκηση του επαγγέλματος του. Γίνεται δεκτό ότι 
η οφειλομένη από τον ιατρό προσοχή δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί 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 ιατρού δεν είναι δυνατόν να τυποποιηθούν, δεδομένου 
ότι κάθε ιατρικό περιστατικό παρουσιάζει μοναδικότητα και ιδιοτυπία καθοριστική των 
ενδεδειγμένων ενεργειών του ιατρού και προσδιοριστική της επιμελείας, την οποίαν 
πρέπει αυτός και κάθε μέσος συνετός ιατρός στη θέση του να καταβάλει. Λαμβανομένου 
εξ άλλου υπ’ όψιν, ότι στην Ιατρική, κατ΄ αρχήν και κατά βάση, γίνεται αποδεκτό 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 συστηματοποίηση της γνώσης, σαφής και επιτακτική ανακύπτει η αξίωση, 
όπως τα δεδομένα της επιστήμης εξετάζονται πάντοτε σε σχέση και συνάρτηση με τις 
κατ΄ ιδίαν συνθήκες και περιστάσεις της συγκεκριμένης περιπτώσεως. 

Τούτο φαίνεται να διαφεύγει πολλές φορές της προσοχής των ίδιων των γιατρών, 
οι οποίοι στα πλαίσια της επικοινωνίας, ή ενημέρωσης του ασθενή τους, μιλούν για 
«απλή επέμβαση», «επέμβαση ρουτίνας» ή «σίγουρα αποτελέσματα» μιας θεραπευτικής 
προσέγγισης, δημιουργώντας, λανθασμένες εντυπώσεις, αντιλήψεις και προσδοκίες στους 
ασθενείς τους, οι οποίοι βέβαια εύλογα θα αντιμετωπίσουν ακόμη και την απρόβλεπτη, 
σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, επιπλοκή, για την οποία δεν ευθύνεται 
ο γιατρός, σαν θεραπευτική αστοχία του, σαν ιατρικό λάθος. 

Το καθήκον περίθαλψης δεν σταματά ξαφνικά με την ολοκλήρωση της επέμβασης, 
ή της θεραπείας. Η φροντίδα και η επικοινωνία του γιατρού, στο άμεσο αλλά και 
απώτερο μέλλον, είναι υποχρέωσή του προκειμένου να ελέγξει την πορεία του ασθενή. 
Η ευθύνη του χειρουργού δεν σταματά με την ολοκλήρωση της επέμβασης, η ευθύνη 
του αναισθησιολόγου δεν σταματά με τη χορήγηση της νάρκωσης και η ευθύνη του 
παθολόγου δεν σταματά με τη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής. Η εντύπωση του 
ασθενή ότι ο γιατρός «εξαφανίστηκε», μετά την επέμβαση, αποτελεί και αυτή συχνά 
αιτία δυσαρέσκειας του. 

Η πλημμελής ενημέρωση, για την προεγχειρητική και κυρίως τη μετεγχειρητική 
πορεία του ασθενούς, ή για την περίοδο θεραπείας γενικότερα και τις επιπτώσεις τους 
στην καθημερινή ζωή και τις συνήθειες του ασθενή, είναι συχνά η αιτία, που η σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού και ασθενή διαταράσσεται και οδηγεί σε εμπλοκή με τη 
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δικαιοσύνη. Και βεβαίως η ενημέρωση του ασθενούς δεν είναι κάτι απλό, απαιτεί χρόνο, 
υπομονή και συχνά επιμονή του γιατρού. Αποτελεί όμως καθήκον του. Και αυτό για ένα 
πρόσθετο λόγο: γιατί και η πιο απλή ιατρική πράξη είναι μη νόμιμη, αν προηγούμενα δεν 
έχει ρητά συγκατατεθεί ο ασθενής μετά από πλήρη και σαφή ενημέρωσή του. 

Είναι συχνό το φαινόμενο οι ασθενείς να αναφέρουν ότι δεν θα αποφάσιζαν να 
συγκατατεθούν σε μια επέμβαση, ή θεραπεία αν γνώριζαν το χρόνο αποκατάστασης, ή 
τις επιπτώσεις στην καθημερινή τους ζωή. 

Το ζήτημα της ιατρικής ενημέρωσης, και γενικότερα μιας ορθής υγιούς και αληθινής 
επικοινωνίας με τον ασθενή είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πηγάζει από την ίδια τη φύση 
της σχέσης, μεταξύ ιατρού και ασθενή, ως σχέσης εμπιστοσύνης και συχνά αποτελεί το 
κύριο έναυσμα μιας δικαστικής εμπλοκής. Η όλη θεωρία, περί της ανάγκης λήψης της 
ενημερωμένης συγκατάθεσης του ασθενή είναι σχετικά πρόσφατη (δεν έχει τις ρίζες 
της στον Ιπποκράτειο Ορκο). Η πατερναλιστική θεώρηση της ιατρικής σχέσης από τα 
χρόνια του Ιπποκράτη μέχρι πρόσφατα, έδωσε τη θέση της στην αναγνώριση των ατο-
μικών δικαιωμάτων των ασθενών, ιδία στο δικαίωμα του να επιλέξει, ή και να αρνηθεί μια 
θεραπεία. Ενώ παλαιότερα ο ασθενής εναπόθετε, στην κρίση του γιατρού, την επιλογή της 
θεραπευτικής αγωγής, με γνώμονα βεβαίως το συμφέρον του ίδιου του ασθενή, σήμερα 
το δικαίωμα αυτό ανήκει στον ίδιο τον ασθενή. Πολλοί είναι βεβάιως εκείνοι που σήμερα 
θεωρούν ότι στην πραγματικότητα, η αξία της θεωρίας για την ενημερωμένη συναίνεση 
του ασθενή για τη διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής είναι άνευ, ή πάντως μικρότερης, 
θεωρητικής και πρακτικής σημασίας, στο μέτρο που υπάρχει στο σύστημα υγείας και 
κοινωνικής ασφάλισης ελεύθερη επιλογή γιατρού, νοσηλευτή και θεραπευτηρίου.

Γίνεται πάντως δεκτό ότι υπάρχει ηθική και νομική υποχρέωση του ιατρού (πρβλ 
και άρθ 11 του ν. 3418/2005), να ενημερώσει πλήρως και κατανοητά τον ασθενή για 
την πραγματική κατάσταση της υγείας του, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της 
προτεινόμενης ιατρικής πράξης, τις συνέπειες και τους ενδεχόμενους κινδύνους, ή 
επιπλοκές από την εκτέλεσή της, τις εναλλακτικές προτάσεις, καθώς και για τον πιθανό 
χρόνο αποκατάστασης, έτσι ώστε ο ασθενής να μπορεί να σχηματίζει πλήρη εικόνα 
των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων και συνεπειών της κατάστασής 
του και να προχωρεί, ανάλογα, στη λήψη αποφάσεων. Το περιεχόμενο, το μέτρο και η 
έκταση της ενημέρωσης, προφορικής, ή έγγραφης (που πάντως συνιστά μόνο δικαστική 
τεκμήριο) είναι ένα μεγάλο ζήτημα.

Γενικότερα, όμως, θα μπορούσε να πει κανείς ότι η καλή σχέση με τον ασθενή, που 
αποτελεί ευθύνη κάθε γιατρού που σέβεται τον ασθενή του και το λειτούργημά του είναι 
το ασφαλέστερο μέσο πρόληψης οποιασδήποτε πειθαρχικής ή δικαστικής εμπλοκής.

Πέρα όμως από τα παραπάνω, υπάρχουν μερικές βασικές παράμετροι που μπορούν 
να αποτελέσουν βασικό άξονα στην άμυνα του γιατρού, εφόσον τελικά η έκβαση ενός 
περιστατικού δεν ήταν καλή και τούτο οδήγησε στη δικαστική του εμπλοκή. Και δεν θα 
ήθελα να αναφερθώ στους νομικούς άξονες της άμυνας, οι οποίοι κατά βάση είναι η 
άρνηση της ευθύνης του ιατρού, που ευσυνείδητα προέβη στη διάγνωση και αντιμετώπιση 
του περιστατικού, με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, για τους οποίους 
δεν μπορεί να γεννηθεί αμφισβήτηση, ή έλλειψη αιτιώδους συνάφειας ή το συντρέχον 
πταίσμα του ασθενή που δεν ακολούθησε τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. 

Πρώτιστο ίσως μέσο πρόληψης και άμυνας και συνακόλουθα μέλημα του ιατρού, θα 
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πρέπει να είναι η σωστή τήρηση του ιατρικού φακέλου που συντάσσεται σε ανύποπτο 
χρόνο – πριν την ατυχή έκβαση του περιστατικού- και για το λόγο αυτό αποτελεί σημαντι-
κό αποδεικτικό στοιχείο. Η πλημμελής τήρηση του αρχείου, ή του φακέλου του ασθενή, 
αποτελεί όχι μόνο παράβαση της αντίστοιχης υποχρέωσής του, αλλά και συχνά παγίδα 
για το γιατρό. Και αυτό όχι μόνο γιατί δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει σωστά 
την πορεία του ασθενή του, αλλά κυρίως γιατί όταν παραλείπει να σημειώσει κάποιες 
«λεπτομέρειες» ενδεχομένως από ιατρική άποψης, όταν δεν είναι εξαιρετικά προσεκτικός 
στην καταγραφή όλων των γεγονότων και πράξεών του, που αποδεικνύουν εν τέλει και την 
επιμέλειά του, στην αντιμετώπιση του περιστατικού, αποστερεί τελικά τον εαυτό του από 
ένα βασικό μέσο άμυνας, που μπορεί να αποτελέσει το κλειδί ενώπιον του δικαστηρίου.

Τέλος, ακόμη και αν ένα περιστατικό δεν έχει την απόλυτα επιτυχή πορεία, που ο 
γιατρός και ο ασθενής ανέμενε, το πραγματικό ενδιαφέρον του γιατρού, η εμμονή του για 
την τελική αποκατάσταση της υγείας του ασθενή του, συνιστούν ηθική αλλά και νομική 
υποχρέωσή του, ίσως τελικά το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης μίας ενδεχόμενης 
δικαστικής εμπλοκής. 

Η πλημμελής ιατρική συμπεριφορά, ένα διαγνωστικό σφάλμα, μια θεραπευτική αστοχία, 
ή ένα τεχνικό σφάλμα συνιστούν ιατρικό - ανθρώπινο λάθος και είναι δυνατόν, εφόσον 
οδηγήσουν στη σωματική βλάβη, ή το θάνατο του ασθενή, να οδηγήσουν συνακόλουθα 
και στην ποινική, ή αστική ευθύνη του γιατρού. Αυτό είναι δίκαιο για τον ασθενή, αλλά και 
για το γιατρό, όπως και για κάθε επαγγελματία. Οι περιπτώσεις όμως αυτές όμως είναι 
λίγες. Από την άλλη, θα πρέπει να τονιστεί με ιδιαίτερη έμφαση ότι το λάθος μπορεί να 
συγχωρεθεί, ποτέ όμως η απρεπής, αντιδεοντολογική συμπεριφορά ενός ιατρού, που 
απάδει της αξιοπρέπειας του ιατρικού λειτουργήματος.

Η προσοχή των γιατρών, που σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν επιθυμούν τη βλάβη 
της υγείας του ασθενή τους, πρέπει να εστιαστεί στην τήρηση της ιατρικής ηθικής και 
δεοντολογίας στην ανταπόκρισή τους στις κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις τους προς 
τους ασθενείς τους, όπως αυτές ρητώς αναφέρονται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, 
οι οποίες μπορούν, ακόμη και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ιατρικό λάθος, να τους 
εμπλέξουν σε πολυετείς δικαστικούς αγώνες για την απόδειξη της αθωότητάς τους.

Είναι λαθεμένη, η επιλογή του γιατρού, από το φόβο του ποινικού ελέγχου, ή της 
αστικής του καταδίκης σε αποζημίωση, να καταφεύγει σε άσκηση κάθε είδους «αμυντικής 
ιατρικής», αποφεύγοντας σε βάρος του ασθενή ενέργειες, στις οποίες θα μπορούσε να 
είχε προβεί, ή αντίθετα προβαίνοντας σε ενέργειες που δεν στηρίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα και δεν αποβλέπουν αποκλειστικά στο συμφέρον του ασθενή. 

Η προσοχή των γιατρών θα πρέπει να εστιαστεί αντίθετα σε μία οργανωμένη και 
συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης εκείνων τουλάχιστον των πηγών σφαλμάτων 
που είναι επιδεκτικές ελέγχου.

ανΤι ΕΠιΛογου

Μια επιπλοκή, ή ακόμη και μια θεραπευτική αστοχία, ένα ανθρώπινο λάθος του ιατρού, 
που στη συνέχεια αντιμετωπίστηκε με την επιμονή και τη φροντίδα του θεράποντος 
ιατρού είναι αποδεκτή από τον ασθενή. Εκείνο το οποίο δεν συγχωρείται, εκείνο που 
συχνά οδηγεί το γιατρό στο δικαστήριο είναι η -πραγματική ή μη- υπεροψία, αδιαφορία, 
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κακή συμπεριφορά, ή η φυγή του ιατρού, όταν το περιστατικό δεν εξελίχθηκε όπως 
αναμενόταν, η παράβαση δηλαδή των κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας.

Η θέση του ιατρού, ενώπιον του Δικαστηρίου, πρέπει να είναι μία: Να αποδείξει ότι 
τήρησε την ιατρική ηθική, τη δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής.

Η προσήλωση στο ιατρικό καθήκον, το πραγματικό ενδιαφέρον, η υγιής και καλή σχέση 
με τον ασθενή αποτελούν το βασικό άξονα πρόληψης και άμυνας σε κάθε ενδεχόμενη 
δικαστική εμπλοκή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ιατρική δεοντολογία, η ιατρική ηθική αποκτούν στις μέρες μας, 
και σε αυτές που θα ακολουθήσουν, ξανά ξεχωριστή αξία.

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 μιας 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 είναι το 
καλύτερο μέσο πρόληψης και άμυνας στο φαινόμενο της αμφισβήτησης που σήμερα 
βιώνει το ιατρικό σώμα και στη χώρα μας. H άσκηση αμυντικής ιατρικής δεν είναι ούτε 
επιστημονικά και δεοντολογικά δόκιμη, ούτε νομικά ασφαλής λύση.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η προσήλωση στο ιατρικό καθήκον, το πραγματικό ενδιαφέρον, η υγιής και καλή σχέση με τον ασθενή 
αποτελούν το βασικό άξονα πρόληψης και άμυνας σε κάθε ενδεχόμενη δικαστική εμπλοκή. Στο 
πλαίσιο αυτό, η ιατρική δεοντολογία, η ιατρική ηθική αποκτούν στις μέρες μας, και σε αυτές που θα 
ακολουθήσουν, ξανά ξεχωριστή αξία. 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 είναι το καλύτερο μέσο πρόληψης και άμυνας στο φαινόμενο 
της αμφισβήτησης που σήμερα βιώνει το ιατρικό σώμα και στη χώρα μας.

ABSTRACT

Adherence to the medical task itself, true interest, healthy and good relationship with the patient is the 
main way to prevent any medicolegal actions and the only defense in any possible judicial involvement. 
In this context, medical ethics gain separate value. Undoubtedly the time of reflection for the medical 
body -that daily struggles striving for the good of the patient- has come. As in any time of crisis within 
a crisis in the doctor and patient relationship, adherence of physicians to duty and the basic principles 
of medical ethics, in good contact and relationship with their patients is the best means of preventing 
and defense of the medical profession in our country.
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Κατερίνη Κιτσιλή

ΕισαγωγΗ

Η Ιατρική είναι η επιστήμη και η τέχνη της διατήρησης της υγείας και της θεραπείας των 
νόσων, αλλά και της απομάκρυνσης του 
θανάτου, ή του ιδεασμού περί αυτού, 
θα προσέθετα. Η περιώνυμη διατύπωση 
στον Όμηρο, Λ 515, για τον κοινωνικό 
ρόλο του ιατρού επιβεβαιώνει πως, ιη-
τρός γαρ ανήρ πολλών αντάξιος άλλων 
(«γιατί αξίζει ένας γιατρός πολλούς 
ανθρώπους άλλους»). Η δε ρήση του 
συγγραφέα του Περί Ευσχημοσύνης 
(§5) βιβλίου της Ιπποκρατικής Συλλο-
γής, ιητρός γαρ φιλόσοφος ισόθεος, 
αναβιβάζει καθ’υπερβολήν τον ιατρό 
σε Ολύμπια ύψη (Εικ. 1).

Η Τέχνη εξάλλου αποτελεί ιδεώδη 
ανθρώπινη δημιουργία και ήδιστη ποι-
ότητα του φερέπονου βίου, την οδύνη 
και τις πληγές εκ του οποίου καθιστά 
ανεκτές και υποφερτές για το γένος 
των βροτών.

Καλλιτέχνες και ιατροί, ως προ-
σωπικότητες που διαδραματίζουν κοι-
νωνικούς ρόλους, διασταυρώνουν τις 
πορείες τους, αλληλοεπηρεάζονται και 
αλληλοδιαμορφώνονται ενίοτε, υπη-
ρετούν και υπηρετούνται μέσα από 
το έργο ενός εκάστου στα πεδία της 
Τέχνης και της Ιατρικής.

Εικ. 1. Γκούσταβ Κλιμτ, Υγεία (η γυναίκα με χρυσό 
φίδι, λεπτομέρεια από την Ιατρική.
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Εν προκειμένω, θα αποπειραθούμε να απεικάσουμε την κλινική εικόνα Τέχνης και 
Ιατρική και σας καλώ με αυτόν το γνώμονα σε μια αισθητική περιήγηση ορισμένων 
έργων ζωγραφικής-κυρίως, κάποιων περισσότερο, άλλων λιγότερο ίσως γνωστών στο 
ευρύ κοινό, προσβλέποντας, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον στην αισθητική απόλαυση και 
όχι στην εξειδικευμένη ιατρική ανάλυση, που ανήκει στη δικαιοδοσία των ειδικών από 
εσάς που ευρίσκονται στο ακροατήριο.

Η κλασική Ελλάδα του Περικλή, του Σοφοκλή, του Φειδία, γέννησε και τον Ιπποκράτη, 
ο οποίος απάλλαξε την ιατρική από την πίστη σε υπερφυσικά φαινόμενα και αναζήτησε 
επιστημονικές εξηγήσεις για την προέλευση των ασθενειών και την θεραπεία τους. Η 
παραδοχή του Ιπποκράτη ότι τα νοσήματα οφείλονται σε φυσικά αίτια συνιστά την τομή 
και την απαρχή της ιατρικής επιστήμης.

Η μεγάλη αλλαγή στην ιατρική συνέβη, 
βεβαίως, κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης, 
όταν ο Λεονάρντο και ο Μιχαήλ Άγγελος 
ανέτεμναν και ο Βεσάλιους διαπίστωνε ότι οι 
ανατομικές παρατηρήσεις του δεν συνέπιπταν 
με αυτές του Γαληνού (Εικ. 2).

Αργότερα, κατά το Χρυσό Αιώνα της Ολ-
λανδικής Ζωγραφικής, το διάσημο Μάθημα 
Ανατομίας του μέγιστου μαϊστορα Ρέμπραντ, 
υποδηλώνει ρητά τη σπουδαιότητα της ιατρι-
κής για τους εύπορους και καλλιεργημένους 
αστούς, αλλά και τους επιστήμονες του πλού-
σιου και προηγμένου Άμστερνταμ της εποχής 
αυτής (Εικ. 3).

Σημειωτέον ότι ο εν λόγω δρ. Τούλπ, δεν 
ήταν ούτε χειρουργός ούτε ανατόμος, αλλά 
μάλλον ένας γιατρός που ενδιαφερόταν για 
τις μεταβολές που επιφέρει στα διάφορα 
όργανα του ανθρώπινου σώματος η αρρώστια 
και, κατ’ επέκτασιν, για τα αίτια θανάτου των 
ασθενών. Διεξάγει ανατομή των καμπτήρων 
μυών των δαχτύλων, ενώ με το αριστερό του 
χέρι αναπαράγει τις κινήσεις κάμψης, προκει-
μένου να επιδείξει τη δράση των διαφόρων 
μυών (Η Ιατρική στη Ζωγραφική σελ. 64-67).

Από τη φωτοσκίαση του Ρέμπραντ στην κραταιά ποιητική του Φωτός του Μαγκρίτ 
(Εικ. 4). Ο Ρενέ Μαγκρίτ, στα Κείμενα επισημαίνει ότι, για έναν ευφυή γιατρό, υπάρχει 
μια ιατρική τέχνη που συνίσταται στο να θεραπεύει ασθενείς και, εάν ο γιατρός είναι 
ευαίσθητος απέναντι στη ζωγραφική, δεν μπορεί παρά να νιώθει φρίκη στην ιδέα ότι η 
τέχνη της ζωγραφικής θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά “ιατρική”. (σελ. 81) και περαιτέρω 
αποφαίνεται πως, δεν τίθεται θέμα επιλογής, τέχνη χωρίς τη ζωή δεν υπάρχει. (σελ. 140). 
Ο ίδιος ο Μαγκρίτ, έδωσε την ακόλουθη ερμηνεία για τον πίνακα αυτόν: το τοπίο μας 
κάνει να σκεφτούμε τη νύχτα, ο ουρανός την ημέρα. Αυτή η ταυτόχρονη παρουσία της 

Εικ. 2. Εικονογράφηση για το βιβλίο του Βε-
σάλιους, περί ανατομίας (1543) 16ος αιώνας.
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Εικ. 3. Εικονογράφηση. Το Μάθημα Ανατομίας του Δόκτορος Τούλπ, 1632 Ρέμπραντ.

Εικ. 4. Ρενέ Μαγκρίτ, Η Αυτοκρατορία του Φωτός, 1950 ΜΟΜΑ.

ημέρας και της νύχτας έχει τη δύναμη να εκπλήσσει και να γοητεύει. Αυτήν τη δύναμη 
ονομάζω ποίηση.
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κυριο ΜΕροσ

Ο αέναος κύκλος της ζωής, άλλως 
πώς ο Ρέμπραντ σε αυτό το μνημειώδες 
πορτραίτο του κρατώντας την παλέτα 
και τους χρωστήρες του ατενίζει την 
αιωνιότητα, ενώ στο βάθος διαφαίνεται 
η Αριστοτέλεια ιδέα περί αληθείας (rota 
aristotelis) (Εικ. 5).

Η μελαγχολία που έρχεται με το 
πέρασμα του χρόνου και επικάθεται 
στο στοχαστικό βλέμμα του διεσδυ-
τικού καλλιτέχνη, αποδίδει τη συσ-
σωρευμένη σοφία από την καλλιέρ-
γεια της επίγνωσης, της φευγαλέας 
ωραιότητας, αλλά και της εφήμερης 
ματαιότητας της ζωής. Η φωτοσκίαση 
δεν συσκοτίζει, αλλά αντίθετα φωτίζει 
την ψυχική κατάσταση του προσώπου 
που απεικονίζεται (Εικ. 5).

Εν αρχή ήν ο Λόγος και ο λόγος 
αποτείνεται κατά το Γκυστάβ Κουρμπέ 
προς την αρχετυπική Γυναίκα (Εικ. 
6), εφόσον Εύα σημαίνει Ζωή, και τη 
διπλή φύση του γυναικείου σώματος 
ως αντικείμενο ερωτικής επιθυμίας, 
αλλά και αρχή της ζωής, όπου ένα 
παιδί αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά 
τον κόσμο, στον οποίο θα ανήκει και τη 
μελλοντική κοσμοεικόνα και αντίληψη 
για τον άνθρωπο. Σημειωτέον ότι ο 
τελευταίος ιδιοκτήτης του πίνακα ήταν 
ο ψυχαναλυτής Ζακ Λακάν, ο οποίος 
τον αγόρασε σε δημοπρασία το 1955, 
έναντι του ποσού των 1,5 εκ. Γαλλικών 
φράγκων, ενώ μετά το θάνατό του το 
Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών διευ-
θέτησε το φόρο κληρονομίας μέσω της 
αγοράς του συγκεκριμένου πίνακα, που 
ανήκει και εκτίθεται πλέον στο Μουσείο 
Ορσέ στο Παρίσι.

Η ημίγυμνη έγκυος γυναίκα, με το ακάλυπτο στήθος και το λαμπρό χρυσοποίκιλτο 
μανδύα στην επιφάνεια του οποίου εξυφαίνονται σπερματοζωάρια και ωάρια και αναδύ-
εται σκαιώδης μια φαιόχρωμη νεκροκεφαλή, ισορροπεί λεπταίσθητα την ενότητα ζωής-
θανάτου, υγείας-ασθένειας, μαζί με άλλες τρεις γυναικείες μορφές, Μοίρες-ιέρειες, οι 

Εικ. 5. Ρέμπραντ, Αυτοπροσωπογραφία με δύο κύκλους, 
1665-9 Κένγουντ Χάουζ, Λονδίνο.

Εικ. 6. Γκυστάβ Κουρμπέ, Η Αρχή της Ζωής. Η Προ-
έλευση του Κόσμου, 1866 Μουσείο Ορσέ, Παρίσι.
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οποίες ονειρεύονται, προσεύχονται, 
θρηνούν, ή συμβολικά εγκυμονούν την 
ελπίδα της ανθρωπότητας, καθώς η 
Κλωθώ, η Λάχεσις και η Άτροπος, το 
υφάδι το ζωής (Εικ. 7).

Η γέννηση του εμβρύου, έρχεται 
ως φυσικό επακόλουθο της Αρχιτε-
κτονικής της Ηδονής και του Άλγους, 
επί τη βάσει της οποίας δομείται ο 
ανθρώπινος βίος (Εικ. 8).

Ο ίδιος ο Ντύρερ, έγραψε στο 
γιατρό του εσωκλείοντας σχέδιό του 
και προσθέτοντας: «Έχω έναν όγκο 
εδώ και πονάει. Τι έχω?» Οι ειδικοί 
έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
επρόκειτο για φλεγμονή του σπλήνα 
συνεπεία του ελώδους πυρετού από 
τον οποίο προσβλήθηκε στην Ιταλία 
(Η Ιατρική στη Ζωγραφική σελ. 28).

Ορισμένα περίεργα φαινόμενα, 
απόρροια των τιμών της αυξητικής 
ορμόνης (όπως ο Νάνος του Βελάζκεθ, 

ή Γιγαντισμός που αναπαριστάται σε διάφορες γκραβούρες), αλλά και άλλων ενδο-

Εικ. 7. Γκουστάβ Κλιμτ, Η Ελπίδα, 1907-8 ΜΟΜΑ.

Εικ. 8. Eμβρύου στη μήτρα, σχέδιο Λεονάρντο Ντα Βίντσι “foetus in a uterus”, Da Vinci, 1512.
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κρινολογικών παθολογικών ορμονικών διαταραχών (όπως ανδρογεννητικό σύνδρομο, 
αρρενοποίηση), τράβηξαν την προσοχή ζωγράφων και φιλότεχνων.

Ο αναμενόμενος και αναπόφευκτος φυσικός θάνατος απεικάζεται συμβολικά ως 
vanitas vanitatum (“ματαιότης ματαιοτήτων”), με άνθη που φυλλοροούν και μαραίνονται 
σε συνθέσεις που αποκαλούμε νεκρές φύσεις (still life ή μάλλον ζωή εν ακινησία), αμείλι-
κτες κλεψύδρες που υποδηλώνουν τον άχρονο Χρόνο – «κόσμος κι όνειρο είναι ένα», τη 
σύντομη διάρκεια του βίου-η ζωή ως όνειρο, αλλά κυρίως με κρανία ως memento mori 
(“ενθυμήσου πως θα πεθάνεις”), ως απόρροια του υστερομεσαιωνικού χριστιανισμού, 
ενώ ο απρόσμενος και από άδηλες αιτίες προκαλούμενος “ψυχικός θάνατος”, είναι και 
θεωρείται δυσίατη κατάσταση και κατ’έξοχήν συντριπτική για τον άνθρωπο που υποφέρει 
στο εσώτατο είναι του από υπαρξιακή απόγνωση, τρόμο και πανικό (Eικ. 9). 

Ο ίδιος όμως ο Μούνκ, περιγράφει την έμπνευσή του για τον εμβληματικό αυτόν 
πίνακα των Μοντέρνων Χρόνων: «περπατούσα σε ένα μονοπάτι με δύο φίλους – ο ήλιος 
έπεφτε – ξαφνικά ο ουρανός έγινε κόκκινος σαν αίμα – σταμάτησα, νιώθοντας εξαντλη-
μένος και στηρίχτηκα στο φράχτη – αίμα και γλώσσες φωτιάς πάνω από το μαύρο-μπλε 
φιόρδ και την πόλη – οι φίλοι μου προχώρησαν, κι εγώ έμεινα εκεί τρέμοντας από την 
αγωνία – κι ένιωσα ένα ατέλειωτο ουρλιαχτό να διαπερνά τη φύση».

Από την Ιπποκρατική μέλαινα χολή, γενεσιουργό αίτιο της μελαγχολίας (Εικ. 10), ως 
την ακρότατη απελπισία και κατάθλιψη του ατόμου, στο άνυσμα των οποίων θεωρητικά 
συγκαταλέγονται η δημιουργική ευφυία, η ιερή τρέλλα, η “ένθεη μανία των ποιητών” 

Εικ. 9. Μουνκ, Η Κραυγή (Ο Λυγμός της Φύσης), 
1893.

Εικ. 10. Melancholia Durer, γκραβούρα 1514.



115

τεχνη Και ιατριΚη: ΚλινιΚη ειΚονα

κατά τον Πλάτωνα, η καλλιτεχνική φαντασία, αλλά και το υπαρξιακό άγχος, που συνο-
δεύει τα ιερά δώρα του ταλάντου, θα αναλύσουμε συνοπτικά τη θεωρία περί υστερίας.

Η υστερία ως παθολογική κατάσταση την οποία περιέγραψαν πρώτοι οι ιατροί της 
Ιπποκρατικής Συλλογής, ετυμολογείται από τη λέξη υστέρα, καθώς θεωρούσαν πως τα 
συμπτώματά της (νευρολογικά, καρδιοαναπνευστικά, διαταραχές της όρασης, ψυχο-

σωματικά), προέρχονταν 
από τη μετακίνηση της 
μήτρας σε διάφορα μέρη 
του σώματος – πλανώμε-
νη υστέρα – γι’αυτό και 
απαντά συχνότερα στις 
γυναίκες, ενώ πρώτος ο 
Γαληνός περιέγραψε τη 
νόσηση και στους άν-
δρες. Ο πίνακας (Εικ. 11), 
αποτελεί φόρο τιμής στη 
Γαλλική Ιατρική Σχολή, η 
οποία παρέμενε επικεφα-
λής στη διδασκαλία και 
πρακτική της ιατρικής, 
κατά μεγάλο μέρος του 
19ου αιώνα, και απεικονί-

ζει μια σκηνή κρίσιμη για την ανάπτυξη της 
Ψυχιατρικής. 

Σημειωτέον, ότι ο νεαρός τότε Σίγκμουντ 
Φρόυντ, συνέχισε τις σπουδές του στο Πα-
ρίσι με το Σαρκό, πριν διατυπώσει με την 
επιστροφή του στη Βιέννη τις γνωστές πλέον 
θεωρίες του περί ματαίωσης και απώθησης, 
κυρίως σεξουαλικής φύσης, που αργότερα 
αμφισβητήθηκαν από τους Καρλ Γιούγκ και 
Άλφρεντ Άντλερ (Η Ιατρική στη Ζωγραφική 
σελ. 126-129).

Ο επαναστάτης Μαρά δολοφονήθηκε στο 
μπάνιο του από τη Σαρλότ Κορντέ. Το Συμ-
βούλιο της Γαλλικής Επανάστασης, παράγ-
γειλε σε ένα από τα μέλη του, τον Νταβίντ, 
να ζωγραφίσει αυτόν τον πίνακα στη μνήμη 
του (Εικ. 12). 

Ο Μαρά, ο οποίος υπέφερε από μια δερμα-
τική ασθένεια, που του προκαλούσε αφόρητο 
κνησμό, έβρισκε ανακούφιση μόνο βυθιζόμε-
νος στη μπανιέρα του όπου και συνάντησε 
τελικά το θάνατο μετά τη μοιραία μαχαιριά 

Εικ. 11. Μάθημα για την Υστερία από τον Ζαν Μαρτέν Σαρκό «Κλινική 
Σαλπετριέρ» Αντρέ Μπρουιγιέ, 1887.

Εικ. 12. Ζακ Λουί Νταβίντ, Ο Θάνατος του 
Μαρά, 1793.
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που του κατάφερε η δολοφόνος του, η οποία του ζήτησε προηγουμένως ακρόαση στο 
σημείωμα που εκείνος κρατά στο αριστερό του χέρι. Σε αυτό το τραγικό πορτρέτο ο 
Νταβίντ, συνδυάζει ρεαλισμό και συμβολισμό, η μπανιέρα γίνεται φέρετρο για το Μαρά 
και το ξύλινο έπιπλο, όπου διακρίνεται η αφιέρωση του ζωγράφου στο φίλο του, επιτύμβια 
στήλη (Η Ιατρική στη Ζωγραφική σελ. 90/1).

Σε αυτήν τη δυνατή, ζωηρόχρωμη και πολυπρόσωπη Σταύρωση (Εικ. 13) μια σημαντι-
κή λεπτομέρεια τραβά την προσοχή μας: στη βάση του σταυρού, η Μαρία Μαγδαληνή 
και ένας συστρεφόμενος άγγελος σκουπίζουν το αίμα του Ιησού στο Τίμιο ξύλο, δύο 
άγγελοι που υπερίπτανται συλλέγουν το αίμα από τα χέρια του Ιησού και ο εξ αριστερών 
άγγελος συλλέγει επίσης το αίμα και το υγρό που κυλά από την πληγή που προκάλεσε 

με τη λόγχη του ο στρατιώτης Λογ-
γίνος. [Η Ιατρική στη Ζωγραφική 
σελ. 42-45]. Από αυστηρή ιατρική 
άποψη, η διάγνωση θανάτου θα 
ήταν πιθανώς «νευρογενής κατα-
πληξία, ορθοστατική υπόταση και 
τραυματικός πνευμοθώρακας».

Στο κατ’εξοχήν αντιπροσωπευ-
τικό έργο του Αντρέα Μαντένια, «Ο 
Νεκρός Χριστός» (Εικ. 14), με τη 
ρεαλιστική απεικόνιση των πελμά-
των που φέρουν τα εκ των ήλων 
τραύματα, το σώμα του Χριστού 
που κείτεται σε πάλλευκη μαρμά-
ρινη νεκρική ακαμψία, αυτήν του 
αιώνιου γαλήνιου και ειρηνικού 
ύπνου, μας οδηγεί στο ερώτημα 
μήπως το πρόσωπο του Χριστού 
δεν ταυτίζεται με το αποκαλού-
μενο από το Γαληνό «νεκρώδες 
προσωπείο»!

Από τη σκιά του Θανάτου στον 
πανίσχυρο Έρωτα, επειδή ουδείς 
βίος δέον όπως μένει ανεξέταστος 
ή τετελειωμένος άνευ της ιδεα-
τής επίτευξης, ή τουλάχιστον της 
αέναης αναζήτησης της ιδανικής 
συνάντησης του Έρωτα με την 
Ψυχή (Εικ. 15).

Εικ. 13. Ελ Γκρέκο Δομήνικος Θεοτοκό-
πουλος, Εσταυρωμένος με την Παναγία, 
τη Μαγδαληνή, τον ΄Αγιο Ιωάννη και 
Αγγέλους, 1600, Πράδο, Μαδρίτη.
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Εικ. 14. Αντρέα Μαντένια, Ο Νεκρός Χριστός, 1490.

Εικ. 15. Απεικόνιση του γλυπτού έργου, ΄Ερως και Ψυχή του Canova, 1787-1793.
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συΜΠΕρασΜαΤα

Ο Κουριγιάμα, στον επίλογο του βιβλίου του, Η Εκφραστικότητα του σώματος, συμπε-
ραίνει ότι, οι γιατροί αγωνίζονται, πάνω απ’ όλα, να κατανοήσουν τι εκφράζει το σώμα, 
... αναζητούν να μάθουν την αλήθεια των ζωντανών όντων- ... ξεκινώντας από τα έκδηλα 
σημάδια και φτάνοντας στη μυστική ζωτική τους πηγή και καταλήγει να δείξει, πως η 
συγκριτική έρευνα της ιστορίας του σώματος μας καλεί - στην ουσία μας παρωθεί - να 
επανεκτιμούμε αδιάκοπα τις συνήθειές μας αναφορικά με την αντίληψη και την αίσθηση, 
να φανταζόμαστε εναλλακτικές δυνατότητες ύπαρξης, να βιώνουμε τον κόσμο εκ νέου 
(σελ. 263/4).

Σκοπός της Τέχνης, επίσης, είναι η πολλαπλώς διαφορετική και ανανεούμενη πρό-
σληψη του κόσμου και της ύπαρξης, αλλά και ο εξορκισμός του θανάτου προσφέροντας 
στον άνθρωπο παρηγορία και συνομιλώντας με την αιωνιότητα, ακινητοποιώντας τον 
Χρόνο εντός του ρέοντος χρόνου.

Ποιητική αδεία, παραφράζοντάς τον Κουριγιάμα, θα κατέληγα, επίσης, στο ίδιο συ-
μπέρασμα: πως αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση, αλλά και η δελεαστική υπόσχεση που 
συνοδεύει την ιχνηλάτηση των παράλληλων οδών Τέχνης και Ιατρικής, η αέναη ισορροπία 
μεταξύ μιας εκ νέου νοηματοδότησης του βίου και μιας ισοβαρώς σφύζουσας ζωής.

ΒιΒΛιογραΦια

• ΄Aρις, Aλεχάντρο, H IΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, εκδ. Ποταμός, 2003
• «Ιατρική», λήμμα στην Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια ΠΥΡΣΟΣ
• Καζαντζάκης Ν., Κακριδής Ι.Θ., (μετάφραση) ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ, 1976
• Κουριγιάμα, Σιγκεχίζα, Η ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, Εκδοχές ανατομίας και ο κόσμος 

των ιδεών στην ελληνική και την κινεζική ιατρική, εκδ. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2004
• Μαγκρίτ, Ρενέ, ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, εκδ. Οδυσσέας, 2009
• Παππάς, Γιάννης (επιλογή και μετάφραση) ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, εκδ. Νεφέλη, 1993
• Τάσης, Θεοφάνης, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ - Η ΕΙΡΩΝΕΙΑ, εκδ. Ευρασία, 2012



119

ιατρική και Λογοτεχνία 
Ένα παράδειγμα από το 19ο αιώνα:  
θετικισμός και νατουραλισμός

Θανάσης Καράβατος

Δεν είναι πρέπον να παίζει ένας συγγραφέας τον επιστήμονα,
ούτε ένας επιστήμονας να παίζει τον συγγραφέα.

Δεν απαγορεύεται όμως στον συγγραφέα να γνωρίζει
ούτε στον επιστήμονα να γράφει.

Jean Rostand. Pensées d’un biologiste, 1954 

ΕισαγωγΗ

«Εμάς τους ερασιτέχνες, πάντα μας ενδιέφερε να γνωρίσουμε από πού παίρνει τα 
θέματά του ο συγγραφέας». Έτσι, άρχιζε ο Freud τη διάλεξή του, για «τον συγγραφέα 
και τη φαντασία», που δόθηκε στη Βιέννη, το 1907 και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Die 
Zeit. Το λέει και ο τίτλος της διάλεξης, στη φαντασία θα ανατρέξει ο Freud, αρχίζοντας 
από το παιδικό παιχνίδι και φτάνοντας στο όνειρο, στα λεγόμενα «όνειρα της ημέρας» 
και το Εγώ, τον «ήρωα κάθε ονείρου ημέρας και κάθε μυθιστορήματος»1. Από τη μεριά 
της, η κοινωνιολογία της λογοτεχνίας θα θεωρήσει πως «κατά βάθος, το μυθιστόρημα, 
όντας καθ’ όλη την πρώτη περίοδο της ιστορίας του μια βιογραφία κι ένα κοινωνικό 
χρονικό, μπόρεσε πάντα να μας δείξει πως το κοινωνικό χρονικό αντικατόπτριζε, κατά 
το μάλλον ή ήττον, την κοινωνία της εποχής»2∙ έναν κοινό τόπο δηλαδή, λογοτεχνίας και 
επιστήμης που πορεύονται παράλληλα, αλλά και εν δια-πλοκή, όπως θα δούμε.

Η λογοτεχνία [η τέχνη γενικότερα], δανειζόταν πάντα από τη μεγάλη δεξαμενή των 
επιστημονικών γνώσεων κάθε εποχής. Όχι φυσικά μόνο απ’ αυτές, πλην όμως ο Ροΐδης 
τοποθετούσε πρώτο-πρώτο τον επιστήμονα στον κατάλογο των «διηνεκών του συγγρα-
φέως συνεργατών». Τον «επιστήμονα» μαζί με τον «αχθοφόρο», κι ύστερα συμπλήρωνε 
με άλλα ζεύγη: τον πολίτη και τον αγρότη, το δικαστή και τον υπόδικο, τον ιεροκήρυκα 
και το λωποδύτη, τη σεμνή οικοδέσποινα και την υπότροφο του χαμαιτυπείου. «Έκαστος 
αυτών υπό όλως διαφόρους διάγων συνθήκας, εξ άλλης βλέπων τον κόσμον σκοπιάς, 
άλλως σκεπτόμενος και άλλως αισθανόμενος, κατορθώνει πλειστάκις να εικονίσει μετ’ 
ανωτέρας της συνήθους εμφάνσεως και ακριβείας όσα ζωηρότερον συγκινούσιν»3. Ήταν 
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εποχή ανερχόμενου θετικισμού, που με την αντικειμενικότητά του διαδεχόταν το ρομα-
ντικό λυρισμό του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, εισάγοντας την καθαρή παρατήρηση, 
όπως στη φυσική, ακόμα και στη μελέτη των ηθικών φαινομένων4.

Η ιαΤρικΗ καΤα Τον 19ο αιωνα

Ο ΘΕΤΙΚΙΣΜΟΣ 

Ιητρική δε πάντα πάλαι υπάρχει5. Η Ιπποκρατική αυτή ρήση μετράει τα χρόνια της 
ιατρικής με την ηλικία της ανθρωπότητας. Της δυτικής ιατρικής, όμως, η αρχή βρίσκεται 
στην αρχαιοελληνική ιατρική (και τα εξ Ανατολών δάνειά της), απ’ όπου θα αρχίσει η 
προοδευτική της «ανέλιξη» μέσα από το «διαρκή της αγώνα για την αντιμετώπιση της 
αβεβαιότητας», που συνόδευε τις διαγνωστικές και θεραπευτικές της πρακτικές Δια-
χρονικά, τα προβλήματα θεωρίας και πρακτικής, σε δυναμική πάντα αλληλεπίδραση με 
το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον κάθε περιόδου, και μακρόχρονη η πορεία: από τα 
υπερφυσικά στοιχεία και τις δεισιδαιμονίες της μαγικής ιατρικής, στην Ιπποκρατική ια-
τρική του ορθολογισμού, της εμπειρίας και της παρατήρησης, κι από εκεί στις ιστορικές 
αλλαγές του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, που μας φέρνουν στις μεγάλες τομές του 
19ου αιώνα, που αρχίζουν με την επικράτηση μιας μηχανοκρατικής εικόνας του κόσμου 
[κυριαρχία της νευτώνιας φυσικής, ενισχυμένη με την καντιανή φιλοσοφική επικύρωση], 
την κοινωνική αναβάθμιση της επιστήμης [ταχύτατες τεχνολογικές εφαρμογές της επι-
στημονικής προόδου] και το συνακόλουθο αυξημένο κύρος των επιστημόνων6.

Στο πλαίσιο αυτό, θα προστεθούν, χωρίς να καταργούν το κλασικό κλινικό πρότυπο 
του Sydenham, και νέα πρότυπα για τη νόσο με βάση: (α) την παθολογική ανατομία 
[Morgani & Bichat], (β) την εντοπιστική παθολογία, μαζί με την επινόηση νέων εργαλεί-
ων –τα πολυάριθμα και ποικίλα «–σκόπια», [π.χ. στηθοσκόπιο, οφθαλμοσκόπιο, λαρυγ-
γοσκόπιο] που ξεκινούν από την σχολή του Παρισιού [Laënnec] και συνοδεύουν την 
παράλληλη διαδικασία που οδηγεί, με αρκετές αντιστάσεις, στις ιατρικές ειδικότητες, 
(γ) τη μικροσκοπική ιστοπαθολογία [Virchow], (δ) το έργο των παστοριανών με την 
αναζήτηση της μικροβιακής αιτιολογία, το κέντρο βάρους, (ε) τη φυσιοπαθολογία και 
την πειραματική ιατρική [Claude Bernard]7,8.

*

Ανατρέχοντας στην ιστορία της φιλοσοφίας9,10, θα δούμε ότι ο φιλοσοφικός θετικισμός 
του 19ου αιώνα οικοδομήθηκε πάνω στην απόλυτη πίστη των δυνατοτήτων που παρείχαν 
οι αναπτυσσόμενες τότε φυσικές επιστήμες, στη φαντασιωσική παντοδυναμία δηλαδή του 
«επιστημονισμού» που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή. Εποχή της μεγάλης χίμαιρας, της 
απόλυτης βεβαιότητας ότι τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας θα ήταν 
ικανά να αλλάξουν τον κόσμο, αντίληψη που είχε δεόντως προετοιμάσει ο εμπειρισμός 
του John Lock, η εξελικτική φιλοσοφία του Herbert Spencer και ο θετικισμός του Auguste 
Compte. Σε γενικές γραμμές, το «θετικό» πνεύμα, απέρριπτε κάθε μεταφυσική εξήγηση 
των φαινομένων, εγκατέλειπε δηλαδή το «γιατί» [αγνωστικισμός] και προσηλωνόταν στο 
«πώς», για να διατυπώσει στη γλώσσα των μαθηματικών τους νόμους της φύσης μετά 
από ενδελεχή παρατήρηση και πειραματισμό.

Η ιατρική ήταν μεταξύ των ανερχόμενων τότε επιστημών, που με τις ραγδαίες και 
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συνεχώς καινοτομικές εξελίξεις της τροφοδοτούσαν ένα αμιγές, μονιστικό, υλιστικό 
ρεύμα, έτσι ώστε να είναι κυρίως ιατρικός ο υλισμός του 19ου αιώνα11. Θα τον περι-
ορίσει ο θετικισμός του Auguste Comte. Στα χρόνια όμως γύρω από το 1860, όταν ο 
ριζοσπαστικός υλισμός έχει για τα καλά φουντώσει, κυρίως στη Γερμανία (Vogt, Buchner, 
Moleschott), θα είναι «εύκολη» η κατηγορία του υλισμού που εκτοξεύουν οι ιδεαλιστές 
εναντίον και των εμπειριστών και αγνωστικιστών θετικιστών, αλλά και αναπόφευκτος 
ο χαρακτηρισμός τους, από τη μεριά των υλιστών, ως «ντροπαλών υλιστών», όταν δεν 
τους θεωρούν εμπόδιο στην ανάπτυξη του υλισμού∙ o υλισμός της εποχής εκείνης ήταν 
απόλυτα μηχανοκρατικός τον οποίο δεν αποδέχονταν οι θετικιστές11,12.

Ο θετικισμός της ψυχολογίας του Η. Taine, για παράδειγμα, ο οποίος στο πρόβλημα 
της σχέσης σώματος και ψυχής προτιμούσε την εκδοχή της μεταξύ τους παραλληλίας: 
εγκέφαλος και ψυχή είναι ένα «συμβεβηκός» με δύο όψεις, τη μια σωματική την άλλη 
ψυχική (De l’ Intelligence 1870). Αυτός ο ψυχο-φυσικός ή ψυχο-φυσιολογικός παραλλη-
λισμός, θα βρει τη σαφέστερη διατύπωσή του, στον Fechner και, κυρίως, στον Wundt10. 

Αντίπαλος του μηχανικισμού ήταν και ο βιταλισμός που ερμήνευε τη ζωή, όχι μέσω 
του πνεύματος, αλλά δια της ζωϊκής δυνάμεως. Μιας δύναμης, ίδιας τάξης με τις άλλες 
φυσικές ή χημικές δυνάμεις της Φύσης, οι οποίες, όμως, δεν ανάγονται σε απλές μηχανικές 
ή φυσικοχημικές διαδικασίες και επομένως δεν υπόκεινται στην πειραματική επιστημονική 
ανάλυση. Ο βιταλισμός, ήταν το γνώρισμα της ιατρικής Σχολής του Montpellier στην 
οποία αντιτάχτηκε η κλινική, θετικιστική Σχολή του Παρισιού13-15.

Ιδιαίτερα καθοριστικό θα είναι το θεωρητικό έργο του Claude Bernard (1813-1878), 
η Εισαγωγή στη μελέτη της πειραματικής ιατρικής, την οποία εξέδωσε το 1865, κατα-
στάλαγμα της δουλειάς μιας τουλάχιστον εικοσαετίας με την οποία παραμέρισε κάθε a 
priori –τις βιταλιστικές κυρίως βεβαιότητες– για να μελετήσει την πειραματική και μόνο 
πραγματικότητα και να υιοθετήσει αποκλειστικά τον πειραματικό ντετερμινισμό16 που 
συνετέλεσε, στην αποφασιστική στροφή της ιατρικής στον θετικισμό. Ο επιστημολόγος 
Georges Canguilhem έγραφε το 1989: «Αν ένα βιβλίο αποταμιεύει κάποιο νόημα, αυτό 
συμβαίνει επειδή εξακολουθεί να διαβάζεται. Αν το βιβλίο του Claude Bernard είναι πά-
ντα ανοιχτό, αυτό συμβαίνει επειδή δείχνει, από τον τίτλο του κιόλας, ένα άνοιγμα στην 
επιστημονική σκέψη»17. Το βιβλίο αυτό θα ενισχύσει και τον παράλληλα διαμορφούμενο 
νατουραλισμό, εμπνέοντας ιδιαίτερα τον Émil Zola που θα συγκεντρώσει σε ένα τόμο τα 
κείμενά του για το Πειραματικό Μυθιστόρημα.

Ο ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ

O 19ος αιώνας είναι, όπως έχω ήδη πει, ο αιώνας της φαντασιωσικής επιστημονικής 
παντοδυναμίας, που αντλούνταν από τη γενικότερη στροφή του ενδιαφέροντος στην 
επιστήμη, αλλά και από την ορατή, πρακτική εφαρμογή των πορισμάτων της επιστημο-
νικής έρευνας, που υπεραφθονούσαν εκείνη την εποχή. Τα επιτεύγματα στη φυσική, 
τη χημεία και κυρίως τη βιολογία και την ιατρική θεωρούνται θαυμαστά, ανεκτίμητα, 
ικανά να «διορθώσουν» τον κόσμο. Οι επιστημονικές ανακαλύψεις εισβάλλουν από κάθε 
πλευρά στην πνευματική ζωή και διεκδικούν τη λογοτεχνική τους έκφραση. Το βλέπουμε, 
για παράδειγμα στην Ανθρώπινη κωμωδία του Balzac, ο οποίος μας παραπέμπει από 
την εισαγωγή του στο έργο του Γάλλου φυσιοδίφη Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Όπως 
και στη σειρά των είκοσι μυθιστορημάτων του Zola, υπό τον γενικό τίτλο Les Rougon-
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Macquart [Λε Ρουγκόν Μακάρ] και υπότιτλο Φυσική και κοινωνική ιστορία μιας οικογένειας 
την εποχή της δεύτερης αυτοκρατορίας –που είναι απόηχος της φράσης του Hyppolite 
Taine «η κοινωνική ιστορία δεν είναι παρά προέκταση της φυσικής ιστορίας»4–, για τη 
συγγραφή των οποίων κατέφυγε στις περί κληρονομικότητας αντιλήψεις των Lucas, 
Moreau de Tours, Ballet, Morel, Magnan, Charcot, Darwin, Galton, Haeckel, Weisman18,19.

Τα παραδείγματα αυτά ανήκουν στο λογοτεχνικό ρεύμα του νατουραλισμού, κύριος 
εισηγητής του οποίου υπήρξε ο Émil Zola. Τρεις είναι, κατά την Lilian Furst και τον Peter 
Skrine, οι σημαντικοί παράγοντες που το διαμόρφωσαν: (α) η βιομηχανική επανάσταση, 
με τις κοινωνικές της επιπτώσεις, (β) η δαρβινική θεωρία και οι μελέτες για την κληρο-
νομικότητα, (γ) η εισαγωγή της πειραματικής μεθόδου στην ιατρική20. Θα σταθώ στον 
δεύτερο και το τρίτον παράγοντα που βρίσκονται στο επίκεντρο του θέματός μου.

Ο Ηyppolite Taine ήταν σαφής: η λογοτεχνία ανάγεται σε τρεις αιτίες, «την κληρο-
νομικότητα, το περιβάλλον και την παρούσα στιγμή». Κι ο μεγάλος Ernest Renan (Το 
μέλλον της επιστήμης, 1848), θα φτάσει να ονειρευτεί μια «άλλη» ποίηση: «Ο πραγματικός 
κόσμος που μας αποκαλύπτεται από την επιστήμη είναι ασύγκριτα ανώτερος από τον 
ανυπόστατο κόσμο που είναι γέννημα της φαντασίας [...]. Είναι μάταιο να φουσκώνουμε 
τις ιδέες μας, να θυσιάζουμε την ουσιαστική πραγματικότητα για λίγα θρύψαλα που 
επινοήσαμε [...] αν τα θαύματα της φαντασίας θεωρήθηκαν πάντα απαραίτητα για την 
ποίηση, τα θαύματα της φύσης, όταν θα αποκαλυφθούν με όλη τους τη λαμπρότητα, θα 
αποτελέσουν μια ποίηση χίλιες φορές πιο μεγαλειώδη, μια ποίηση που θα είναι η ίδια η 
πραγματικότητα, που θα είναι μαζί και επιστήμη και φιλοσοφία»21.

Κι ο αρχηγέτης του νατουραλιστικού κινήματος Émil Zola θα συμπυκνώσει το 1880 τις 
απόψεις του, στο Πειραματικό μυθιστόρημα όπου μεταξύ άλλων γράψει: «Στις λογοτε-
χνικές μου μελέτες, έχω αναφερθεί συχνά στην εφαρμογή της πειραματικής μεθόδου, 
στο μυθιστόρημα και το δράμα. Η επιστροφή στη φύση, η φυσική εξέλιξη, που κυριαρχεί 
στον αιώνα μας, ωθεί σιγά σιγά όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης διάνοιας προς την 
ίδια επιστημονική οδό. Μόνο που για λόγους έλλειψης ακρίβειας και σαφήνειας, η ιδέα 
μιας λογοτεχνίας η οποία θα καθορίζεται από την επιστήμη ξάφνιασε. Είναι, λοιπόν, 
χρήσιμο να δηλώσω ξεκάθαρα αυτό που εγώ εννοώ ως πειραματικό μυθιστόρημα. Μου 
αρκεί να κάνω μόνο μια κάποια προσαρμογή, καθώς η πειραματική μέθοδος καθιερώ-
θηκε με αξιοθαύμαστη δύναμη και διαύγεια από τον Claude Bernard, στην Εισαγωγή 
του για την πειραματική ιατρική. Πρόκειται για το βιβλίο μιας επιστημονικής αυθεντίας 
που θα μου χρησιμεύσει ως στερεή βάση για να αντλήσω κάθε τι σχετικό με το θέμα 
μου. Θα περιοριστώ έτσι να παραθέσω ως ακαταμάχητα επιχειρήματα κάποια χρήσιμα 
παραθέματα που θα συρράψω, γιατί λογαριάζω να ακολουθήσω τον Claude Bernard σε 
όλα τα σημεία. Τις πιο πολλές φορές θα μου αρκεί να αντικαθιστώ τη λέξη «γιατρός» με 
τη λέξη «μυθιστοριογράφος», για να κάνω τη σκέψη μου σαφή και να της προσδίδω την 
αυστηρότητα μιας επιστημονικής αλήθειας. […] Το πειραματικό μυθιστόρημα είναι μια 
από τις συνέπειες της επιστημονικής εξέλιξης του αιώνα∙ συνεχίζει και συμπληρώνει τη 
φυσιολογία η οποία με τη σειρά της στηρίζεται στη χημεία και τη φυσική∙ υποκαθιστά τη 
μελέτη του αφηρημένου, μεταφυσικού ανθρώπου, με τη μελέτη του φυσικού ανθρώπου 
που υπόκειται στους φυσικο-χημικούς νόμους και καθορίζεται από τις επιδράσεις του 
περιβάλλοντος»22.

Ο νατουραλισμός, διαφέρει από το ρεαλισμό, αλλά και «δεν είναι ανεξάρτητος από 
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αυτόν», εξ ου και η επικρατούσα ενίοτε σύγχυση, καθώς και ο ίδιος ο Zola «δεν διαχώριζε 
σαφώς τους όρους. […] Η πιο κατάλληλη εικόνα, για να γίνει κατανοητή η σχέση των 
δύο όρων, είναι εκείνη των σιαμαίων διδύμων, που έχουν χωριστά άκρα, μοιράζονται 
όμως ορισμένα όργανα. Το κοινό σημείο, ρεαλιστών και νατουραλιστών, είναι η θεμελι-
ώδης πίστη, ότι η τέχνη αποτελεί στην ουσία μια μιμητική αντικειμενική απεικόνιση της 
εξωτερικής πραγματικότητας –σε αντίθεση προς τη φανταστική, υποκειμενική παρα-
ποίηση των ρομαντικών. Οι νατουραλιστές, με την απολύτως μιμητική απεικόνιση* της 
εξωτερικής πραγματικότητας που προβάλλουν, θα επιδεινώσουν τελικά το ρεαλισμό. 
Διότι, αντίθετα προς την ουδέτερη στάση των ρεαλιστών, αυτοί «παρατηρούν τη ζωή» 
αλλά «περιμένουν ήδη ένα καθορισμένο πρότυπο». Τούτο «αντιστρέφει» και την αρχική 
ώθηση, την «ικανότητα για γνώση» και «δεν εξυπηρετεί ούτε τη λογοτεχνία ούτε τις 
επιστήμες» (σελ. 13-18)20.

Η Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού, προσδιόριζε πρόσφατα τη σχέση νατουραλισμού και 
ρεαλισμού ως σχέση δύο υπάλληλων εννοιών, στενότερη έννοια ο πρώτος, ευρύτερη 
ο δεύτερος. Γι’ αυτό, όλος ο νατουραλισμός είναι ρεαλισμός, ενώ δεν ισχύει και το 
αντίστροφο. Βασικός λόγος, η απαίτηση του πρώτου να εφαρμόζεται μια ορισμένη, 
αυστηρά επιστημονική μέθοδος κατά την παραγωγή ενός έργου, μέθοδος ανάλογη 
με αυτήν των φυσικών επιστημών, οι αρχές της οποίας είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί στη 
θετικιστική κριτική της λογοτεχνίας, κυρίως από τον Taine. Ο νατουραλισμός ενός 
έργου δεν βρίσκεται στην υπόθεσή του αλλά στην ερμηνεία των πράξεων των ηρώων, 
βασισμένη κατά κύριο λόγο στη λειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, την 
κληρονομικότητα και το περιβάλλον. Ο ρεαλισμός προέρχεται από τη φιλοσοφία κι έχει 
έναν αντικειμενικό σκοπό: να φτάσει την πραγματικότητα, ο νατουραλισμός προέρχεται 
από τη φυσική φιλοσοφία ή επιστήμη, και περιγράφει τη μέθοδο που θα μας οδηγήσει 
στην επίτευξη της πραγματικότητας24.

Το συμπέρασμα των Furst & Skrine είναι πως με τον νατουραλισμό ούτε η τέχνη 
έγινε φύση ούτε ο καλλιτέχνης έγινε επιστήμονας και, ευτυχώς, οι νατουραλιστές «δεν 
πραγματοποίησαν ό,τι ακριβώς κήρυτταν». Επειδή «το μάτι του παρατηρητή δεν ήταν 
ένας άψυχος φωτογραφικός φακός, η εικόνα της πραγματικότητας σε κάθε νατουρα-
λιστικό έργο είναι φανερά υποκειμενική». […] O νατουραλισμός πέτυχε καλύτερα εκεί 
που φάνηκε πως απέτυχε, δηλαδή όταν απομακρύνθηκε από τις ίδιες τις προθέσεις του 
ή, μάλλον, όταν τις ξεπέρασε. Σαν σοβαρή προσπάθεια ευθυγράμμισης της τέχνης με 
την επιστήμη απέτυχε, όπως ήταν επόμενο για ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα»20, (σελ 94-
97). Ανάλογη είναι και η άποψη που εξέφρασε πρόσφατα ο Adolfo Fernandez-Zoïla: O 
Zola μπορεί να περιγράφει σκηνές από τέσσερα επαγγέλματα σε ένα μυθιστόρημα, να 
καταθέτει μια κλινική περιγραφή κάπου αλλού, προτείνει όμως μια εντελώς μυθοπλαστική 

	 *	«Υπάρχουν	πολλές,	μερικές	φορές	κωμικές,	ιστορίες	από	τα	ταξίδια	τους	(των	νατουραλιστών)	ανά	τον	κόσμο	με	
το	σημειωματάριο	στο	χέρι	–	ο	Zola	να	ταρακουνιέται	σε	μια	ατμομηχανή	για	το	Ανθρώπινο	Κτήνος,	να	κατεβαί-
νει	σε	ορυχεία	για	το	Ζερμινάλ,	να	μετράει	τις	διαστάσεις	του	δωματίου	μιας	πόρνης	για	τη	Νανά,	ή	ο	Moore	σε	
αναζήτηση	υλικού	για	το	Η	γυναίκα	του	μίμου	να	ταξιδεύει	στο	Anley	επειδή	του	την	είχαν	συστήσει	ως	την	πιο	
άσχημη	πόλη	της	Βρετανίας»	[20,	σελ.	23].	Σε	αντίστιξη	βρίσκεται	η	παρατήρηση	του	Mirko	Grmek	που	αναφέρει	
πως	το	μόνο	πράγμα	που	άξιζε	για	τον	Claude	Bernard	ήταν	οι	σημειώσεις	του	εργαστηρίου	του	που	κληρονόμησε	
στους	μαθητές	του	για	να	τις	διασώσουν	και	να	καταλάβουν	καλύτερα	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	εργαζόταν	[Grmeck	
MD.	Raisonement experimental et recherché toxicologique chez Claude Bernard.	Genève-Paris,	Droz,	1973,	6],	
αναφέρεται	στο:	Lambrichs	L-L.	La vérité médicale.	Robert	Laffont	Paris	1993,	11723.
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οργάνωση της εργασίας και της οικογενειακής ζωής. Δανείζεται και εφευρίσκει, παίρνει 
από την πραγματικότητα, ενώ «τακτοποιεί τα πράγματα σύμφωνα με μια ρομαντική φλέβα 
για να προχωρήσει σε κάτι που μοιάζει με πειραματισμό […] αλίμονο σε όποιον αφεθεί 
να πιστέψει απλοϊκά ότι ο νατουραλισμός απλώς αντιγράφει, ότι είναι φωτοτυπία του 
πραγματικού και του φυσικού. Όλα είναι πυροτέχνημα, δηλαδή τέχνη»25.

Στο Συνέδριο που οργάνωσε το 2001 η Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής 
Γραμματολογίας, με θέμα το Νατουραλισμό στην Ελλάδα, ξεχώρισε η παρέμβαση του 
ομότιμου καθηγητή της Σορβόννης Henri Mitterand, ιδρυτή και διευθυντή του «Κέντρου 
Ερευνών για το Ζολά και το Νατουραλισμό», καθώς πρότεινε «να απελευθερώσουμε το 
Ζολά από το νατουραλισμό», να «σχετικοποιήσουμε», αυτό που ο ίδιος ονόμασε νατου-
ραλισμό και να δούμε λιγότερο σχηματικά τις σχέσεις μεταξύ των θεωρητικών του προ-
τάσεων (εισαγωγές, άρθρα, αλληλογραφία) και της μυθιστορηματικής του δημιουργίας, 
εξερευνώντας δηλαδή τις συγκλίσεις και τις αποκλίσεις τους. Πάει να πει πως πρέπει να 
ξεχωρίσουμε το «λόγο» του από τη «διήγησή» του, που τη βλέπει να φτάνει ως και τα 
όρια ενός υπέρ-νατουραλισμού (sur-naturalisme) – «επιστροφή στο πραγματικό, αλλά 
στο πραγματικό μέσα στην ανησυχητική παραξενιά του»26.

Εντοπίζεται όμως και ένα «παραλογοτεχνικό και παραεπιστημονικό» επιστημονικό 
μυθιστόρημα στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο χαρακτηρισμός είναι του Arnaud Saint-Martin 
για να αποδώσει μια περίπτωση που επιχειρεί και αυτή να προσεγγίσει λογοτεχνία και 
επιστήμη, αθροίζοντας στη διήγηση επιστημονικές πληροφορίες, πραγματικές ή υποθε-
τικές, κατά το παράδειγμα μιας «λαϊκής λογοτεχνίας», «δημοσιογραφικής εκλαΐκευσης» 
ή «λαϊκής κουλτούρας», εξ ου και η κριτική που δέχτηκε για έλλειψη σοβαρότητας τόσο 
από λογοτέχνες όσο κι από επιστήμονες, που την κράτησαν περιθωριακή στην αρχή. 
Λίαν γνωστό το παράδειγμα των έργων του Jules Verne για τον οποίο ο Émil Zola αμφι-
σβήτησε έντονα τις λογοτεχνικές αξιώσεις του27.

Εν ΕιΔΕι συΜΠΕρασΜαΤοσ

Κοινός τόπος και της επιστήμης και της τέχνης είναι η κοινωνία. Αυτονόητα, λοιπόν, 
όχι μόνο πορεύονται σε παράλληλους δρόμους αλλά και αλληλοδιαπλέκονται: Συχνά, 
λοιπόν, ο επιστημονικός λόγος μεταφέρεται στο ευρύτερο κοινό μέσω της λογοτεχνί-
ας, όπως, για παράδειγμα, εδώ στον τόπο μας με τη διάχυση ψυχαναλυτικών εννοιών 
στην ελληνική κοινωνία μέσω των μυθιστορημάτων του Καραγάτση και της ψυχιατρικής 
θεωρίας του εκφυλισμού [ως προς έναν ιδεατό τύπο ανθρώπου (του Morel, 1857), ή σε 
σχέση προς τους γεννήτορες (του Magnan, 1874)] από τον Ξενόπουλο. Αλλά συμβαίνει 
και αντίστροφα, όπως παρατηρούν οι Alexander και Selesnick: στη διάρκεια της Ανα-
γέννησης, «το λογοτεχνικό ταλέντο του Ραμπελαί και του Βοκκάκιου τους επιτρέπει να 
εκφράσουν, με νεωτερικό τρόπο τις βασικές ορμές του ανθρώπου, που αποσιωπούνταν 
για αιώνες», φέρνοντάς τες στο προσκήνιο, και το επιστημονικό προσκήνιο φυσικά28.

Πριν από δέκα και περισσότερα χρόνια, το British Journal of Psychiatry αναδιφούσε 
και σχολίαζε λογοτεχνικά κείμενα συγγραφέων, τόσο διαφορετικών μεταξύ τους όπως 
είναι ο Σκοτ, ο Ντίκενς, ο Τέννυσον, ο Τολστόι, ο Προυστ και πολλοί άλλοι, που είχαν 
καταγράψει εμπειρίες déjà vu. Δινόταν έτσι η ευκαιρία στους συγγραφείς του άρθρου να 
προτρέψουν τους ψυχιάτρους να ξεπεράσουν τα όρια της επιστημονικής βιβλιογραφίας 
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τους και να διαβάσουν ποίηση και πρόζα29.**
Οι δυο αυτές αμφίδρομες σχέσεις έχουν την ιστορία τους: οι ρίζες τους αντλούν από 

το έδαφος που τους εξέθρεψε ως αυτόνομους τομείς, καθώς άρχιζαν να απαλλάσσονται 
από τις θεολογικές ερμηνείες του κόσμου στα χρόνια της Αναγέννησης, αναζητώντας την 
περιγραφή του κόσμου και των εμπειριών. «Είναι αυτονόητη η συμφωνία ανάμεσα στον 
Άμλετ, τον Μάκβεθ, τον Ριχάρδο τον ΙΙΙ, από τη μια, και στο πνεύμα που παρακινούσε 
την περιέργεια του Montaigne, του Bacon ή του Galilei, από την άλλη»30.

Όντως, τα «ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λογοτεχνικού φαινομένου είναι η δραμα-
τοποίηση μιας εξέλιξης, η δημιουργία μιας φανταστικής πλοκής, που τα συνθετικά τους 
στοιχεία προέρχονται από την πραγματική ζωή και τις πραγματικές πεποιθήσεις», πλην 
όμως «εμφανίζονται ταυτόχρονα και γίνονται αισθητά με ένα διαφορετικό, σε σημαντικό 
βαθμό, τρόπο και η διαφορά αυτή είναι το δημιούργημα της φαντασίας, της μεθόδου 
αυτής της δημιουργίας, της ιδιαίτερης και απόλυτα πρωτότυπης φανταστικής συγκρό-
τησης»31. Η «διαφορά» αυτή θα τείνει να εξαφανιστεί εντός του ακραίου νατουραλιστικού 
παραδείγματος.

Προς άλλη κατεύθυνση θα ωθήσει ο ρομαντισμός του Novalis, όταν υποστηρίζει 
πως «η τέλεια μορφή των επιστημών πρέπει να είναι ποιητική»30. Η νέα κατεύθυνση θα 
προκύψει, σχηματικά, από τις επιστήμες του ανθρώπου, όπως τις προετοίμασε η στροφή 
της λογοτεχνίας στην εσωτερικότητα του ατόμου. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που κάποια 
θέματα των σχέσεων λογοτεχνίας και επιστημών του ανθρώπου [η απήχηση του Goethe 
στην κατασκευή της ψυχολογίας της μορφής από τον Koehler, η αναφορά στους χαρα-
κτήρες του La Bruyère στα μαθήματα του Adam Smith] παρουσιάστηκαν στο αφιέρωμα 
του περιοδικού Revue d’Histoire des Sciences Humaines, με εισαγωγικό κύριο άρθρο 
του γάλλου ψυχαναλυτή και επιστημολόγου Pierre-Henri Castel υπό τον ρητορικά ερω-
τηματικό τίτλο «Η λογοτεχνία, εργαστήριο των επιστημών του ανθρώπου;»32.

Είναι γνωστές, βέβαια, από παλιά οι αμοιβαίες εκατέρωθεν ωσμώσεις λογοτεχνίας 
και των τριών «Ψ» [ψυχολογίας – ψυχιατρικής – ψυχανάλυσης]. Όπως, για παράδειγ-
μα, γίνεται με τα «ταξίδια» γύρω από ένα ντιβάνι, για να θυμηθώ το τίτλο του κύριου 
άρθρου με το οποίο ο Jean-Louis Hue εισήγαγε το αφιερωμένο στους συγγραφείς και 
την ψυχανάλυση τεύχος του περιοδικού Magazine Litteraire. Το ομιλείν και το γράφειν 
μοιάζουν αλλά δεν είναι δυο απολύτως απομακρυσμένες διαδικασίες, παρατηρεί ο Jean-
Louis Hue. Το ντιβάνι, λέει, ευνοεί αναμφίβολα το λέγειν που κατασκευάζει μια ομιλία 
σε αναζήτηση μιας αλήθειας και μοιάζει με ένα υπό κατασκευή μυθιστόρημα. Αφθονούν 
τα μυθιστορήματα, που γέμουν ψυχανάλυσης, ιδίως σήμερα33.

ΕΠιΜΕΤρο

Θα κλείσω με ένα απόσπασμα από το σύγχρονο μυθιστόρημα Breakfast of champions 

 **	Ήταν	και	δική	μας	προτροπή	όταν,	στο	πλαίσιο	των	Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων	της	Α΄	Ψυχιατρικής	Κλινικής	
του	ΑΠΘ,	αφιέρωσα	αυτό	που	ονόμασα	Εντός, Εκτός και Επί της Ψυχιατρικής,	κάθε	δεύτερη	Παρασκευή,	με	ομι-
λητές	ομοτέχνους	ή	άλλων	ειδικεύσεων	και	άλλων	επιστημών	και	τεχνών,	την	ανάγκη	δηλαδή	να	αναζητήσουμε	τα	
συγγενικά	μας	πεδία,	στον	ιατρικό	λόγος	και	στο	λόγο	άλλων	επιστημών,	όσο	και	στο	λόγος	τη	τέχνης,	της	ιστορία	
και	της	φιλοσοφίας.	Βλ.	Θανάσης	Καράβατος,	Για	μια	θεωρητική	(μη-αθεωρητική)	ψυχιατρική	Εντός, Εκτός και Επί 
της Ψυχιατρικής.	University	Studio	Press,	Θεσσαλονίκη	2002,	24-25.
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[Το πρωϊνό των πρωταθλητών] του Kurt Vonnegut Jr. [Dell, New York 1973] που δανείζομαι 
από ένα γαλλικό βιβλίο που αναφέρεται στη ψυχοσωματική εκκινώντας από τη βιολογία 
του στρες34. Τη βιολογία του στρες καταγράφει και ο συγγραφέας του Κερτ Βόνεγκατ 
[1922-2007] που «ήταν ένας μελαγχολικός χιουμορίστας με σπουδές βιολογίας και αν-
θρωπολογίας. Στα μυθιστορήματά του, η επιστημονική φαντασία ήταν βασικό στοιχείο 
αλλά και πρόσχημα για να εκφράσει μια πίστη στον άνθρωπο ως αξία αδιαπραγμάτευτη, 
αλλά και μια βαθιά υπαρξιακή αγωνία που έφτανε τον πεσιμισμό τον οποίο όμως καρύ-
κευε με το παροιμιώδες χιούμορ του»35.

• «Κοιτάζοντας με την άκρη του ματιού μου διέκρινα ότι ήταν ο Κότζακ, ένα φοβερό 
ντόμπερμαν. Το μήνυμα έφτασε γρήγορα στο νου μου κι αυτός ειδοποίησε αμέσως τον 
υποθάλαμο, καλώντας τον να απελευθερώσει την ορμόνη CRF μέσα στα μικρά αιμοφόρα 
αγγεία που αρδεύουν την υπόφυση. Κάτω από την πίεση του CRF η υπόφυση απελευ-
θέρωσε λίγη ACTH που διοχετεύτηκε κι αυτή εντός της αιματικής ροής. Eν όψει ενός 
τέτοιου ενδεχομένου, η ορμόνη αυτή ήταν ήδη αποθηκευμένη στην υπόφυση, κι έτσι δεν 
άργησε να φτάσει μέσω του αίματος στην εξωτερική επιφάνεια των επινεφριδίων όπου 
είχαν παραχθεί και αποθηκευτεί τα γλυκοκορτικοειδή, έτσι όπως προβλέπονταν για τις 
επείγουσες καταστάσεις. Με τη σειρά τους τα γλυκοκορτικοειδή πέρασαν στο αίμα και, 
διατρέχοντας το σώμα μου ολόκληρο, άρχισαν να μετατρέπουν το γλυκογόνο σε γλυκόζη 
που είναι η τροφή των μυών. Θα με βοηθούσε να χτυπηθώ ή να ξεφύγω τρέχοντας. Τα 
επινεφρίδια πρόσθεσαν στο αίμα μου και μια γερή δόση αδρεναλίνης. Έγινα κατακόκκι-
νος ενώ η αρτηριακή μου πίεση χτυπούσε στο ζενίθ. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. 
Ταυτόχρονα, ορθώνονταν οι τρίχες της κεφαλής μου ενώ στο αίμα μου διασκορπίζονταν 
παράγοντες πήξης που θα σταματούσαν την αιμορραγία σε περίπτωση τραυματισμού 
μου. […] Αναδίπλωνα επίσης τους όρχεις μέσα στη κοιλιά μου όπως ένα αεροπλάνο αρ-
χίζει την πτήση του μαζεύοντας στο κήτος του τον μηχανισμό της προσγείωσης». Έτσι 
«οπλισμένος» ο ήρωας μας, ξέφυγε τον κίνδυνο μ’ ένα μεγάλο σάλτο και το ντόμπερμαν 
προσέκρουσε στο κιγκλίδωμα πέφτοντας κάτω ξέπνοο.
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στη σκιά των ανθισμένων ιδεών:  
η νοσολογική αφήγηση  
κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα

Φώτης Βλαστός

Η ιατρική, είναι μια εφαρμοσμένη επιστήμη. Εδράζεται σε μια σειρά συνεκτικών 
εννοιών, εξελισσόμενο απόσταγμα αντικειμενικών δεδομένων και εμπειρικών αντιλήψε-
ων: πρόκειται για το πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καθρεφτίζεται η πρακτική 
επάρκειά της, διαιωνίζεται η διδασκόμενη ύλη της και σχεδιάζεται η ερευνητική της 
απόπειρα. Η εξέλιξη αυτού του πνευματικού πλαισίου δεν είναι μια ευθύγραμμη γραμμή, 
που κατευθύνεται από το απλό στο σύνθετο και από το άγνωστο στο οριστικά εξακριβω-
μένο, αλλά μάλλον μια μετα-ιδεολογική διαπάλη με σπειροειδή πορεία, καθώς, σε κάθε 
εποχή, τα φιλοσοφικά ρεύματα επαναδιατυπώνουν θεμελιώδη οντολογικά ερωτήματα 
επηρεάζοντας κάθε μορφή σκέψης και ασφαλώς τις επιστήμες που ασχολούνται με το 
φαινόμενο της ζωής. Στη διαπάλη αυτή θα μπορούσε κανείς να διακρίνει επαναλαμβα-
νόμενες συνθέσεις και διαφωνίες, κάθε φορά όμως αυτό που επιστρέφει διαφέρει από 
τον εαυτό του ως προς τους όρους του διαλόγου και τη σημασιολογική φόρτιση των 
υπό εξέταση εννοιών.

Για παράδειγμα, η ιπποκρατική θεωρία των 4 ζωτικών χυμών και οι ανατολικές, ια-
τρικές παραδόσεις που σχετίζονται με την αναστολή του chi (ή prana), συναντώνται με 
τις έννοιες του βιταλισμού (vitalism) και του elanvital (ζωϊκή ορμή), στην Ευρώπη του 
18ου και του 19ου αιώνα: οι ζωντανοί οργανισμοί περιέχουν άραγε μια μη φυσική ουσία, 
ή διέπονται από αρχές που διαφέρουν από όσες κυβερνούν τον ανόργανο κόσμο1; Ο 
LouisPasteur υποστήριζε ότι η ζύμωση είναι μια «ζωϊκή δραστηριότητα, μια ζωή χωρίς 
αέρα», άρα μια διαδικασία που υπερβαίνει τους νόμους της στοιχειώδους βιοχημείας2. 
Η «αυθόρμητη γέννηση», η εμφάνιση δηλαδή κυττάρων ή οργανισμών από ανόργανο 
υπόβαθρο, υποστηρίζεται από τον Αριστοτέλη στο «Των περί τα ζώα ιστοριών» αλλά και 
από συγγραφείς της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού3. Σήμερα, οι ιδέες αυτές θεω-
ρούνται ξεπερασμένες, ωστόσο δεν είναι άσχετες με τη σύγχρονη θεωρία της «αβιογέν-
νησης», σύμφωνα με την οποία η πρώτη μορφή ζωής στη γη ενδέχεται να προήλθε από 
ρακεμική σύνθεση ελεύθερων αμινοξέων υπό ειδικές συνθήκες φωτός και ακτινοβολίας.

H ιατρική, όπως την εξασκούμε σήμερα,υιοθέτησε μια νοσολογική αφήγηση, έναν 
συνεκτικό τρόπο να αντιλαμβάνεται και να ομιλεί για τα φαινόμενα που παρατηρεί. 
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Όπως κάθε άλλη αφήγηση, η νοσολογική αφήγηση επηρεάστηκε δραστικά από τις 
περιρρέουσες ιδέες. Η εικόνα μιας αποστασιοποιημένης από την φιλοσοφική αναζήτη-
ση, «αντικειμενικής» επιστήμης που προχωρά απερίσπαστη προς την αποκάλυψη των 
μυστηρίων της ζωής και την αποτελεσματική θεραπεία των νόσων αποτελεί μέρος μιας 
υπεραπλούστευσης: ήδη από την εποχή του Διαφωτισμού, η πίστη στην πρωτοκαθε-
δρία της γνώσης οδηγεί τους επιστήμονες σε ένα argumentum ad ignorantiam, καθώς 
η αμηχανία μπροστά στο διφορούμενο καθησυχάζεται με τον αποκλεισμό του ως μη 
αποδεδειγμένου άρα ανύπαρκτου. Όμως, όπως έγραψε ο Αμερικανός αστροφυσικός Carl 
Sagan, «η απουσία της απόδειξης δεν αποτελεί απόδειξη της απουσίας»4. Η νοσολογική 
αφήγηση αλλάζει μαζί με τον κόσμο μας. Είναι εύκολο να το συνειδητοποιήσουμε όταν 
συγκρίνουμε απομακρυσμένες μεταξύ τους χρονικές περιόδους. Όμως συμβαίνει και 
μέσα στο διάστημα μιας ιατρικής σταδιοδρομίας ή ακόμα συχνότερα.

Η Εικονα

«Εάν ανοίξουμε τις θύρες της αντίληψης, όλα θα εμφανισθούν στον άνθρωπο 
όπως είναι – άπειρα»

William Blake

Η βιομηχανική επανάσταση, έφερε στον πάγκο του επιστημονικού εργαστηρίου τόσα 
πολλά και τόσο ισχυρά εργαλεία, που ουσιαστικά μετέτρεψε την έρευνα σε μια ατέλειωτη 
αλυσίδα από επιτεύγματα. Η μελέτη του φαινομένου της ζωής «επαναστατικοποιήθηκε» 
μέσω της χρώσης και της θέασης των κυττάρων και των συστατικών τους. Ήδη, από 
τα τέλη του 18ου αιώνα, η ιατρική νοσολογική αφήγηση παρακολουθεί τα ιδεολογικά 
ρεύματα του καιρού της. Επιστημολογικά, ο γιατρός είναι έτοιμος να εγκαταλείψει μια 
ιατρική βασισμένη στη φιλανθρωπία και στις παραδοσιακές δοξασίες και συνταγές και 
να στραφεί προς το ρασιοναλισμό, έτσι όπως τον έφεραν από τα αρχαία συγγράμματα 
στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα στοχαστές όπως ο Rene Descartes, o Baruch Spinoza, 
o Gottfried Leibniz και ο Immanuel Kant.

Οι γιατροί, στις αρχές του 19ου αιώνα είναι μακρινοί μαθητές του Andreas Vesalius 
και του William Harvey. Η διανοητική προετοιμασία τους περιλαμβάνει την αφαίρεση, 
την κατηγοριοποίηση και την παρατήρηση. Το επόμενο στάδιο στην πορεία τους προς 
την «αποτελεσματική θεραπεία των νόσων» είναι η σύνδεση των φυσικών σημείων και 
των συμπτωμάτων με τις παθολογοανατομικές βλάβες, καθώς το κρεβάτι του ασθενούς 
επικοινωνεί πλέον με το «αμφιθέατρο», τον τόπο δηλαδή της ανατομίας και της ιατρικής 
παρατήρησης του εσωτερικού του ανθρώπινου σώματος. Ο γιατρός, του 19ου αιώνα, 
που αποσπά από το ζωντανό σώμα του ασθενούς τις κλινικές πληροφορίες μέσω της 
δράσης των αισθήσεων του εξεταστού (επισκόπηση-όραση, επίκρουση, ακρόαση-ακοή, 
ψηλάφηση-αφή), είναι συχνά το ίδιο πρόσωπο που ανατέμνει το σώμα του αποβιώσαντα 
και μελετά τις παθολογικές «εστίες» του.

Τα λοιμώδη νοσήματα αποτελούν τον προνομιακό τόπο εφαρμογής των διανοητι-
κών κατακτήσεων του κλινικού παρατηρητή. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, αρχίζει η 
συζήτηση περί «μολυσματικού παράγοντα». Οι μαίανδροι, της αναζήτησης της αιτιολο-
γίας των λοιμώξεων, περνούν από τις σφοδρές διαμάχες των «infectionnistes» και των 
«contagionnistes», των οπαδών της θεωρίας του ευαίσθητου ανοσολογικού υπεδάφους 
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και των οπαδών του εξωτερικού εισβολέα, της θεωρίας της ζύμωσης και της θεωρίας 
του παρασιτισμού. Μικροζωίδιο, μικρόφυτο, βακτήριο, δονάκιο, βακτηρίδιο, σπόρος, 
σπειροειδές, ονομασίες, που θα προσδιορίσουν σταδιακά το ένα ή το άλλο μικρόβιο, 
αναμιγνύονται στον πνιγηρό αέρα του αμφιθεάτρου με ετερόκλιτες ονομασίες που 
υποδηλώνουν τη λοίμωξη: πυρετός, φλόγωση, φλεγμονή, σηπτική δηλητηρίαση κ.ά. Οι 
νοσολογικές κατατάξεις διαδέχονται η μία την άλλη, όλες διεκδικώντας κάποια λογική 
πληρότητα και υποσχόμενες αξιόπιστη διαφορική διάγνωση5.

«Πίσω από την ασθένεια εξαφανίζεται ο ασθενής, το αποκωδικοποιημένο παθολογικό 
συμβάν αποχωρίζεται από το άτομο και, επ’ άπειρον επαναλήψιμο, καθίσταται παγκόσμιο. 
Ο νοσοκομειακός θεσμός επέτρεψε αυτόν τον αποχωρισμό με τη γέννηση της ανατομο-
κλινικής μεθόδου» συμπεραίνει ο Michel Foucault6. Ο ρασιοναλισμός ριζοσπατικοποιείται 
μέσω του θετικισμού: τα δεδομένα που προκύπτουν από λογική επεξεργασία και επαλη-
θεύονται από τις αισθήσεις μας συνιστούν αδιαφιλονίκητη γνώση.Οι Γάλλοι θεωρητικοί 
HenrideSaint-Simon, Pierre-Simon Laplace και Auguste Comte, στα τέλη του 18ου 
και στις αρχές του 19ου αιώνα, επιχειρούν να εξορίσουν τη μεταφυσική από την πορεία 
της ανθρώπινης σκέψης, αντικαθιστώντας την με την αλληλεπίδραση ανάμεσα στη 
λογική και στην παρατήρηση. Κοινωνικός οραματιστής και εποχιακός σπουδαστής της 
ιατρικής, ο Comte συλλαμβάνει, σε συνεργασία με τον John Stuart Mill, ένα σχέδιο για 
την ορθολογική ανάπτυξη της μελλοντικής κοινωνίας: η βιολογία κατατάσσεται στην 
κορυφή της πολυπλοκότητας αμέσως μετά από την κοινωνιολογία. Μια «νέα θρησκεία 
της ανθρωπότητας» αναδύεται, όπου κάθε μορφή γνώσης και οργανωμένης επιστήμης 
οφείλει να περάσει από τη θεολογική, στη μεταφυσική ή αφηρημένη και τέλος στην 
επιστημονική ή θετική κατάσταση7. 

Η ιατρική σκέψη και πράξη είναι πλέον ενταγμένη σε ένα σύστημα νοητικής και 
κοινωνικής οργάνωσης με σημείο εκκίνησης τη διεισδυτική παρατήρηση και ορίζοντα 
μια τεχνολογικά αναπτυγμένη κοινωνία. Αυτή ακριβώς η ικανή να δώσει γενικά συ-
μπεράσματα διείσδυση απαιτεί τη μετατροπή του ασθενούς σε περιστατικό και της 
ασθένειας σε «εστία βλάβης». Ο κοινωνικο-πολιτικός περίγυρος επιδρά αποφασιστικά, 
καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο των νοσοκομείων και των εργαστηρίων με στόχο την 
ανακούφιση των πασχόντων, αλλά και την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και της 
«ιατρικής βιομηχανίας». 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η εκβιομηχανιζόμενη ιατρική έχει μπροστά της δύο μονοπάτια: 
τους ορούς και τα εμβόλια του γαλλικού «παστερισμού» και τα αντιβιοτικά και χημειοθε-
ραπευτικά των Πρωσο-Γερμανών ερευνητών8. Στα 1870, η γαλλο-γερμανική σύγκρουση 
θα λάβει χώρα σε αληθινά πεδία μαχών. Η παράδοση του ξίφους του Ναπολέοντα ΙΙΙ στο 
Γουλιέλμο ΙΙ, στο Σεντάν, συνοδεύεται από τη γαλλική παραδοχή «νικηθήκαμε από την 
επιστήμη». Εκείθεν του Ρήνου, η απόφαση του κράτους να επενδύσει στην ανάπτυξη των 
εφαρμοσμένων, θετικών επιστημών φαίνεται να θριαμβεύει. Γιατροί-ερευνητές, όπως 
οι Γερμανοί Paul Ehrlich, Robert Koch και Rudolf Virchow αναπτύσσουν τεχνικές απο-
μόνωσης, χρώσης και μελέτης των μικρο-οργανισμών9. H βακτηριολογία αναπτύσσεται 
με τη βοήθεια της τεχνολογικής προόδου: η ανακάλυψη συνθετικών χρωστικών (1856, 
από τον Άγγλο χημικό William Henry Perkin), η δυνατότητα χρώσης των μικροβίων και η 
ανάπτυξη θρεπτικών μέσων καλλιέργειας θα κρίνουν σύντομα το ιατρικό δίλλημα υπέρ 
της αγγλοσαξωνικής εκδοχής10.
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Μετά από το 1880, οι ανακαλύψεις μικροβίων είναι ραγδαίες: το 1881 ο Georg 
Gaffky, ανακαλύπτει το βάκιλο του τυφοειδούς πυρετού, το 1882 ο Koch ανακαλύπτει 
το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, ενώ το 1883 απομονώνει το δονάκιο της χολέρας, 
την ίδια χρονιά ο Loeffler, καλλιεργεί το μικρόβιο της διφθερίτιδας. Το 1884, ο Δανός 
Christian Gram, ανακαλύπτει τη μέθοδο διπλής χρώσης των μικροβίων που παίρνει το 
όνομά του. Το 1885, ο Ernstvon Bumm καλλιεργεί τον γονόκοκκο που είχε περιγράψει 
ο Albert Neisser, το 1879. Την ίδια χρονιά, ο Theodor Escherich, καλλιεργεί το κολοβα-
κτηρίδιο και ο Gustav Hauser τον πρωτέα. Το 1886, ο Albert Fraenkel, ανακαλύπτει τον 
πνευμονιόκοκκο. Το 1887, ο Άγγλος David Bruce, ανακαλύπτει το μικρόβιο που ευθύνεται 
για τον πυρετό της Μάλτας και την ίδια χρονιά ο Anton Weichselbaum, απομονώνει τον 
μηνιγγιτιδόκοκκο. Το 1889, ο Ιάπωνας Schibasaburo Kitasato, ανακαλύπτει τον βάκιλο 
του τετάνου και ο Γάλλος Alexandre Yersin, το μικρόβιο της πανώλης. 

Παρά τις πολλές, ατελέσφορες προσπάθειες των πρώτων Γερμανών μικροβιολόγων, 
η αποτελεσματική φαρμακευτική αντιμετώπιση των λοιμώξεων ξεκινά το 1928 με την 
πενικιλίνη, που ανακαλύπτει ο Alexander Fleming και συνεχίζεται το 1935 με τις σουλ-
φοναμίδες που ανακαλύπτει ο Gerhard Domagk. Η αντιβιοτική θεραπεία βασίζεται, τόσο 
στην απομόνωση του παθογόνου μικροβίου στις οργανικές εκκρίσεις του ασθενούς, 
όσο και στην ευαισθησία που αυτό δείχνει στην καλλιέργειά του με τα διάφορα αντιβι-
οτικά: η δοκιμασία ευαισθησίας προτάθηκε επίσης από τον Fleming. Ο κλινικός γιατρός 
οφείλει πλέον να ανακαλύψει την εστία της λοίμωξης και να αναπτύξει τα εργαλεία και 
τις δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συλλέξει αντιπροσωπευτικό δείγμα από το 
πάσχον όργανο ή τις εκκρίσεις του.

Το 1883, ο Γερμανός φυσικός Auguste Kohler, τελειοποιεί το μικροσκόπιο φωτισμού 
ώστε να επιτρέπει τη λεπτομερέστερη παρατήρηση των εξεταζόμενων ζωικών ιστών και 
μικροβίων. Το 1897, ο επίσης Γερμανός φυσικός Wilhelm Conrad Roentgen, ανακαλύπτει 
τις ακτίνες Χ, η ευρεία εφαρμογή των οποίων στην κλινική ρουτίνα αναπτύχθηκε μετά 
από το 1913. Η ενίσχυση του ιατρικού βλέμματος, στα ενδότερα των φυσιολογικών και 
των παθολογικών ιστών, επιτρέπει πλέον τη σταδιακή αναθεώρηση όλων των εμπειρικών 
νοσολογικών κατατάξεων. Οι νέες κατηγοριοποιήσεις θα βασισθούν στις πληροφορίες 
που προέρχονται από τη μικροσκοπική ανάλυση και τη μακροσκοπική, ακτινολογική 
καταγραφή.

Η επιφάνεια της εικόνας προσέφερε στη νοσολογική αφήγηση αυτό που ο Canguilhem 
αποκαλεί «οντολογική αναπαράσταση της νόσου»11. Η σύγχρονη ιατρική θεωρεί τη 
νόσο διαταραχή εντοπισμένη κάπου μέσα στον οργανισμό σε αντιδιαστολή με την Ιπ-
ποκρατική ιατρική που εφάρμοζε μια ολιστική προσέγγιση στο φαινόμενο της νόσου. 
Η «περιοχική» εκδοχή της νόσου περιέχει τον υπαινιγμό ότι μετά την αποκατάσταση 
του τοπικού προβλήματος η υγεία του ατόμου μπορεί να επιστρέψει στα φυσιολογικά 
πλαίσια. Για κάθε τοπική διαταραχή μπορεί εφεξής να εκπαιδευτεί ένας «ειδικός» για-
τρός. Ο πολλαπλασιασμός των ειδικοτήτων και της τεχνολογίας που εξυπηρετεί κάθε 
μια από αυτές μεταφέρει την ατομική αναζήτηση της υγείας στο πεδίο της αναζήτησης 
της καλής λειτουργίας μιας συσκευής με πολλά διαμερίσματα.

Επιπλέον, στις αρχές του 20ου αιώνα, η ιατρική αναπτύσσεται χωρίς κοινωνικο-οικο-
νομικούς περιορισμούς. Μέσα σε ένα σχεδόν αυτονόητο πλαίσιο συνεχών προόδων και 
παρελκόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, η πορεία της σύγχρονης ιατρικής βαίνει 
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παράλληλα με την πορεία του σύγχρονου κόσμου: από την ένδεια στην παροχή, από 
το άγνωστο στο γνωστό, από το απλό στο σύνθετο. Ασφαλώς, πολλές περιοχές της 
νοσολογίας παραμένουν ακόμα ανεξερεύνητες. Όμως, οι μικροβιακές λοιμώξεις και οι 
εμφανείς στο ακτινολογικό φιλμ βλάβες των ιστών προσφέρονται για μια ιατρική αφήγηση 
όπου ο θετικισμός και η αιτιοκρατική λογική βρίσκονται στην Ιθάκη τους.

ο ΜΗΧανισΜοσ

«Ποτέ δεν γνωρίζεις τι είναι αρκετό,
Αν δεν γνωρίσεις τι είναι περισσότερο από αρκετό»

William Blake

Στις αρχές του 20ου αιώνα, παρά τις κοσμογονικές αλλαγές στη νοσολογική σκέψη, 
πολλές παθήσεις παραμένουν απροσπέλαστες. Πρόκειται κυρίως για όσες από τις δια-
ταραχές του οργανισμού δεν οφείλονται σε εξωτερικό, μικροβιακό αίτιο, αλλά σε άλλου 
τύπου διαταραχές (που συχνά προσδιορίζονται με το πρόθεμα δυσ- (σε αντιδιαστολή με 
το ευ-), όπως για παράδειγμα οι ενδοκρινολογικές παθήσεις και οι καρδιακές αρρυθμίες.

Ήδη, ο Compte, προβληματίζεται γύρω από τα κριτήρια μετάβασης από το φυσιο-
λογικό στο παθολογικό επίπεδο λειτουργίας ενός οργάνου όταν γράφει «το παθολογικό 
δεν είναι άλλο από μια απλή επέκταση, που εκτείνεται υπεράνω ή κάτω από τα όρια 
των αναμενόμενων μεταβολών για κάθε φυσιολογικό όργανο». Η εργασία του Claude 
Bernard, επιβεβαιώνει αυτήν ακριβώς την οπτική12. Η μελέτη του διαβήτη επιλέγεται ως 
χαρακτηριστικό παράδειγμα: «κάθε νόσος έχει μια φυσιολογική κατάσταση της οποίας 
αποτελεί μια υπερβάλλουσα, ελλειμματική ή διαστρεβλωμένη εκτροπή. Εάν σήμερα δεν 
είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε όλες τις εκδηλώσεις μιας ασθένειας είναι γιατί η φυσι-
ολογία δεν είναι αρκετά αναπτυγμένη, καθώς μας είναι άγνωστες πολλές λειτουργίες». 
Με βάση αυτόν τον συλλογισμό, ο Bernard, αποδίδει την αυξημένη γλυκόζη στο αίμα 
ενός διαβητικού ζώου στον οργανισμό αυτού του ζώου και όχι σε αυξημένη πρόσληψή 
της από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Ο «οργανισμός», μέσα στον εαυτό του, όπως και κάθε άλλο πράγμα μελετώμενο «κα-
θαυτό» αποτέλεσε το αντικείμενο της προβληματικής ενός κλάδου του καρτεσιανού και 
του καντιανού ρασιοναλισμού, της φαινομενολογίας. Ο εισηγητής της, Edmund Husserl, 
κηρύσσοντας την επιστροφή «στα πράγματα αυτά καθαυτά», εξέφραζε παράλληλα και 
την ανάγκη ενός μέρος της ιατρικής έρευνας να εμβαθύνει στα ενδότερα των λειτουργιών 
του οργανισμού, αναλύοντας τη νόσο σαν ένα «εσωτερικό φαινόμενο» με μια ορισμένη 
«γενεαλογία», ένα «πριν» και ένα «μετά»13. Παρά την αντιδιαστολή ανάμεσα στον κόσμο 
«όπως υπάρχει έξω από τη συνείδηση μας» και στον κόσμο «όπως υπάρχει μέσα από τη 
συσχέτισή του με τη συνείδησή μας», που αποτελεί την αφετηρία της σκέψης του Husserl, 
η νοσολογική έρευνα των παθοφυσιολογικών μηχανισμών αποτελεί μια εφαρμογή της 
παραπάνω αρχής, καθώς υποβάλλει τον οργανισμό σε μια μελέτη που σχετίζεται με την 
πεμπτουσία της πειραματικής ιατρικής, τα όργανα του εργαστηρίου (προέκταση της 
«ιατρικής εμπειρικής ματιάς»). Υποβάλλοντας τον ανθρώπινο οργανισμό σε σταδιακή 
«φαινομενολογική, ειδολογική απλούστευση», η ιατρική έρευνα οδηγείται σε μια μορφή 
καθαρής γνώσης των λειτουργιών και των διαταραχών τους, σε μια κατάσταση που αντι-
στοιχεί με τη «μεταφυσική αναγωγή» (transcendental reduction) της φαινομενολογίας14. 
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Παρά την αποστροφή του Husserl στον «ψυχολογισμό», η ψυχανάλυση του Sigmund 
Freud ακολουθεί μια παράλληλη, πνευματική διαδρομή, με στόχο την αποκάλυψη ψυχικών 
μηχανισμών που ευθύνονται για ένα σημαντικό μέρος της ανθρώπινης ψυχοπαθολογί-
ας. Στην ψυχανάλυση, τα εργαστηριακά όργανα μελέτης του παθολογικού φαινομένου 
αντικαθίστανται από το (διά-)λογο ανάμεσα στον αναλυόμενο και στον αναλυτή.

Η ανακάλυψη και η περιγραφή του μηχανισμού, που ευθύνεται για την εκτροπή από 
τη φυσιολογική λειτουργία του οργάνου γίνεται το κεντρικό αίτημα της νοσολογίας του 
20ου αιώνα. Η πρώτη περιγραφή υπο-θυρεοειδισμού στα πλαίσια κρετινισμού έγινε το 
1850, από τον T.B. Curling. Το 1871, ο Charles Henry Fagge, περιέγραψε περίπτωση 
συγγενούς υπο-θυρεοειδισμού. Η πρώτη περιγραφή ορμόνης (καθώς και η πρώτη χρή-
ση του όρου) έγινε το1902, όταν οι William Bayliss και Ernest Starling, ανακάλυψαν τη 
σεκρετίνη, καθώς και το μηχανισμό με τον οποίο εκκρίνεται από το έντερο και διεγείρει 
το πάγκρεας15. Ο όρος γενικεύθηκε και συμπεριέλαβε όλες τις συναφείς ουσίες, που 
εκκρίνονται από τους ενδοκρινείς αδένες: ο κατάλογος συμπληρώνεται από τότε μέχρι 
σήμερα. Κάθε ορμόνη συσχετίζεται με μια λειτουργία και με μηχανισμούς που οδηγούν 
σε εκτροπή από τη φυσιολογική δράση της.

Το 1936, η εργασία του Henry Hallett Dale, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο οργα-
νισμός περιέχει χημικές ουσίες που δρουν ως νευροδιαβιβαστές, σε όλες τις περιφε-
ρικές νευρικές συνάψεις. Η υπόθεση του Dale, ότι ο εγκέφαλος διαθέτει μια πλειάδα 
από τοπικούς νευροδιαβιβαστές επαληθεύθηκε από επόμενους ερευνητές, γεγονός 
που οδήγησε στην αλματώδη ανάπτυξη της ψυχο-φαρμακολογίας, μετά από το 195016.

Η μελέτη των καρδιακών αρρυθμιών και η εφαρμογή αποτελεσματικών θεραπειών 
διέτρεξε όλον τον 20ο αιώνα: οι εργασίες του Mines, το 1913-14, οι μελέτες σε πειρα-
ματόζωα με μικρο-ηλεκτρόδια τη δεκαετία του 1960, η πειραματική και κλινική απόδει-
ξη τερματισμού των ταχυκαρδιών με πρόωρη διέγερση στις δεκαετίες του 1960 και 
1970, η ανάπτυξη εμφυτεύσιμων απινιδωτών μετά από το 1960, καθώς και η κατάλυση 
(ablation), μέσω καθετήρα από τον Melvin Scheinman το 1981, σχεδόν εκμηδένισαν τις 
μη θεραπεύσιμες υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες17. 

Η βασισμένη στη μελέτη των μηχανισμών νοσολογική αφήγηση προσέφερε στη 
σύγχρονη ιατρική μια θέα στον αθέατο κόσμο του οργανισμού, ανοίγοντας το δρόμο 
σε αναρίθμητες θεραπευτικές εφαρμογές. Όμως, η αποκάλυψη των μηχανισμών δεν 
συνεπάγεται πάντοτε την αποκάλυψη των αιτίων που τους κινητοποίησαν. Τα όργανα 
του εργαστηρίου δεν μπορούν να υποκαταστήσουν «τη σκέψη στην πολυθρόνα»: o 
Canguilhem, έβλεπε την πορεία της νοσολογικής αφήγησης σαν μια συνεχή διαπάλη 
ανάμεσα στην περιγραφική στάση (παραγωγή στοιχείων απαλλαγμένων από στοχαστι-
κές ερμηνείες) και στην αξιολογική (την ερμηνεία των στοιχείων με βάση ένα σύνολο 
αξιών)18. Μετά από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αξιολογική ανάλυση των (συνεχώς 
αυξανόμενων) πειραματικών δεδομένων αναζητά το ρόλο της στη διαμόρφωση της 
ιατρικής του μέλλοντος.
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Η ΠΛΗροΦορια

«Άκου τη φωνή του Βάρδου
Που παρελθόν, παρόν και μέλλον βλέπει. 
Που τ’ αυτιά του έχουν ακούσει
Την Άγια Λέξη
Καθώς περπάτησε ανάμεσα από τ’ αρχαία δέντρα»

William Blake

Η αναδίφηση, των κλινικά άδηλων λειτουργιών του οργανισμού αφ’ ενός αποκάλυ-
ψε πολλές θεραπευτικές δυνατότητες, αφ’ ετέρου επέτεινε την πολυπλοκότητα στην 
ανάγνωση της συνολικής εικόνας. Τα «διότι», γέννησαν νέα «γιατί». Γιατί οι άνθρωποι 
διαφέρουν ως προς την αντοχή τους στη μολυσματική διείσδυση ενός μικροβίου; Γιατί 
ένας μηχανισμός διαταράσσεται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή; Γιατί ο οργανισμός 
επιτρέπει την καρκινογένεση που πρόκειται να τον αφανίσει; Ο θετικισμός του Compte, 
έβλεπε την επιστήμη σαν περιγραφή της πραγματικότητας. Η εξέλιξή του στον 20ο 
αιώνα, ο λογικός θετικισμός, έβλεπε την επιστήμη σαν εξήγηση.

Μετά από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η πρόοδος της εφαρμοσμένης Λογικής επέτρεψε 
την εμφάνιση υπολογιστικών μηχανών. Η κωδικοποίηση, η αποθήκευση και η επεξεργασία 
των υπολογιστικών δεδομένων ενέπνευσαν τη διατύπωση μιας θεωρίας της πληροφορίας: 
o Αμερικανός μαθηματικός ClaudeShannon δημοσίευσε την πρώτη σχετική εργασία του 
το 194819. Το προνομιακό πεδίο εφαρμογής της θεωρίας υπήρξε η γλώσσα, το κύριο 
όργανο της διανθρώπινης επικοινωνίας. Η ανακάλυψη του DNA, το 1953 από τους 
Crick και Watson, και η περιγραφή του ανθρώπινου γονιδιώματος, δημιούργησαν το 
επιστημονικό πλαίσιο ανάγνωσης ενός «πανάρχαιου» βιολογικού κώδικα, σύμφωνα με τον 
οποίον η βιοσύνθεση των πρωτεϊνών αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα. Η αδενίνη, 
η γουανίνη, η κυτοσίνη και η θυμίνη έγιναν τα γράμματα μιας «γλώσσας», της οποίας οι 
λέξεις (πάντοτε συνδυασμός τριών γραμμάτων) επικοινωνούν την «πληροφορία» που 
βρίσκεται κωδικοποιημένη με τη μορφή γονιδίων, στον πυρήνα των κυττάρων. Το DNA 
διαχωρίστηκε σε κωδικές (εξόνια) και μη κωδικές (ιντρόνια) περιοχές. 

Η μελέτη των 46 ανθρώπινων χρωματοσωμάτων και των 30-40.000 γονιδίων που 
κωδικοποιούν πρωτεΐνες επέτρεψε την αποκάλυψη της αιτίας δεκάδων παθήσεων που 
ονομάστηκαν «γενετικές». Επίσης, αποκαλύφθηκε η μοριακή βλάβη που είναι υπεύθυνη 
για τον παθολογικό φαινότυπο: εστιακή μετάλλαξη, διαγραφή, διαταραχή του αριθμού 
των σχετικών γονιδίων, επανάληψη της αλληλουχίας του γονιδίου. Επιπλέον, πολλές 
μη γενετικές ασθένειες συσχετίσθηκαν με δυσλειτουργίες των γονιδίων, ωστόσο η 
ερμηνεία της γονιδιακής διαταραχής δεν επαρκεί από μόνη της για να ερμηνεύσει το 
φαινότυπο: oι ασθένειες αυτές ονομάσθηκαν «σύνθετες» (διαβήτης, άσθμα, καρκίνος, 
σχιζοφρένεια). Τέλος, ανακαλύφθηκαν ασθένειες που σχετίζονται με διαταραχές στο 
μιτοχονδριακό DNA. 

Η αλληλεπίδραση, ανάμεσα στη θεωρία της πληροφορίας, στη μοριακή βιολογία και 
στη γλωσσολογία του Ferdinandde Saussure, ή στη σημειωτική του Charles Sanders 
Peirce είναι τόση, ώστε η μελέτη του γονιδώματος εφήρμοσε με την πάροδο του χρό-
νου τις αρχές των παραπάνω γλωσσολογικών θεωριών για να ερμηνεύσει τη σχέση των 
μοριακών μεταβολών με την εκδήλωση των νόσων: σήμερα, μπορεί κανείς να μιλά για 
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μια «βιο-σημειωτική»20. Η στοχαστική αυτή προσέγγιση γονιμοποίησε τη νοσολογική 
αφήγηση, ωστόσο έγινε αντικείμενο κριτικής: πόσο «τελεονομικός» είναι ο χαρακτήρας 
των ζωντανών οργανισμών; πόσο δικαιούμεθα να μεταφέρουμε τα συμπεράσματα από 
τις επιστήμες της επικοινωνίας και της κωδικοποίησης στη βιολογία; Η «πληροφορία» 
προϋπάρχει στο DNA, ή εμφανίζεται σαν αποτέλεσμα μιας συνεχούς αλληλεπίδρασής 
του με τα υπόλοιπα βιοχημικά στοιχεία του περιβάλλοντός του21;

H ογκολογία οφείλει στη μοριακή βιολογία το ριζικό μετασχηματισμό της. Η μελέτη 
της καρκινογένεσης απέκτησε νέα εργαλεία και, το κυριότερο, έναν νέο ερμηνευτικό 
κώδικα. Εφεξής, η μηχανική απομάκρυνση του μακροσκοπικά ορατού όγκου, ή η εξα-
φάνιση του αποτυπωμένου στο ακτινολογικό φιλμ όγκου με την καταστροφική ισχύ της 
ακτινοβολίας δεν αποτελούν τις μόνες, θεραπευτικές επιλογές. Νέες εξετάσεις και νέα 
φάρμακα υπόσχονται θεραπεία ή επιμήκυνση της ζωής των καρκινοπαθών ασθενών. H 
μοριακή βιολογία προσέφερε επίσης νέες διαγνωστικές μεθόδους στη μικροβιολογία, 
στην ανοσολογία και σε πολλούς άλλους κλάδους της σύγχρονης ιατρικής.

Η θεωρία της πληροφορίας επηρέασε επίσης και τη παραδοσιακή μεθοδολογία 
του ιατρικού εργαστηρίου, καθώς και τον τρόπο λήψης ιατρικών αποφάσεων:τα bits 
πληροφορίας που παρέχει κάθε ιατρική εξέταση μπορούν να αξιολογηθούν ως προς 
την αξιοπιστία με την εφαρμογή των μαθηματικών τύπων της θεωρίας των Shannon 
και Weaver22. Η παρουσία του υπολογιστή στο πειραματικό εργαστήριο γίνεται πλέον 
αυτονόητη.

Ωστόσο, το κεντρικό δόγμα περί κωδικοποίησης της γενετικής πληροφορίας δεν εξη-
γεί σε ικανοποιητικό βαθμό τις παθοφυσιολογικές διαδικασίες που απαιτούν θεραπεία, 
για παράδειγμα την καρκινογένεση. Τα κρίσιμα ενδοκυτταρικά δίκτυα όπως τα δίκτυα 
μεταγωγής σήματος και ρύθμισης της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γονιδίων γίνονται 
πεδία αλλεπάλληλων προβολών των συμπερασμάτων από τη μαθηματική έρευνα χωρίς 
οριστική αποκρυπτογράφηση των «κυτταρικών μυστικών της ζωής».

Η ΠιθανοΤΗΤα

«Ούτε μπορεί κανείς να σκεφτεί
Περισσότερο απ’ όσο γνωρίζει να σκέφτεται»

William Blake

Στο εμβληματικό έργο του «Η φύση των επιστημονικών επαναστάσεων» (1962), ο 
ThomasKuhn υποστηρίζει ότι καθώς η επιστήμη εξελίσσεται, οι ερμηνείες της γίνονται 
ολοένα και περισσότερο σύνθετες έως ότου εμφανισθεί μια ριζική μεταβολή του διανοη-
τικού πλαισίου (παράδειγμα) μέσα στο οποίο σκέφτονται και ερευνούν οι επιστήμονες23. 
Η μεταβολή αυτή απλοποιεί αιφνίδια τα πράγματα.

Η αβεβαιότητα και η ανακρίβεια δεν καταργήθηκαν από τη νοσολογική αφήγηση 
με την έλευση της ψηφιακής επανάστασης. Αντίθετα, πλαισιώθηκαν από την εκρηκτικά 
αυξανόμενη ποσότητα και επικοινωνία της πληροφορίας, ώστε αναδείχθηκαν σαν το 
επόμενο διαχειρίσιμο επιστημολογικό ζήτημα. H μαθηματική επεξεργασία αριθμητικών 
δεδομένων έγινε προσιτή σε κάθε ερευνητικό εργαστήριο μέσω των υπολογιστών. Η 
θεωρητική αμφιβολία ποσοτικοποιήθηκε και η ιατρική απόφαση κατέφυγε σε αλγορίθ-
μους, ώστε να συνεκτιμήσει προϋποθέσεις και συνέπειες. Επιπλέον, η εμπιστοσύνη στην 
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ιατρική πληροφορία τεκμηριώθηκε με βάση τη στατιστική σημαντικότητα.
Αν και έλκει την καταγωγή της από την ελληνική αρχαιότητα, η έννοια της πιθανότητας 

εδραιώθηκε στην Ευρωπαϊκή σκέψη από το 18ο αιώνα με την «κατανομή πιθανοτήτων» 
του Ελβετού Jacob Bernoulli24. Η στατιστική προσέγγιση οργάνωσε την επιδημιολογία σε 
επιστημονικές βάσεις και προσέφερε ένα αξιόπιστο εργαλείο αξιολόγησης των ιατρικών 
πρακτικών και θεραπευτικών μεθόδων. Η επαγωγική λογική μπορούσε πλέον να εκφραστεί 
και να αξιολογηθεί με περισσότερη ακρίβεια. Η ιατρική έρευνα έγινε αδιανόητη χωρίς 
ιατρική στατιστική. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, ένας από τους εισηγητές της ιατρικής 
στατιστικής στον 20ο αιώνα, ο Ronald Fisher “το να καλέσεις τον στατιστικό μετά την ολο-
κλήρωση του πειράματος είναι σαν να τον καλείς να κάνει τη νεκροψία: ίσως μπορέσει να 
σου πει από τι πέθανε το πειραματόζωο»25. Στις μέρες μας, η ιατρική σκέψη δεν αναλύει 
μόνο το προαιώνιο αντικείμενό της (τον ανθρώπινο οργανισμό και τις παθήσεις του), 
αλλά και τον εαυτό της. Ο ιατρικός νους αναλύεται και μεταρρυθμίζεται με βάσει τα 
αριθμητικά δεδομένα: γίνεται αντικείμενο των επιστημών της γνώσης (Cognitive science). 

Τι αλλάζει στη νοσολογική αφήγηση στις μέρες μας; Πώς μετασχηματίζεται η εικό-
να της βιολογίας από την εισαγωγή των πιθανοτήτων; Μήπως, η συνεχώς αυξανόμενη 
ποσοτικοποίηση απειλεί τη «σιωπηλή γνώση» (tacit knowledge), που κάθε ιατρικός νους 
περιέχει και δεν μεταδίδει26; 

O Kuhn, διακρίνει δύο μέρη σε κάθε παράδειγμα: το υπόστρωμα της γνώσης και 
τα πρότυπα. Το υπόστρωμα της γνώσης συναποτελούν οι μεταφυσικές παραδοχές, οι 
συμβολικές γενικεύσεις και οι επικρατούσες μεθοδολογικές αξίες23. Η εισαγωγή των 
πιθανοτήτων και στοιχείων από την θεωρία του χάους δεν απειλούν τις αιτιοκρατικές 
βάσεις του γνωστικού οικοδομήματος της σύγχρονης ιατρικής (μεταφυσικές παραδοχές), 
ενώ τροποποιούν τη νοσολογική αφήγηση (καθώς εισάγουν τη μαθηματική αβεβαιότητα 
στη μελέτη και στη πρόγνωση των βιολογικών φαινομένων) και, ασφαλώς, αλλάζουν 
ριζικά τις τρέχουσες μεθοδολογικές αξίες (καθιστώντας τον υπολογιστή αναπόσπαστο 
μέρος της έρευνας).

Μπροστά στο ανθρώπινο φαινόμενο, ο γιατρός αντιμετωπίζει ένα πρότυπο πολυ-
πλοκότητας (complexity) με σημαντικές αχαρτογράφητες περιοχές και μη γραμμική 
έκβαση πολλών θεραπευτικών παρεμβάσεων27. Η αναμφισβήτητη τεχνολογική ανάπτυξη 
των μέσων που έχει στη διάθεσή του, δεν αρκεί για να τον απαλλάξει από το αμείλικτο 
ερώτημα που του υποβάλλει ο καθρέφτης του: “Ως πότε θα δικαιολογώ τα λάθη μου, 
καταφεύγοντας σε ένα argumentum ad misericordiam»;
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Βάλτερ Πούχνερ

Η ιστορία της ιατρικής, έως τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και συγκρινόμενη 
με τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού, περισσότερο μοιάζει με την ιστορία της αγνωσίας 
παρά της γνώσης, είναι το συγκλονιστικό χρονικό ενός άνισου και απελπισμένου αγώνα 
εναντίον του πεπρωμένου και της φθοράς, με ατελέστατα μέσα και πολύ περιορισμένες 
γνώσεις, αν τα συγκρίνουμε με το σήμερα· τότε ο ισοσκελισμός επιτυχίας-αποτυχίας 
έγερνε απελπιστικά προς την αρνητική πλευρά1. Η στάση των ασθενών και της κοινωνί-
ας γενικότερα ήταν ανάλογη: αμφίρροπη και αμφίθυμη, στάση θαυμασμού και κριτικής 
ταυτόχρονα, φόβου αλλά και περιφρόνησης, ανεξάρτητα από την περίοπτη θέση που 
είχαν οι σπουδαίοι γιατροί της αρχαιότητας και των μεσαιωνικών χρόνων, κυρίως οι 
Άραβες, στη συνείδηση των ανθρώπων2. Οι πρόδρομοι των Ελλήνων κομπογιαννιτών 
της Τουρκοκρατίας βρίσκονται στους μεσαιωνικούς περιοδεύοντες γιατρούς, το Δρ. 
Φάουστο και το Δρ. Παράκελσο, που ήταν ταυτόχρονα και μάγοι και αλχημιστές, με 
αμφίβολες πανεπιστημιακές σπουδές, που τις επιδείκνυαν με τις ακαταλαβίστικες λατι-
νικούρες τους, τις οποίες δεν καταλάβαινε ο κόσμος, τις αλοιφές και τα φάρμακά τους3. 
Το ότι την ίδια εποχή των χειρόγραφων ή μεταφρασμένων ιατροσοφίων, εποχή του 
Διαφωτισμού, υπήρχαν και οι ιατροφιλόσοφοι, με σημαντικές επιδόσεις στα γράμματα, 
δεν απασχόλησε τόσο τη λόγια και λαϊκή σάτιρα. 

Αλλά πρέπει ίσως να τονιστεί εξ αρχής, πως οι εξετάσεις, διαγνώσεις και θεραπείες 
των γιατρών, που βρίσκονται ανάμεσα στους σκηνικούς πληθυσμούς του νεοελληνικού 
θεάτρου, με τις βδέλλες και τις φλεβοτομίες, τα κλύσματα και τα εμετικά, καθώς και 
άλλες βάρβαρες μεθόδους και πρακτικές, που προκαλούσαν το φόβο και τον τρόμο των 
ασθενών και του κόσμου γενικότερα, δεν αντικαθρεφτίζουν αποκλειστικά μια κοινωνική 
πραγματικότητα, όπως την περιγράφει ο Παλαμάς στο πεζογράφημα “Θάνατος Παλ-
ληκαριού” (1892) με τα πιο ζοφερά χρώματα4· είναι και λογοτεχνικές συμβάσεις, που 

	 1	Για	την	ιστορία	της	ιατρικής	βλ.	σε	επιλογή:	F.	Marti-Ibanez,	Pictorial history of medicin,	London	1965,	G.	Watsdon,	
Theriac and mithridatium: a study in therapeutics,	London	1966,	H.	Schott,	Die Chronik der Medizin,	Augsburg	
1997	κ.λπ.

	 2	Βλ.	Β.	Πούχνερ,	Η μορφή του γιατρού στο νεοελληνικό θεάτρο. Μια δραματολογική αναδρομή,	Αθήνα	2004,	σ.	22.
	 3	Βλ.	ενδεικτικά	L.	Kretzenbacher,	Teufelsbündner und Faustgestalten im Abendlande,	Klagenfurt	1968	με	περισ-

σότερη	βιβλιογραφία.
	 4	Εκεί	η	μόνη	φωτεινή	μορφή	ανάμεσα	στους	κομπογιαννίτες,	μάγους	και	πρακτικές	γυναίκες	της	λαϊκής	ιατρικής	

είναι	ο	σπουδαγμένος	γιατρός·	για	την	ερμηνεία	υπό	το	φως	του	θαυμασμού	του	Παλαμά	για	την	επιστήμη	βλ.	Β.	
Πούχνερ,	“Παλαμικά:	Α΄	Θάνατος παλληκαριού”,	στον	τομο:	Φιλολογικά και θεατρολογικά ανάλεκτα. Πέντε μελετή-
ματα,	Αθήνα	1995,	σσ.	66-195.
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προέρχονται κυρίως από την ιταλική κωμική παράδοση της commedia erudita (λόγια 
κωμωδία) και την commedia dell’arte (την αυτοσχέδια ιταλική κωμωδία), και πέρασε από 
εκεί στην κρητική και επτανησιακή δραματουργία της Βενετοκρατίας, όπως και αργότερα, 
το 18ο και 19ο αιώνα, οι γιατροί μολιερικής προέλευσης, με αποκορύφωμα τον περιβόητο 
Ιπεκακουάνα στον “Άσωτο” (1830) του Αλέξανδρου Σούτσου. Αυτή η εικόνα της σάτι-
ρας των άγριων και περιορισμένων θεραπευτικών πρακτικών του γιατρού, σε αντίθεση 
με τη σπουδαιοφάνεια και υπεροψία του, αλλάζει μόλις προς το τέλος του 19ου αιώνα, 
ίσως όχι τόσο από τις πραγματικές προόδους της ιατρικής εκείνη την εποχή, αλλά υπό 
την επίδραση των δραματουργικών μοντέλων από την Ευρώπη5, που παρουσίαζαν τον 
επιστήμονα γιατρό και οραματιστή του μέλλοντος, το διανοούμενο και κοινωνικό ηγέτη, 
που φιλοτέχνησαν στα δραματικά τους έργα οι Αντόν Τσέχωφ, Ένρικ Ίψεν, Μπέρναντ 
Σω και Άρθουρ Σνίτσλερ.

Έτσι λοιπόν, όταν επιχειρεί κανείς να παρουσιάσει μια τυπολογία των σκηνικών για-
τρών του νεοελληνικού θεάτρου, θα μπορούσε να ξεχωρίσει τις εξής περιπτώσεις: 1) 
το σχολαστικό γιατρό, που προέρχεται από τη μνημονευμένη λατινοϊταλική δραματική 
παράδοση, στη συνηθισμένη κωμική του εκδοχή αλλά και σε σοβαρή παραλλαγή, 2) τον 
εμπειρικό γιατρό της λαϊκής ιατρικής, που συγγενεύει με τους μάγους τσαρλατάνους 
του Μεσαίωνα, τους κομπογιαννίτες της Τουρκοκρατίας και το μεταμφιεσμένο τύπο των 
υπαίθριων λαϊκών παραστάσεων του καρναβαλιού στην αγροτική Ελλάδα, 3) το σοβαρό 
γιατρό επιστήμονα και φίλο της οικογένειας του πάσχοντος, συχνά προικισμένο και με 
γνώσεις ψυχολογίας και με κοινωνικό προβληματισμό, όπως εμφανίζεται στα δραματικά 
έργα του “Θεάτρου των Ιδέων” (1895-1922), και 4) το γιατρό κυρίαρχο κι έμπορο του 
επαγγέλματός του, όπως εμφανίζεται συχνά στη μεταπολεμική δραματουργία, όπου 
ωστόσο πληθαίνουν χαρακτηριστικά στη σκηνή και οι ψυχίατροι6.

Τις περισσότερες φορές λοιπόν δεν πρόκειται για συγκεκριμένα σκηνικά άτομα και 
μοναδικούς χαρακτήρες, αλλά για κοινωνικά στερεότυπα, τα οποία συνοδεύουν το προ-
νομιακό αυτό λειτούργημα της φροντίδας για την υγεία του μεμονωμένου ατόμου και του 
συνόλου σε κάθε κοινωνία. Αλλά εδώ δε θα ασχοληθούμε μόνο με την κοινωνική θέση 
του γιατρού7, παρά και με τις μεθόδους και πρακτικές της ιατρικής εξέτασης, διάγνωσης 
και θεραπείας, τις οποίες εφαρμόζει κατά την άσκηση των υψηλών καθηκόντων του. Ενώ 
ο μάγος τσαρλατάνος, που εμφανίζεται ως λαϊκότροπος Φάουστ στο κωμικό ιντερμέδιο 
του θρησκευτικού έργου “Οι επτά Παίδες Μακκαβαίοι” του Μιχαήλ Βεστάρχη από τη Χίο 
(πριν από το 1662), που κάνει τις διαγνώσεις του με λεκανομαντεία και αστρολογία για το 
φύλο του παιδιού που θα γεννηθεί8, ο Δόκτωρ Λούρας από την Κεφαλονιά στην κρητική 
κωμωδία “Φορτουνάτος” (1655), τύπος του γέρου ερωτευμένου, που έκανε σπουδές 
στην Ιταλία, έδωσε σωστή διάγνωση στην πάθηση της κυρα-Μηλιάς, που “ήταν οπίσω 

	 5	W.	Puchner,	“Modernism	in	Modern	Greek	theatre	1895-1922”,	Κάμπος. Cambridge Papers in Modern Greek	6	
(1998),	σσ.	51-80.

	 6	Πούχνερ,	Η μορφή του γιατρού,	ό.	π.,	σσ.	23	εξ.
	 7	Αυτό	ήταν	η	στοχοθεσία	της	μονογραφίας	μου	για	τη	μορφή	του	γιατρού	στο	νεοελληνικό	θέατρο	(ό.	π.).
	 8	Για	το	κείμενο	του	“Ιντερμέντιου	ενούς	μάγου	ωσάν	μύθος”	βλ.	Μ.	Ι.	Μανούσακας	/	Β.	Πούχνερ,	Ανέκδοτα στι-

χουργήματα του θρησκευτικού θεάτρου του ΙΖ΄ αιώνα, έργα των ορθόδοξων Χίων κληρικών Μιχ. Βεστάρχη, Γρηγ. 
Κονταράτου, Γαβρ. Προσοψά. Έκδοση κριτική με εισαγωγή, σχόλια και ευρετήρια,	Αθήνα,	Ακαδημία	Αθηνών	2000,	
σσ.	194-	199,	στ.	1451-1606.
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στο ζερβό νεφρό, κι ήρχεντο στο βυζί τζη, / με φόβο και με κίντυνο να πάρη τη ζωή τζη”· 
άλλοι γιατροί δεν μπόρεσαν να το διαγνώσουν, “γιατί δεν ήσα πράτικοι, καθώς η τέχνη 
θέλει, / μηδ’ εστουδιάρα Γαληνό, μηδέ και Αριστοτέλη, / Αντρόμαχο, Εσκουλάπιο, Αβιτσένα, 
Μιτριντάτη, / Διοσκόριδη το θαμαστό και το σοφό Ιπποκράτη”9. Αυτοί βέβαια δεν ήταν 
όλοι γιατροί, αλλ’ αυτό δεν επηρεάζει την υφολογία της σατιρικής υπερβολής, όπου οι 
γνώσεις (εδώ οι ιταλικούρες) χρησιμοποιούνται για επίδειξη ανώτερης μόρφωσης και 
κοινωνικής εξουσίας10. Και στα κωμικά ιντερμέδια της “Τραγέδιας του Αγίου Δημητρί-
ου”, που παραστάθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1723 στη Νάξο, υπάρχει ένας dottore, που 
γνωρίζει το “μεστιέρι” του, γιατί έχει μείνει στα “μέρη της Φραγκιάς”· αυτός προτιμάει 
τις δύσκολες περιπτώσεις, για να δείξει “την δοτρίνα” του “με το διάφορο” και, όπως 
λέει, “διά να μπορέσω εύκολα γοργό να τους ιατρέψω / ή πάλι, αν δεν ημπορώ, στον Άδη 
να τους πέψω”11. Αυτό το μοτίβο, πως τελικά “ο θάνατος μεγάλος είναι όλων των νόσων 
ιατρός”, θα το συναντήσουμε συχνά.

Η ρήση αυτή προέρχεται από ένα άλλο θρησκευτικό έργο για τον Ηρώδη και τη Σφαγή 
των Νηπίων, όπου υπάρχει ο Μαχάων (όνομα του γιατρού των Ελλήνων στην “Ιλιάδα”), 
που διαγιγνώσκει την αθεράπευτη νόσο και φρενοβλάβεια του Ηρώδη του Μεγάλου, 
ο οποίος έχει σκοτώσει ανάμεσα στ’ άλλα νήπια και το δικό του γιο. Αυτός ο σοβαρός 
γιατρός περιγράφει ρεαλιστικά τα κλινικά συμπτώματα της ασθένειας του βασιλιά: “λοι-
μικά εξανθήματα”, “φλογεροί άνθρακες”· παίρνει το σφυγμό του, διαπιστώνει ταχυπαλμία 
και σχολιάζει χαρακτηριστικά: “Πολλά ήσφαλεν το χέρι, που τόσο σφάλλουν οι φλέβες” 
αποφαινόμενος τελικά πως “του Χάρου είναι”12. Αντίθετα, πραγματικοί κομπογιαννίτες 
από τα Ιωάννινα είναι οι τέσσερεις γιατροί που εμφανίζονται στο fior di Levante στη ζα-
κυνθινή “Κωμωδία των ψευτογιατρών” (1745) του Σαβόγια Ρούσμελη, όπου εξετάζονται 
διαφορετικές περιπτώσεις ασθενών: μια γυναίκα στέλνει την υπηρέτρια στους ξένους 
γιατρούς για τον άντρα της, που πάσχει από φυματίωση, να της δώσουν ένα φάρμακο 
για να πεθάνει γρήρογα· ο “σπασμένος” (ανάπηρος) Σπήλιος γυρεύει ανακούφιση από 
τους πόνους και το πληρώνει ακριβά· η Εργίνα παίρνει συμβουλή να βάλει τον εραστή 
της ως γιατρό στο σπίτι, να εξετάσει τον τυφλό άντρα της και να πληρωθεί και από πάνω· 
άλλη θέλει φάρμακο που να προκαλέσει το ενδιαφέρον του αδιάφορου εραστή και ο 
“σγόμπος” (κυφός) Βιττόριο από την Κεφαλονιά, που σχολιάζει τις κούρες από κρυψώνα, 
αρνείται τη διόρθωση που του προτείνουν, γιατί δε θέλει να πληρώσει προκαταβολή. Οι 

	 9	Μάρκου	Αντωνίου	Φοσκόλου,	Φορτουνάτος,	κριτική	έκδοση,	σημειώσεις,	γλωσσάριο,	Αlfred	Vincent,	Ηράκλειο	
1980,	σσ.	147	εξ.

	10	Για	τη	μορφή	του	Λούρα,	του	μοναδικού	γιατρού	του	Κρητικού	θεάτρου,	βλ.	Vincent,	ό.	π.,	“Εισαγωγή”,	σσ.	λα΄εξ.	
Βλ.	επίσης	Σ.	Μαρινάτου,	“Ο	γέρο	Λούρας	από	το	Ληξούρι”,	Κρητικές Σελίδες	1	(1936),	σσ.	9-11	και	A.	Vincent,	“Ο	
Κεφαλονίτης	γιατρός	Λούρας	στην	Κρητική	κωμωδία	‘Φορτουνάτος’”,	Η Κεφαλονίτικη Πρόοδος	23-24	(Νοέμβρ.-
Δεκ.	1973),	καθώς	και	του	ίδιου,	“Κωμωδία”,	στον	τόμο:	D.	Holton	(επιμ.),	Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη 
της Αναγέννησης,	Ηράκλειο	1997,	σσ.	150	εξ.

	11	Για	το	κείμενο	βλ.	Νικ.	Μ.	Παναγιωτάκης	/	Β.	Πούχνερ,	Τραγέδια του Αγίου Δημητρίου. Θρησκευτικό δράμα με 
κωμικά ιντερμέδια άγνωστου ποιητή που παραστάθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 1723 στη Ναξία. Κριτική έκδοση με 
εισαγωγή, σημειώσεις και γλωσσάριο,	Ηράκλειο	1999,	σσ.	231	εξ.

	12	Βλ.	Β.	Πούχνερ,	Ηρώδης ή Η Σφαγή των Νηπίων. Χριστουγεννιάτικο θρησκευτικό δράμα αγνώστου ποιητή σε πεζό 
λόγο από το χώρο των Κυκλάδων την εποχή της Αντιμεταρρύθμισης. Κριτική έκδοση με εισαγωγή, σημειώσεις και 
γλωσσάριο,	Αθήνα	1998	(Παράβασις.	Επιστημονικό	Δελτίο	Τμήματος	Θεατρικών	Σπουδών	Πανεπιστημίου	Αθηνών,	
παράρτημα:	κείμενα	1),	σσ.	154	εξ.
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κομπογιαννίτες γυρίζουν στην πόλη και διαλαλούν τα βότανα που ανασταίνουν νεκρούς, 
γιατρεύουν ανδρική ανικανότητα, τη φυματίωση, έχουν αλοιφή που διορθώνει όλες της 
“βλάβες” σε “σπλήνα, μάτια και αφτιά, φλάτα [τυμπανισμό], ποδάγρα, κι άλλα, / σιάτικα 
[ισχυαλγία] και ‘ςε νεφρά, ‘ς βγαλσίματα μεγάλα, / ‘ςε μαλαθράκη [εξάνθημα], εις κάν-
καρο, ‘ς μελαγχολιά κ’ εις χρήσι, / κ’ ειςέ γυναίκα που ‘ν’ κλειστή και δεν μπορά γεννήσει, 
/ και ειςέ στείρα, που παιδιά ουκ ημπορεί να κάνη, / εμείς δυνόμεστε παιδί να κάμη με 
βοτάνι, / κ’ εις κορασιά, που παρθενειά έφθειρε κ’ έχει ανοίξει / εμείς πάλι δυνόμαστε ως 
κορασιά να δείξη, / κ’ εις μαλαφράντζα, εις όρτουλες, ‘ς πανόκες κ’ εις ό,τι άλλο”13. Τα 
τελευταία είναι όλα αφροδιασιακά.

Τέτοιες θεραπείες υπάρχουν και στο αγροτικό καρναβάλι, όπου οι μεταμφιεσμένοι, 
νύφη και γαμπρός και ο μαύρος Αράπης, που σκοτώνει το γαμπρό και κλέβει τη νύφη, 
παριστάνουν και την αστεία ιατρική εξέταση, όπου ο φρακοφορεμένος γιατρός του 
19ου αιώνα με τη χαρακτηριστική τσάντα του, με ρολόι ένα κρεμμύδι και για φάρμακο 
σαπούνι ή κρασί, ανασταίνει τελικά το νεκρό. Στη Θράκη, θεραπεύει και την άρρωστη 
“καμήλα” (την “τζαμάλα”, μεταμφίεση από δύο άντρες κάτω από μια κουβέρτα), η οποία 
θεραπεύεται με φιλοδωρήματα, που της δίνουν στο στόμα. Αλλού, παριστάνεται ο σατι-
ρικός γάμος, όπου η νύφη λιποθυμεί (είτε επειδή είναι έγκυος είτε επειδή έχει καταπιεί 
ένα ολόκληρο αυγό στα κρυφά, για να μην φανεί πως είναι φαγού) και τη συνεφέρνει ο 
γιατρός. Τον προφέσσορα της ιατρικής κάνει βέβαια και ο Καραγκιόζης, που εφαρμόζει 
τις σπαρταριστές “κούρες” του σε όλα τα μέλη του κωμικού θιάσου14.

Τα πρώτα δείγματα της επιρροής των μολιερικών γιατρών σημειώνονται ήδη στις 
κωμικές σκηνές στο τέλος της τραγωδίας “Ιφιγένεια” του Κεφαλονίτη Πέτρου Κατσαΐτη 
το 172015, αλλά την επίσημη είσοδό του στη νεοελληνική δραματουργία ο τύπος του 
γιατρού αυτού κάνει εκατό χρόνια αργότερα, όταν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά 
πλέον πολλές από τις κωμωδίες του Μολιέρου16, με το δαιμονικό Ιπεκακουάνα στον 
“Άσωτο” του Αλέξανδρου Σούτσου, το 183017. Πρωτύτερα όμως εμφανίζονται οι ακα-
τάλληλες κούρες στην αντιβολταιρική σάτιρα “Επανοδος, ή Το φανάρι του Διογένους” 
(περ. 1809), όπου σατιρίζονται οι ακατάλληλες θεραπείες, καθώς και ο ισχυρισμός πως 
για το θάνατο του αρρώστου δεν φταίνε ποτέ οι γιατροί αλλά ο ίδιος ο άρρωστος18, και 
σε μια σάτιρα εναντίον των γιατρών του Βουκουρεστίου, “Κωμωδία νέα της Βλαχίας” 
1820, όπου ονομαστοί γιατροί της πρωτεύουσας της Βλαχίας υπό τη διοίκηση των 
Φαναριωτών καταδικάζονται σε σχετική δίκη, όπου προεδρεύει ο ίδιος ο Δίας, στον 

	13	Βλ.	Γλ.	Πρωτοπαπά-Μπουμουλίδου,	Σαβόγιας Ρούσμελης,	Αθήνα	1971,	σσ.	37-94.
	14	Βλ.	Β.	Πούχνερ,	“Η	μορφή	του	γιατρού	στα	ελληνικά	δρώμενα	και	στο	λαϊκό	θέατρο”,	στον	τόμο:	Κλίμακες και 

διαβαθμίσεις. Δέκα θεατρολογικά μελετήματα,	Αθήνα	2003,	σσ.	41-61.
	15	Β.	Πούχνερ,	“Μολιέρος	και	Κατσαΐτης.	Ιχνηλασίες	σε	μια	θαμπή	συσχέτιση”,	στον	τόμο: Ράμπα και παλκοσένικο. 

Δέκα θεατρολογικά μελετήματα,	Αθήνα	2004,	σσ.	143-175.	Βλ.	επίσης	του	ίδιου,	“Ο	Πέτρος	Κατσαΐτης	και	το	Κρητικό	
θέατρο”,	στον	τόμο:	Μελετήματα θεάτρου. Το Κρητικό θέατρο,	Αθήνα	1991	σσ.	261-324.

	16	Βλ.	με	τη	σχετική	βιβλιογραφία	Β.	Πούχνερ,	Η πρόσληψη της γαλλικής δραματουργίας στο νεοελληνικό θεάτρο 
(17ος – 20ός αιώνας). Μια πρώτη σφαιρική προσέγγιση,	Αθήνα	1999,	σσ.	36-61.

	17	Για	ανάλυση	της	κωμωδίας	βλ.	Ε.-Α.	Δελβερούδη,	Ο Αλέξανδρος Σούτσος. Η πολιτική και το θέατρο,	Αθήνα	1997,	
σσ.	27-43.

	18	Βλ.	τώρα	τη	νέα	έκδοση	του	Β.	Πούχνερ,	Μυθολογικές και φιλοσοφικές σάτιρες στο ελληνικό προεπαναστατικό 
θέατρο (αρχές 19ου αιώνα). “Κωμωδία του μήλου της έριδος”, “Επάνοδος, ήτοι Το φανάρι του Διογένους”. Φιλολογική 
έκδοση,	Αθήνα,	Ακαδημία	Αθηνών	2004,	σ.	202.
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Άδη, κατηγορούμενοι από τα “σκέλεθρα”, τις σκιές των όσων πέθαναν άδικα από τις 
εξωφρενικές διαγνώσεις και τις βάρβαρες θεραπείες εκείνων· σατιρίζεται και ο ζωικός 
μαγνητισμός και ο υπνωτισμός (του βιεννέζου γιατρού Mesmer), που γύρω στα 1800 
ήταν της μόδας στην Ευρώπη, το πως για απλό κρυολόγημα και ύστερα από κονσούλτο 
φλεβοτόμησαν άνθρωπο και του έβαλαν βδέλλες στον πισινό κτλ. Τον έλεγχο κάνουν 
αυτοπροσώπως ο Ιπποκράτης και ο Ασκληπιός και με απόφαση του Δία παίρνουν τα 
διπλώματα από τους άσχετους γιατρούς19.

“Καλώς τον Εξοχώτατο! Σας εύχομαι υγείαν, / χυλούς καλούς υγρά καλά και καθαρήν 
κοιλίαν!” Ο εισαγωγικός χαιρετισμός του Ιπεκακουάνα (όνομα εμετικού της εποχής) έγινε 
παροιμιώδης. Ο Ιπεκακουάνας είναι το αποκορύφωμα των μολιερικών γιατρών στην Ελλά-
δα, γλοιώδης, σαδιστικός, δαιμόνιος, παραδόπιστος, αρπακτικός, γκροτέσκος μέχρι και 
εφιαλτικός, μακάβριος και “θανατηφόρος”. Η επαγγελματική του διαφήμιση υπόσχεται 
τα πάντα: “Γλυστήρια, βδέλλαις, αίματα, καθάρσια ζητάτε; / Προστάξετε... Είμ’ έτοιμος 
εις ό,τι αγαπάτε”. Μετά από τις γελοίες εξετάσεις που κάνει στον “άσωτο” Σωτήρη, οι 
θεραπευτικές εντολές καταλήγουν στερεότυπα στις “αβδέλλες”: “Αβδέλλαις, Κύριε, 
αβδέλλαις! Ο Μπρουσέτος / Τρακόσιες σ’ έναν άρρωστο εκόλλησεν εφέτος”. Πρόκειται 
για τον François Broussais, τον ιδρυτή της λεγόμενης “φυσιολογικής ιατρικής”, που η 
μέθοδός του είχε γίνει “της μόδας” στη Γαλλία· κατά το 1819 μόνο στο στρατιωτικό 
νοσοκομείο του Παρισιού είχαν χρησιμοποιηθεί 100.000 βδέλλες και γινόταν ειδική 
παραγωγή, γιατί το είδος είχε εκλείψει τελείως στη Γαλλία. Καυχιέται βέβαια για τις 
σπουδές του· δεν έχει ανάγκη να αυτοδιαφημίζεται όπως οι Κομπογιαννίτες (“Καλός 
γιατρός! πουλώ ζωή! Ποιος θέλει ποιος θα πάρη;”), κι εξηγεί το “σύστημά” του: “Η Φύσις, 
λέω, μόνη ταις αρρωστιαίς μας φέρνει·/ Η Φύσις δούνκουε μπορεί οπίσω να ταις παίρνη. / 
Από κοντά μου δούνκουε την Φύσιν δεν αφίνω. / Εκείνης δούνκουε γιατρός, τα γιατρικά της 
δίνω. / Ταις βδέλλαις με τα χέρια της δεν φκιάνει κάθε χρόνο; / Αι βδέλλαις είναι δούνκουε 
το γιατρικό το μόνο. / Αι βδέλλαις δούνκουε παντού”. Η θεραπευτική συλλογιστική του: 
“Τι το πρακτέον;... Των χυμών ν’ αλλάξωμεν την κράσιν. / Και πώς να την αλλάξωμεν;.... 
με κίννας καλήν δόσιν· / Η κίννα πότε δίδεται;... Εις του σφυγμού την πτώσιν. / Και του 
σφυγμού το πέσιμον πώς ημπορεί να γένη;... / Εδώ με ταις αβδέλλαις της η τέχνη μας 
προσμένει. / Ανάγκη χύσις αίματος να γένη... Το καράβι, / Εις τον λιμένα να σωθή οπόταν 
δεν προλάβη, / Κ’ εις τρικυμίαν ευρεθή, αμέσως κάμει χύσι, / Και χάνει μέρος, με σκοπόν 
το άλλο να κερδίση. / - Καράβιμπους, ανέμιμπους, αφρόρουμ κυματόρουμ, / Τρικυμάνταμ 
άγκουραμ, σιγόρουμ λιμενόρουμ. / Δεν ξεύρετε Λατινικά... Λυπούμαι... Κρίμα! Κρίμα! / 
Των υψηλών μου ιδεών εχάσετε το νήμα”. Έτσι κι αλλιώς οι άρρωστοι γεννήθηκαν να 
πεθάνουν, όπως όλοι οι άνθρωποι· “Τα πέταλα στα χέρια μου κανένας κ’ αν τινάξη / Να 
πη τι έχει;... Πέθανε με μέθοδο και τάξι”. Και φεύγοντας ο Ιπεκακουάνας προσκαλεί τον 
ασθενή του να έρθει μαζί του να δει μαστεκτομή νεαρής κοπέλας με τη βεβαιότητα πως 
δε θα επιζήσει: “Μίαν οπερατσιόνα / Φαμόζα, δι πρίμ’ όρδινε, θα κάμη μια κοκόνα· / Είν’ 
εύμορφη σαν άγγελος... Στο στήθος έχει σκίρρο· / Ολάκερό της το βυζί θα κόψω γύρω 
γύρω. / Δεν το στοχάζομαι ποτέ η άρρωστη να γιάνη· / Το κάζο, ράρο!... Εκατό στα δέκα 

	19	Για	ανάλυση	βλ.	Ά.	Ταμπάκη,	“Στην	χορεία	των	αντιφιλοσόφων.	Σάτιρα	και	κριτική	της	επιστήμης	στα	χρόνια	του	
Διαφωτισμού”,	Μνήμη Άλκη Αγγέλου “Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος”,	Θεσσαλονίκη	2004,	σσ.	437-450,	
ιδίως	σσ.	446-450.



143

ο ΓιατροΣ Στη νεοελληνιΚη δραματουρΓια

να πεθάνη, / Δεν είν’ η σπανιότηταις αυταίς καθ’ εβδομάδα· / Ελάτε να γουστάρετε αυτήν 
την νοστιμάδα”. Ο Ιπεκακουάνας είναι όντως “εμετικός”.

Πολλοί από τους σκηνικούς γιατρούς του 19ου αιώνα είναι επηρεασμένοι από τη 
μορφή του: ο γιατρός στη γλωσσική σάτιρα “Βαβυλωνία” του Βυζαντίου (1840)20, αλλά 
και στο “Σινάνη” (1838) του ίδου συγγραφέα. Η μορφή του συμφύρεται συχνά με τον 
“Φιλάργυρο” του Μολιέρου, όπως δηλώνουν ήδη οι τίτλοι: “Ο Ιατρός και οι τρισχίλιαι 
λίραι” (1862), “Το ιατροσυνέδριον” (1895), “Ο τζαραλατάνος” (1870), αλλά προς το τέλος 
του αιώνα εμφανίζονται ήδη και φοιτητές της ιατρικής, που θεωρούν τις βεντούζες, τις 
βδέλλες, τα κλύσματα και τις φλεβοτομίες μεθόδους ξεπερασμένες, όπως ο Ευτύχιος 
Καλημέρης στον “Ψυχοπατέρα” του Ξενόπουλου (1895)21. Αυτό σημειώνει και τη χρονική 
φάση, όπου η εικόνα του γιατρού αλλάζει στη δραματογραφία: η πρόοδος της επιστή-
μης και τα ευρωπαϊκά δραματουργικά πρότυπα προβάλλουν τώρα μια θετική εικόνα και 
εμπιστοσύνη στις σπουδές των νεαρών, συνήθως, γιατρών: ο γιατρός είναι συχνά και 
φίλος της οικογένειας, έμπιστο πρόσωπο, σοβαρός, λογικός, όχι σπάνια και με γνώσεις 
ψυχολογίας. Στο πρώτο θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη, το “Ξημερώνει” (1906)22, 
είναι και φυσιολάτρης και κοινωνικός οραματιστής· πιστεύει στις θεραπευτικές δυνάμεις 
μιας φυσικής ζωής, σε αντίστιξη προς τα τεχνητά δεσμά του συμβατικού γάμου. Μιλάει 
για “ηλιοθεραπεία της ψυχής”, “την ηρεμία του κορμιού”, διακρίνεται για ψυχαναλυτικές 
ικανότητες23. Στο τρίτο έργο του Καζαντζάκη, “Φασγά” (1908), το κεντρικό πρόσωπο, 
ο γιατρός, είναι και δραματικός συγγραφέας και ηγέτης λαϊκού κινήματος· αλλά η 
φιλοδοξία της ερωμένης του τον σπρώχνει στον όλεθρο24. Σοβαρός γιατρός τέτοιου 
είδους εμφανίζεται και στα “Τρία φιλιά” του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου (1907)25, στο 
ονειρόδραμα “Ο άρρωστος” του Μίλτου Κουντουρά (1909), έξυπνος και χαριτωμένος 
επτανήσιος γιατρός εμφανίζεται στα έργα “Το χελιδόνι” και “Όταν σπάνε τα δεσμά τους” 
του Παύλου Νιρβάνα το 191026. Και υπάρχουν ακόμα πολλές περιπτώσεις τέτοιου είδους.

Την αρχή της αλλαγής της εικόνας της ιατρικής έκανε ο Γιάννης Καμπύσης με “Το 
μυστικό του γάμου” (1893, 1895)27, όπου στην περίπτωση μιας νευρασθενούς συγκρού-

	20	Για	ανάλυση	βλ.	Β.	Πούχνερ,	Η γλωσσική σάτιρα στην ελληνική κωμωδία του 19ου αιώνα. Γλωσσοκεντρικές στρα-
τηγικές του γέλιου από τα “Κορακιστικά” ώς τον Καραγκιόζη,	Αθήνα	2002,	σσ.	246-283.

	21	Για	ανάλυση	του	έργου	βλ.	Β.	Πούχνερ,	“Τα	πρώτα	δραματικά	έργα	του	Γρηγόριου	Ξενόπουλου,	ήτοι	η	(σχεδόν)	
αποτυχημένη	θεατρική	σταδιοδρομία	του	Νέστορα	της	ελληνικής	δραματογραφίας	στη	στροφή	του	αιώνα”,	στον	
τόμο:	Αναγνώσεις και ερμηνεύματα. Πέντε θεατρολογικά μελετήματα,	Αθήνα	2002,	σσ.	171-265,	ιδίως	σσ.	188-211.

	22	Το	κείμενο	έχει	εκδοθεί	πολύ	αργότερα·	βλ.	Δ.	Γουνελάς,	“Εισαγωγή	[στα	τρία	μονόπρακτα	του	Καζαντζάκη]”,	Νέα 
Εστία	ΝΑ΄,	τεύχ	1211	(Χριστ.	1977),	σσ.	166-182,	το	κείμενο	σσ.	183-210.	Για	την	παράσταση	του	έργου	το	1907	
βλ.	Γ.	Σιδέρης,	“Το	‘Ξημέρωμα’,	ο	σκηνοθέτης	του	και	ο	θίασός	του”,	Νέα Εστία	64	(1η	Αυγούστου	1958),	σ.	1021,	
και	μερικές	κριτικές	δημοσιεύονται	στην	Θ.	Παπαχατζάκη-Κατσαράκη,	Το θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη,	
Αθήνα	1985,	σσ.	12-24.

	23	Για	λεπτομερή	ανάλυση	βλ.	Β.	Πούχνερ,	“Το	πρώιμο	θεατρικό	έργο	του	Νίκου	Καζαντζάκη”,	στον	τόμο:	Ανιχνεύοντας 
τη θεατρική παράδοση,	Αθήνα	1995,	σσ.	318-434,	ιδίως	σσ.	325-339.

	24	Κείμενο	στον	Γουνελά,	ό.	π.,	σσ.	236-256,	ανάλυση	στον	Πούχνερ,	ό.	π.,	σσ.	362-394.
	25	Για	ανάλυση	βλ.	Β.	Πούχνερ,	Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος ως δραματογράφος. Ο αισθητισμός και ο αισθησιασμός 

στο νεοελληνικό θέατρο των αρχών του αιώνα μας,	Αθήνα	1997,	σσ.	183-258.
	26	Γ.	Πεφάνης,	Τοπία της δραματικής γραφής. Δεκαπέντε μελετήματα για το ελληνικό θέατρο,	Αθήνα	2003,	σσ.	335,	

573,	647	και	Ι.	Βιβιλάκης,	“Ο	θεατρικός	πειρασμός	του	Νιρβάνα”,	στον	τόμο:	Το ιερό και το δράμα. Θεατρολογικές 
προσεγγίσεις,	Αθήνα	2004,	σσ.	297-328,	ιδίως	σσ.	309	εξ.	και	316	εξ.

	27	Για	ανάλυση	βλ.	Θ.	Γραμματάς,	Το θεατρικό έργο του Γιάννη Καμπύση,	Γιάννενα	1984,	σσ.	69	εξ.
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ονται παλαιά και νέα σχολή της ιατρικής: ο καθηγητής Λάκης θεωρεί πως η “ανορεξία 
νερβόζα” της κοπέλας μιας φιλικής οικογένειας οδηγεί με βεβαιότητα στο θάνατο, ενώ 
ο νεαρός γιατρός Αλέκος πιστεύει στη δύναμη του συναισθήματος: της δείχνει συνεχώς 
πόσο πολύ την αγαπάει και ελπίζει ότι μ’ αυτόν τον τρόπο θα ξυπνήσει το ένστικτο της 
επιβίωσης και θα την κάνει να φάει. Η θεραπεία πετυχαίνει τελικά, οι νεαροί παντρεύονται. 
Αλλά δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα: η παρθένα Όλγα τρομάζει από την πραγματι-
κότητα του έρωτα και ο Αλέκος κατανοεί πως παντρεύτηκε μιαν ιδέα, ένα επιστημονικό 
επίτευγμα. Τότε επεμβαίνει ο έμπειρος καθηγητής και εξηγεί τους μηχανισμούς της 
συλλειτουργίας σώματος και ψυχής. Ο νεαρός Καμπύσης φαίνεται πως έχει επηρεαστεί 
από τον εγκλεισμό του Γεώργιου Βιζυηνού το 1892 στο Δρομοκαΐτειο, με νευρασθένεια 
που ξεκίνησε από έρωτα προς μια νεαρή μαθήτρια στο Ωδείο28.

Και το τέλος της θετικής αντιμετώπισης και της επιστημοσύνης της ιατρικής σημα-
δεύει ο “Ιατρός Μαυρίδης” του Δημήτρη Μπόγρη (1920)29, το μοναδικό νεοελληνικό 
έργο με προβληματισμούς της ερευνητικής ιατρικής: ο ερευνητής Μαυρίδης μελετάει 
στο μικροβιολογικό του εργαστήριο έναν καταστρεπτικό ιό, που σαρώνει στον Τρίτο 
κόσμο· βρίσκεται κοντά στο σημείο να ανακαλύψει το αντίδοτο. Η νεαρή Νιόκα, την 
οποία αγαπάει, μολύνεται με τον ιό, κι εκείνος αναγκάζεται, για να τη σώσει, να δοκιμά-
σει πειραματικά το αντίδοτο επάνω της. Το πείραμα πετυχαίνει, αλλά η Νιόκα κάνει ένα 
συμβατικό γάμο με νεαρό πλούσιο· ο γιατρός απελπίζεται και χάνει την πίστη του στην 
ηθικότητα του ανθρώπου· όπως αποκαλύπτεται στο τέλος, παντρεύτηκε όχι επειδή δεν 
αγαπούσε τον γιατρό, αλλά για να βοηθήσει τη μητέρα της, που ήταν κάποτε ιερόδουλη 
και μπλεγμένη σε οικονομικούς εκβιασμούς. Ο γιατρός, που είχε αρχίσει να ξεστρατίζει, 
αφοσιώνεται στην επιστημονική καριέρα του, η οποία θα σώσει εκατομμύρια ζωές.

Αυτή η θετική εικόνα της ιατρικής κρατάει για μερικές δεκαετίες και αμαυρώνεται 
μόλις στη δραματουργία των τελευταίων δεκαετιών του 20ού αιώνα, όταν ο θεσμός του 
προσωπικού ή οικογενειακού γιατρού, που είναι και φίλος και συμπαραστάτης στην 
κρίση, σύμβουλος και πρόσωπο σεβαστό, υποκαθίσταται από το απρόσωπο δημόσιο 
σύστημα υγείας με την ευρύτερη έννοια, με τα δημόσια νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά 
ταμεία κτλ., όπου στις σχέσεις γιατρών και ασθενών υπεισέρχεται το θέμα της εξάρτη-
σης, της εκμετάλλευσης και της κατάχρησης της εξουσίας. Δεν αμφιβάλλει πια κανείς 
για την επιστημονική κατάρτιση των γιατρών, - ο Καμπανέλλης πλάθει στη “Στέλλα με τα 
κόκκινα γάντια” και μια συμπαθητική μορφή νεαρού συνεσταλμένου γιατρού30, – αλλά 
η ρουτίνα και ο πειρασμός συρρικνώνουν και συνθλίβουν την προσωπική σχέση και την 
ποιότητά της που συνέδεε το γιατρό με τον ασθενή του. Άλλωστε, αυξάνουν τώρα οι 
ψυχίατροι, ένα φαινόμενο που φτάνει από την “Αίθουσα αναμονής” του Αλέκου Λιδωρίκη 
(1939)31 ώς το “314” του Παν. Παναγόπουλου (2001), κι όπου συχνά το παθολογικό και 
το “ομαλό” αντιστρέφονται και οι τρελοί του τρελοκομείου δεν είναι οι ασθενείς που 
κρατούνται εκεί32. Το αποκορύφωμα της αρνητικής εικόνας στη μεταπολεμική ελληνική 

	28	Για	το	θέμα	βλ.	Β.	Πούχνερ,	Ο Γεώργιος Βιζυηνός και το αρχαίο θέατρο. Λογοτεχνία και λαογραφία στην Αθήνα 
της μπελ επόκ,	Αθήνα	2002,	σσ.	15	εξ.,	όπου	όλη	σχετική	βιβλιογραφία.

	29	Δημ.	Μπόγρης,	Θεατρικά άπαντα,	Αθήνα	χ.	χ.,	σσ.	135-186.
	30	Το	κείμενο	στον	τόμο	Ι.	Καμπανέλλης,	Θέατρο,	τόμ.	Ε,	Αθήνα	1991,	σσ.	19-92.
	31	Αλ.	Λιδωρίκης,	Θέατρο,	Αθήνα	1985,	σσ..	143-211.
	32	Βλ.	και	τη	σφαιρική	προσέγγιση	από	την	πλευρά	της	νόσου,	του	Γ.	Π.	Πεφάνη,	“Ασθένειες	και	θεραπείες	στο	

ελληνικό	θέατρο	του	20ού	αιώνα”,	Revue des Études Néo-Helléniques	VIII	(1999),	σσ.	151-164.



145

ο ΓιατροΣ Στη νεοελληνιΚη δραματουρΓια

δραματουργία περιγράφεται στο “Διπλανό κρεβάτι” (1980) του Μανώλη Κορρέ33, όπου 
αυτό που καταγγέλλεται δεν είναι πια τόσο οι γιατροί αλλά το σύστημα υγείας με τους 
κακοπληρωμένους, εξουθενωμένους γιατρούς που υπηρετούν εκεί, στα όρια της κα-
τάρρευσης, πλέον αδιάφοροι κατά την επίσκεψη στους θαλάμους, οι ίδιοι αιχμάλωτοι 
του συστήματος, όπως και οι ασθενείς. Ψυχαναλυτές υπάρχουν στο “Κομμάτια και 
θρύψαλα” του Γιώργου Σκούρτη (1976)34, και με κάποιες μεταφυσικές διαστάσεις στον 
Βασίλη Ζιώγα: στους “Γάμους” (1973), στο ”Βουνό” (1986) και στο “Μποζό” (1998)35. 
Ιατροδικαστική εξέταση παρουσιάζεται στους “Γάμους” του Μάριου Ποντίκα (1981)36, 
αλλά τον κύριο σκηνικό λόγο έχουν οι ψυχίατροι, κυρίως στα έργα του Νίκου Ζακόπου-
λου37 και του Πάρι Τακόπουλου38. Σε στρατιωτικό ψυχιατρείο διαδραματίζεται το “314” 
του Παν. Παναγόπουλου (2001).

Η στροφή του ενδιαφέροντος της δραματουργίας από την ιατρική στην ψυχιατρική, 
από τις σωματικές νόσους στις ψυχικές, από τη θεραπεία στην ψυχοθεραπεία, δεν έχει 
να κάνει τόσο με μια ουσιαστική αλλαγή των υγειονομικών δεδομένων της ελληνικής 
κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά περισσότερο με μια στροφή της ίδιας της 
μεταπολεμικής δραματουργίας, η οποία στη δεκαετία του 1980 εγκαταλείπει σταδιακά 
την κοινωνική και πολιτική ανάλυση του πολύπαθους πρόσφατου παρελθόντος και 
στρέφεται περισσότερο σε ενδοψυχικές διαδικασίες μεμονωμένων, αν και αντιπροσω-
πευτικών ατόμων, σε βιογραφικές και αυτοβιογραφικές αναλύσεις, περισσότερο στον 
εσωτερικό κόσμο του σύγχρονου Νεοέλληνα παρά στα οδυνηρά ομαδικά βιώματα των 
αλλεπάλληλων πολέμων, κατοχικών κι άλλων ανελεύθερων καθεστώτων και εθνικών 
διχασμών, που χαρακτηρίζουν ικανό μέρος της ιστορίας της Ελλάδας στον 20ό αιώνα.

Η ανάγκη του ασθενούς για συμπαράσταση και παρηγορητική συμπόνια για την αδικία 
που υφίσταται, την αδικία της φύσης κι όχι της κοινωνίας, μια στάση και υπηρεσία που 
εκπροσωπούσε και παρείχε, στη δραματουργία τουλάχιστον, ο οικογενειακός γιατρός, 
έμεινε ανικανοποίητη και μετέωρη, τουλάχιστον στη σκηνή, από το απρόσωπο δημόσιο 
σύστημα υγείας, που μεταφέρει την κοινωνική ανισότητα των ασθενών και στην κοινωνία 
των γιατρών, η οποία χωρίζεται στους κακοπληρωμένους γιατρούς των νοσοκομείων 
και τους μεγαλογιατρούς του ελεύθερου επαγγέλματος, για να μεταφερθεί τελικά η 
μετέωρη αυτή ανάγκη για ψυχική συμπαράσταση στην έσχατη αδικία, που αποτελεί η 
αρρώστια, στον ψυχίατρο, όπου απογοητεύεται εκ νέου και μένει και πάλι μετέωρη. Στον 
20ό αιώνα δεν αμφισβητείται πια, στις ελληνικές σκηνές, η επιστημονική συγκρότηση 
και επάρκεια των γιατρών να ασκούν με ικανοποιητική επιτυχία το λειτούργημά τους, 
αλλά οι κοινωνικές συνθήκες, οι προσωπικές φιλοδοξίες, η χαλαρότητα του ήθους, οι 
πειρασμοί της εξουσίας πάνω στον άρρωστο και της κατάχρησης της εμπιστοσύνης 

 33	Έκδοση	Αθήνα	1980.
 34	Το	συγκεκριμένο	μονόπρακτο	στον	τόμο:	Γ.	Σκούρτης,	Κομμάτια και Θρύψαλα,	Αθήνα	1976,	σσ.	65-76.
 35	Για	τα	κείμενα	βλ.	Β.	Ζιώγας,	Οι Γάμοι / Το βουνό,	Αθήνα	1987	και	του	ίδιου,	Το μποζό,	Αθήνα	2002.	Για	ανάλυση	

και	σχολιασμό	βλ.	Β.	Πούχνερ,	Ποίηση και μύθος στα θεατρικά έργα του Βασίλη Ζιώγα. Πανθεϊσμός και φυσιολατρία 
ως τελεολογικές θεμελιώσεις μιας μυστικιστικής κοσμοθεωρίας. Ερμηνευτικό δοκίμιο,	Αθήνα	2004,	σσ.	189-207,	
284-294,	338-383.

	36	Μ.	Ποντίκας,	Ο γάμος,	Αθήνα	1981.
	37	Βλ.	π.χ.	“Τα	εγκαίνια”	(έκδοση	Αθήνα	1981).
	38	Βλ.	τώρα	τη	δίτομη	έκδοση	Π.	Τακόπουλος,	Τα θεατρικά,	Αθήνα	2003	με	παραστασιογραφία	και	κριτικογραφία.
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του δεν αφήνουν τους μύστες του Ασκληπιού πάντα να σταθούν άξιοι της υψηλής 
αποστολής τους. Παλαιότερα, στις σάτιρες της Αναγέννησης έως το Μολιέρο και τις 
μιμήσεις τους στην Ελλάδα, έφταιγε η έλλειψη εκπαίδευσης και παιδείας, το εμβρυακό 
ακόμα στάδιο της ιατρικής ως εφαρμοσμένης επιστήμης, η αθλιότητα της πρακτικής 
ιατρικής των κομπογιαννιτών και τσαρλατάνων, η σπουδαιοφάνεια και κενοδοξία των 
λίγων σπουδαγμένων γιατρών, - όλοι αυτοί οι παράγοντες που δυσφήμιζαν το επάγ-
γελμα και την κοινωνική και ηθική τους αποστολή και δημιούργησαν ως αντίδραση στη 
θεατρική σκηνή τον τύπο του dottore, ο οποίος για αιώνες έβγαζε το γέλιο του κοινού 
στις ευρωπαϊκές και ελληνικές σκηνές, για να πάρει πραγματικά δαιμονικές διαστάσεις 
στον Ιπεκακουάνα του Σούτσου.

Η πρόοδος της ιατρικής ως επιστήμης, η βελτίωση των θεραπευτικών μεθόδων, η 
ανάπτυξη των αντιβιοτικών και άλλων αποτελεσματικών φαρμάκων, που περιόρισαν 
επιδημίες και αρρώστιες που ήταν επί αιώνες η μάστιγα της ανθρωπότητας, μαζί με 
την αλλαγή των προτύπων της ευρωπαϊκής δραματογραφίας σχετικά με τον κοινωνικό 
ρόλο του γιατρού, οδήγησαν και στην Ελλάδα, γύρω στα 1900, στη θετική αντιμετώπι-
ση και την ανεπιφύλακτη εκτίμηση του γιατρού από όλες τις πλευρές. Αλλά καί τότε, 
χαρακτηριστικά, στη δραματογραφία δεν δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση στη βελτίωση 
των θεραπευτικών μεθόδων, στην κλινική ιατρική θα λέγαμε, αλλά στον πολύπλευρο 
ρόλο που παίζει ο γιατρός στην οικογένεια των ασθενών και στην κοινωνία γενικότερα, 
ως μορφωμένο άτομο με ιδιαίτερες γνώσεις για τις κρίσιμες αδυναμίες του ανθρώπου. 
Είναι υποστηρικτής κι εξομολόγος των αδικημένων από τη φύση, των πιο αδικημένων 
στην πιο ανίσχυρη πλευρά του κοινωνικού συνόλου, που είναι οι άρρωστοι, και συχνά 
των πιο απελπισμένων από τους μη προνομιούχους ενός κοινωνικού συστήματος· στα 
έργα αυτά τονίζεται ιδιαίτερα η ανθρωπιστική του αποστολή, δίπλα στην επιστημονική 
του συγκρότηση ή σταδιοδρομία.

Αν μπορούσε κανείς να καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα από την παρουσία της 
ιατρικής πρακτικής στη νεοελληνική δραματογραφία και στη θεατρική σκηνή, κυρίως 
όσον αφορά τον 20ό αιώνα, αυτό είναι το γεγονός της σταδιακής συρρίκνωσης της ιερής 
προσωπικής σχέσης γιατρού και ασθενούς, που χαρακτήριζε το θεσμό του προσωπι-
κού ή οικογενειακού γιατρού, ο οποίος βασιζόταν σε μιαν ανθρώπινη και φιλική σχέση, 
που ξεπερνούσε κατά πολύ τα καθαρά θέματα σωματικής υγείας, συρρίκνωσης σ’ ένα 
απρόσωπο δημόσιο σύστημα υγείας με μαζικές εξετάσεις στο ανώνυμο νοσοκομείο, 
με ολοένα πιο μηχανολογικούς και τεχνολογικούς τρόπους εξέτασης και διάγνωσης, 
μια χρονοβόρα γραφειοκρατία και εξουθενωτικές αναμονές, την ανάπτυξη όλο πιο 
εξειδικευμένων και δαπανηρών φαρμάκων και τη δυσνόητη ορολογία, που όλα αυτά 
τοποθετούν, κοντολογίς, τον αδικημένο από τη φύση άρρωστο, ο οποίος έχει ανάγκη 
από παρηγοριά και ψυχική συμπαράσταση, σ’ ένα αποξενωμένο και άφιλο περιβάλλον, 
όπου οι άσπρες μπλούζες ασχολούνται με την ασθένειά του και κανένας με τον εαυτό 
του, ενώπιον της ασθένειάς του.

Αντιλαμβάνομαι και παραδέχομαι ευθύς αμέσως, ότι η εικόνα αυτή είναι νοσταλγική 
και ίσως και ρομαντική, εξιδανικευμένη στις εγγενείς απαιτήσεις της, γιατί παραβλέπει 
τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες, που δεν έπαυαν να υπάρχουν και την εποχή του 
οικογενειακού γιατρού, ο οποίος λειτουργούσε ως ευδιάκριτος θεσμός βασικά στα αστικά 
κέντρα και για τους εύπορους προνομιούχους. Ώσπου να αντικαταστήσει ο μαιευτήρας 
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τη μαμή του χωριού, ο αγροτικός γιατρός τον πρακτικό και η επιστημονική ιατρική τη 
λαϊκή, μεσολάβησε, ακόμα και στον 20ο αιώνα, μια διαδικασία πολύχρονη και αργή39. 
Μολοντούτο, αν είναι αυτή η εικόνα, που δίνουν οι Έλληνες δραματογράφοι του 20ού 
αιώνα για την ιατρική, νοσταλγική και ρομαντική, τονίζουν εντούτοις το έλλειμμα στο 
πεδίο του ανθρωπισμού και της ψυχικής υγείας, μια αντιμετώπιση που αντιλαμβάνεται 
πως ο άρρωστος είναι ένα άτομο που βρίσκεται γενικώς σε κρίση, όχι μόνο στη σωματική 
του υγεία, - αν λοιπόν αυτή η εικόνα είναι ρομαντική και νοσταλγική, και τούτο παρη-
γορητικό είναι, γιατί εντάσσεται σ’ ένα παγκόσμιο αίτημα, που υπάρχει παντού: για τον 
εξανθρωπισμό του κράτους και των θεσμών και υπηρεσιών του, πράγμα που βασίζεται 
στην απλή επίγνωση, πως τυπικές κι απρόσωπες θεσμοθετημένες σχέσεις δεν μπορούν 
να υποκαταστήσουν τις ανθρώπινες, τις προσωπικές και συναισθηματικές, εφόσον αυτές 
αποτελούν τη φυσιολογική βάση της λειτουργίας της τρισυπόστατης οντότητας του 
ανθρώπου: του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος.

Το θέατρο έχει το προνόμιο να παρουσιάζει ολόκληρο το ζωντανό άνθρωπο, γιατί στη 
θεατρική παράσταση τον ενσαρκώνουν και ολόκληροι ζωντανοί άνθρωποι, οι ηθοποιοί, 
κι αυτή η μετουσίωση παρακολουθείται από ολόκληρους ζωντανούς ανθρώπους, τους 
θεατές. Αλλά ακόμα και στη μοναχική ανάγνωση ενός δραματικού έργου στήνουμε στο 
κεφάλι μας μια σκηνή νοητή, και σκηνοθετούμε και παίζουμε το έργο, πηδώντας από ένα 
ρόλο στον άλλο και βιώνοντας διάφορες πτυχές της μέθεξης που προσφέρει το σύνθεμα. 
Έτσι η αλήθεια που εγκιβωτίζεται στο θεατρικό έργο και τη φανερώνει αυτό στη σκηνή 
ή στη φαντασία, κάποτε υπερβαίνει την αλήθεια της κοινωνικής πραγματικότητας, και 
τα σκηνικά πρόσωπα, που συναναστρεφόμαστε κατ’ αυτόν τον τρόπο, συμβαίνει να είναι 
πιο σύνθετα και πιο ουσιαστικά από τα πραγματικά πρόσωπα που γνωρίζουμε. Με την 
έννοια αυτή η διάγνωση που κάνουν οι Έλληνες δραματογράφοι για την ιατρική έχει τη 
σημασία της, και η θεραπεία, που προκύπτει από μιαν ιστορική αναδρομή της κριτικής 
παρουσίασης της τέχνης του Ιπποκράτη στην ελληνική σκηνή, δείχνει, πολύ γενικά, 
προς μιαν ορισμένη κατεύθυνση, η οποία είναι αισθητή στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
της εποχής ως αίτημα: να περιοριστεί και να διορθωθεί η μερική έλλειψη ανθρωπισμού 
στην όλη διαδικασία της εξέτασης, της διάγνωσης και της θεραπείας του αρρώστου. 
Ως αδικημένος από τη φύση γίνεται και αδικημένος από την κοινωνία, όχι πια λόγω του 
αποκλεισμού από τελεσφόρες θεραπευτικές διαδικασίες, αλλά με αιτία αυτές τις ίδιες, 
που τον αφήνουν αβοήθητο και μόνο με το υπαρξιακό ερώτημα, στο οποίο δεν υπάρχει 
γενική απάνταση, αλλά πρέπει να τη βρίσκει ο καθένας για τον εαυτό του: γιατί εγώ; Και 
αυτό ενδιαφέρει, πολύ χαρακτηριστικά, το θέατρο περισσότερο από την ίδια τη νόσο.

Περίληψη

H τυπολογία των σκηνικών γιατρών του νεοελληνικού θεάτρου μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 
1) το σχολαστικό γιατρό, που προέρχεται από τη μνημονευμένη λατινοϊταλική δραματική 
παράδοση, στη συνηθισμένη κωμική του εκδοχή αλλά και σε σοβαρή παραλλαγή, 2) τον 
εμπειρικό γιατρό της λαϊκής ιατρικής, που συγγενεύει με τους μάγους τσαρλατάνους του 
Μεσαίωνα, τους κομπογιαννίτες της Τουρκοκρατίας και το μεταμφιεσμένο τύπο των υπαί-
θριων λαϊκών παραστάσεων του καρναβαλιού στην αγροτική Ελλάδα, 3) το σοβαρό γιατρό 

 39	Βλ.	ενδεικτικά	R.	&	E.	Blum,	Health and Healing in Rural Greece. A Study of Three Communities,	Stanford	1965	
και	των	ιδίων, The Dangerous Hour. The Lore of Crisis and Mystery in Rural Greece,	London	1970.
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επιστήμονα και φίλο της οικογένειας του πάσχοντος, συχνά προικισμένο και με γνώσεις 
ψυχολογίας και με κοινωνικό προβληματισμό, όπως εμφανίζεται στα δραματικά έργα του 
“Θεάτρου των Ιδέων” (1895-1922), και 4) το γιατρό κυρίαρχο κι έμπορο του επαγγέλματός 
του, όπως εμφανίζεται συχνά στη μεταπολεμική δραματουργία, όπου ωστόσο πληθαίνουν 
χαρακτηριστικά στη σκηνή και οι ψυχίατροι.



149
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Μάνθος Δαρδαμάνης, Βασίλης Ζαχαρόπουλος

Το θέμα της νόσου είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα στη λογοτεχνία . Ενώ η αλληγορική 
παρουσία της ασθένειας παρατηρήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες δραματουργούς και 
αξιοποιήθηκε από τους μεσαιωνικούς συγγραφείς, η ίδια η νόσος απασχόλησε ιδιαίτερα 
τους ρομαντικούς και τους διαδόχους τους. Στη Γαλλία, το ρεύμα του συμβολισμού 
αγκάλιασε τη νόσο, ιδιαίτερα την ψυχική ασθένεια, ως μέρος της ταυτότητας και της 
ψυχικής κατάστασης του καλλιτέχνη. Ο Arthur Rimbaud, για παράδειγμα, έγραψε ότι ο 
οραματιστής ποιητής πρέπει να διακατέχεται από αναστάτωση των αισθήσεων, προκει-
μένου να επιτύχει το σκοπό του. Στη Ρωσία, ο Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι πρωτοστάτησε 
στη σύγχρονη αντίληψη του αντι-ήρωα, συχνά εγκληματία ή γενικά περιθωριακού προ-
σώπου, του οποίου η νοητική «δυσλειτουργία» ήταν καθοριστικό χαρακτηριστικό του.

Η Β. Γουλφ γράφει: «Λαμβάνοντας υπόψη πόσο κοινή είναι η ασθένεια, πόσο τεράστια 
η πνευματική αλλαγή που επιφέρει, τα ανεξερεύνητα μονοπάτια που ανοίγονται όταν 
τα «φώτα της υγείας χαμηλώνουν», είναι περίεργο πράγματι, ότι η ασθένεια δεν έχει 
πάρει τη θέση της μεταξύ των πρωταρχικών θεμάτων της λογοτεχνίας, όπως ο έρωτας, 
η ζήλεια και ο πόλεμος. Ωστόσο, παλιά στη λογοτεχνία έκαναν θραύση η φυματίωση, 
η πανούκλα και η σύφιλη. Ο μαύρος θάνατος, το αίμα στο μαντήλι, τα σανατόρια στο 
βουνό πυροδοτούσαν τις πένες. Σήμερα ο καρκίνος, το AIDS, η νόσος Αlzheimer, η 
σχιζοφρένεια, η νευρική ανορεξία στέκονται στο κέντρο ή στις παρυφές του μυθιστο-
ρηματικού τοπίου που πλάθουν πολλοί σημαντικοί λογοτέχνες.

Στην τολμηρή, ανατρεπτική, αλλά δυσάρεστη θεματολογία, συχνά πρωταγωνιστεί 
η «βαριά αρρώστια». Για ποιους όμως ιδιαίτερους λόγους η κατάσταση αυτή γίνεται 
ερέθισμα, έμπνευση, κινητήρια δύναμη και αιχμηρό εργαλείο για το λογοτέχνη;

Η αρρώστια πολλές φορές αποτελεί στοιχείο της ταυτότητας, προσωπικό δεδομένο 
και παράγοντας διαμόρφωσης του συγγραφέα. Πολλοί λογοτέχνες «γεννήθηκαν» στο 
κρεβάτι της αρρώστιας. Εκεί έκαναν την πρώτη βουτιά στα βαθειά της ύπαρξης, κυρι-
εύτηκαν από αβεβαιότητες, φοβήθηκαν μεταφυσικά ή αναθάρρησαν ρεαλιστικά. Εκεί 
συνειδητοποίησαν την ανάγκη και την κλίση τους για προσωπική έκφραση. Η αρρώστια 
λοιπόν, δρα σαν καταλύτης για την αποκάλυψη της καλλιτεχνικής φύσης και του ταλέντου.

Ο άρρωστος καταπονείται σωματικά και ψυχολογικά. Κλείνεται σε μια εσωτερική 
εξορία, απότοκο των μαύρων σκέψεων, της οδύνης, της μοναχικότητας, του σοκ στο 
περιβάλλον του και όχι σπάνια της ενοχοποίησής του από αυτό. Πληγώνεται και απο-
μονώνεται στους τέσσερις τοίχους κάποιου δωματίου. Σε τελευταία ανάλυση, εκτίει 
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την αρρώστια σαν ποινή εξορίας. Ένα είδος ξενιτιάς που αφυπνίζει για ανθρωπιά και 
αλληλεγγύη και υπόσχεται στον συγγραφέα σελίδες με «ζουμί».

Ο κάθε ασθενής με σοβαρή νόσο είναι προικισμένος με τα εφόδια ενός μυθιστορη-
ματικού ήρωα. Εάν μάλιστα βρίσκεται στο κατώφλι του θανάτου, συχνά και δικαιωματικά 
ορίζεται πρωταγωνιστής. Η αρρώστια είναι η στερνή αναμέτρηση, η κορυφαία εξέλιξη. 
Έτσι ο βαριά άρρωστος αποτελεί ιδανικό μοντέλο για τον συγγραφέα, που με το ταλέντο 
του, συχνά με επιδιορθώσεις ή μετασκευές, μπορεί να εκφράσει τις πιο μύχιες σκέψεις 
του, τους φόβους ή τους εφιάλτες του.

Γύρω από τον άρρωστο δημιουργείται μια μικρή, ιδιότυπη, συχνά περιχαρακωμένη 
«κοινωνία αρρώστιας». Η ασθένεια γίνεται ο συνεκτικός ιστός που συνδέει τα μέλη της 
οικογένειας και όσους αφορά το πρόβλημα με νήματα συμπαράστασης, συμπόνιας ή 
και έχθρας. Σε μια τέτοια «κοινωνία αρρώστιας», ο συγγραφέας μοιράζει ταυτότητες 
και ρόλους κάθε είδους. Πλάθει το χαρακτήρα του γενναίου, του αδύναμου, του μάρ-
τυρα, του αναίσθητου, του καλού Σαμαρείτη, του μοιρολάτρη, στήνοντας το παζλ του 
ανθρώπινου τοπίου.

Θα λέγαμε ότι ένα βιβλίο που μας μαθαίνει την αρρώστια ή ακόμα και το θάνατο, 
μας μαθαίνει ταυτόχρονα και τη ζωή. Μας εξοικειώνει με τις μύριες λεπτομέρειες του 
εξαρχής, από τη γέννηση, υπεσχημένου σε όλους μας τέλους. Ακόμη και οι πιο μαύρες 
σκέψεις, οι πιο πεισιθάνατες σελίδες είναι εν τέλει ύμνος στη ζωή. Γιατί για να περιγρά-
ψει κάποιος πειστικά το δράμα, την απώλεια, τη φθορά, το ίδιο το τέλος, πρέπει να μην 
αφήσει ούτε μια σταγόνα ζωής να πάει χαμένη.

Η περιγραφή μιας ασθένειας είναι και αυτή μια τέχνη, όπως το μυθιστόρημα γιατί 
απαιτεί τη βαθειά κατανόηση της νόσου και των επιπτώσεών της στον ασθενή. Ο λογο-
τέχνης-ιατρός Walker Percy (1916-1990), περιέγραψε κάποτε τον εαυτό του, σαν τον 
ευτυχέστερο ιατρό που έπαθε ποτέ φυματίωση, διότι η ασθένειά του τού επέτρεψε να 
αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο γράψιμο, αφού εγκατέλειψε την Ιατρική. Αναφέρει δε, 
ότι το έργο των ιατρών και των λογοτεχνών απαιτεί την ύπαρξη παρόμοιων αναλυτικών 
ικανοτήτων. Η λογοτεχνία συμβάλλει στην αύξηση της ευαισθησίας του αναγνώστη και 
τον βοηθάει να κατανοήσει την πολυπλοκότητα των χαρακτήρων των ανθρώπων, καθώς 
και την αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους και τους άλλους.

Η μεταφορά των διάφορων εμπειριών στο χαρτί, είναι η πράξη που συνδέει την Ιατρική 
με την Λογοτεχνία. Η Ιατρική, η υγεία και η νόσος στη Λογοτεχνία παρουσιάζονται από 
τη λογοτεχνική σκοπιά και όχι από την Ιατρική. Εν τούτοις, υπάρχουν κείμενα στα οποία 
η περιγραφή προσωπικών βιωμάτων από κάποια ασθένεια, ή οι αναφορές ασθενειών 
μπορούν να μας κάνουν να κατανοήσουμε καλύτερα την ασθένεια και να καταλάβουμε 
τι αισθάνεται ο πάσχων. Τελευταία κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του Philip Roth με τίτλος 
«Καθένας». Στη νουβέλα αυτή ο Roth αναφέρεται στο κενό που συνοδεύει το μεγάλο 
γεγονός του ανθρώπινου τέλους, όταν όλοι είμαστε ίσοι και αυτομάτως γινόμαστε ο 
«Καθένας». Τίποτε δεν συγκρίνεται με τον άνθρωπο που πονάει και τίποτε δεν μπορεί 
να αναμετρηθεί με μια ανθρώπινη ζωή που χάνεται.

Σε ένα άλλο βιβλίο, το Ivan Ilyich του Λέοντα Τολστόι (1886), η επιδεινούμενη βαριά 
ασθένεια του Ivan προκαλεί διάφορες αντιδράσεις συμπεριφοράς προς τους φίλους 
του, την οικογένειά του, αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Ο θάνατος του Ivan Ilyich, έχει 
σχέση με την ανθρώπινη ύπαρξη και αποτελεί τον φακό μέσα από τον οποίο εξετάζονται 
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βασικά στοιχεία της ανθρώπινης φύσης.
Η νόσος στη Λογοτεχνία, χρησιμοποιείται ακόμη μεταφορικά για να αναδεικνύει 

κοινωνικά προβλήματα και καταστάσεις. Έτσι το Μαγικό Βουνό του Thomas Mann 
έχει σημασία για τον Ιστορικό της Ιατρικής, διότι η διήγηση περιγράφει τη ζωή σε ένα 
σανατόριο, ενώ το Cancer Ward (Ο όροφος του καρκίνου) του Solzhenitsyn είναι ένα 
αλληγορικό βιβλίο για την ζωή στην πρώην Σοβιετική Ένωση.

Επίσης η πανούκλα (Pest) του Αlbert Camus αποτελεί ένα αλληγορικό βιβλίο για 
την περίοδο της κατοχής από τους Ναζί. Στο έργο αυτό, ο ιατρός Rieux αποτελεί μια 
εξέχουσα προσωπικότητα. Αντιμέτωπος με μια επιδημία πανούκλας σε μια πόλη της 
Αλγερίας, όπου η ιατρική του εκπαίδευση είναι ανίσχυρη να φέρει αποτελέσματα, αυτός 
βοηθάει όσο μπορεί με την ανθρώπινη συμπεριφορά του. O Chekhov αναφέρεται και 
σε άλλα ιατρικά θέματα σε αρκετές από τις ιστορίες του:

Στο έργο Ward Six ο Chekhov ασχολείται με τη νόσο, τους ρόλους ιατρού και ασθε-
νούς και πώς οι ρόλοι αυτοί μπορεί εύκολα να αντιστραφούν. Στο έργο ο Gromov, ένας 
χαρισματικός ασθενής, τονίζει στον ιατρό του, Andrei Ragin, ότι δεν μπορεί να καταλά-
βει τα βάσανα των άλλων, διότι ο ίδιος δεν αισθάνθηκε ποτέ τον πόνο. Τελικά ο ιατρός 
γίνεται ο ίδιος ασθενής για να υποστεί και ο ίδιος την απάνθρωπη μεταχείριση όπως 
και οι άλλοι ασθενείς. Στη συνέχεια στο βιβλίο περιγράφεται ένας κόσμος, ο οποίος 
όλο και περισσότερο χαρακτηρίζεται από άμβλυνση των ηθικών αξιών, γραφειοκρατική 
αδιαφορία, έλλειψη επαγγελματικής ευαισθησίας και πολιτιστική γύμνια, θέματα τόσο 
επίκαιρα και για την εποχή μας.

Εκτός από τον Checkov θέματα που έχουν σχέση με την Ιατρική υπάρχουν στα έργα 
και άλλων Ιατρών-Λογοτεχνών όπως π.χ. ο William Carlos Williams, o Walker Percy, o 
Richard Selzer, o Oliver Sacks κ.ά. Π.χ. ο Οliver Sacks στο βιβλίο «Αwakenings” περιγράφει 
τις αντιδράσεις του ιατρού και ενός ασθενούς που πάσχει από ληθαργική εγκεφαλίτιδα 
και πως ο τελευταίος αντιλαμβάνεται την επιστροφή στον κόσμο μετά από χρόνια ύπνου. 
Το βιβλίο αυτό έγινε κινηματογραφική επιτυχία με πολύ γνωστούς πρωταγωνιστές.

Ο ποιητής Νίκος Καρούζος που πέθανε από καρκίνο γράφει για τον θάνατο: 
«Ο θάνατος ολάνοιχτος που ίσως κι από μένα μέλλει να δεχτεί το κομψότερο δέρμα.
Πού πας με τόση ομορφιά. Στο βάθος θάνατος.
Τρόμαγμα σήμερα θανάτου. Πόσο δεν το θέλω να πεθάνω. 
Με σκούντηξε κάποιος στο δρόμο και μου λέει συγγνώμη. Η δική μου απάντηση:
Άνθρωπέ μου, εγώ περιμένω να μου ζητήσει συγγνώμη ο θάνατος».
Ο Ανέστης Ευαγγέλου που πέθανε και αυτός από καρκίνο έχοντας πλήρη γνώση της 

εξέλιξης της αδίστακτης νόσου και των αδυσώπητων παρενεργειών της θεραπείας, γράφει:
«Και κάθε σελίδα γέμιζαν οι πνεύμονες, η κοιλιά, το συκώτι, κάθε φράση και κάθε 

παράγραφος κι από ένας καρκίνος. Μόνο ο εγκέφαλος έμεινε απείραχτος, όσο υπάρχει 
κι αυτός να κάνω κανένα καλαμπούρι……».

Συγκλονιστικά είναι και αυτά που γράφει ο Καζαντζάκης στον πρόλογο της «Αναφο-
ράς στον Γκρέκο», γνωρίζοντας ότι ίσως πεθάνει μιας και έπασχε από χρόνια λευχαιμία.

«Μαζεύω τα σύνεργά μου όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση, αφή, μυαλό, βράδιασε 
πια, τελεύει το μεροκάματο, γυρίζω σαν τον τυφλοπόντικα σπίτι μου στο χώμα. Όχι γιατί 
κουράστηκα και δουλεύω, δεν κουράστηκα μα ο ήλιος βασίλεψε».

Ο Λορέντζος Μαβίλης, ο οποίος κατέβηκε το 1896 να πολεμήσει εθελοντής στην 
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Κρήτη, τονίζει τη μοναξιά μιας γιορταστικής μέρας σε ξένη χώρα, για έναν άρρωστο. 
«Αρρώστια, φίλε μου καλέ, μες την κακή την ώρα, κακή με πλάκωσε και ιδού, με μιας τα 
χολοφόρα κανούλια μου στουμπώθηκαν σαν μαραμένο φύλλο, έγινα κατακίτρινος, λιγνός 
και μαζωμένος, όλος πετσί και κόκαλο, σαν μούμια ζαρωμένος».

Η νόσος πολλές φορές βιώνεται ως μια μορφή δαιμονοληψίας-οι όγκοι ονομάζονται 
«κακοήθεις» ή «καλοήθεις», σαν δυνάμεις– και πολλοί τρομοκρατημένοι καρκινοπαθείς 
ωθούνται στην αναζήτηση μεταφυσικών θεραπειών για να δεχτούν τον εξορκισμό τους. 
Είναι ευνόητο λοιπόν ότι θέλγουν οι κατά καιρούς θαυματουργές θεραπείες στην Κούβα, 
την Αρμενία, το Καματερό κ.ο.κ. Η φήμη της αρρώστιας αυξάνει τα βάσανα αυτών που 
την έχουν. Οι καρκινοπαθείς εκδηλώνουν ένα αίσθημα αποστροφής προς την αρρώστια 
τους, ένα είδος ντροπής. «Οι μεταφορικές παγίδες του καρκίνου έχουν σαν συνέπεια 
να αποτρέπουν συχνά τους ανθρώπους από το να αναζητούν πράγματι μια θεραπεία ή 
από το να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για επαρκέστερη θεραπεία». Ο Κορτώ 
γράφει για τον ήρωα του: «Η θεραπεία είναι χειρότερη απ την αρρώστια. Θα τον τρυπάνε 
και θα τον ποτίζουν κίτρινα ολόλαμπρα δηλητήρια που θα τον αρρωσταίνουν τρισχει-
ρότερα. Θα λάβει αγωγή καταναγκαστική και μάταιη, που θα τη νιώσει σαν πρόσθετο 
εξευτελισμό, σαν τιμωρία».

Το AIDS έχει εκτοπίσει τον καρκίνο ως ο μεγάλος συλλογικός «μπαμπούλας» και κα-
μιά λογική ιατρική του εξήγηση δεν καταφέρνει να κάμψει την παράνοια που κυριαρχεί 
γι’ αυτό. «Οι μολυσματικές ασθένειες που αποδίδονται σε σεξουαλικό σφάλμα πάντοτε 
προκαλούν φόβους για εύκολη μετάδοση και παράξενες φαντασιώσεις για τη μετάδοσή 
τους μέσω μη αφροδίσιων τρόπων στους δημόσιους χώρους», εξηγεί η Σονταγκ, παρα-
θέτοντας γλαφυρά παραδείγματα από τη σύφιλη. «Το να κολλήσει κανείς την αρρώστια 
μέσω μιας σεξουαλικής πρακτικής θεωρείται ότι είναι σε μεγάλο βαθμό εκούσιο και γι’ 
αυτό αξίζει να κατηγορηθεί».

Η νόσος αποτελεί εύκολη διέξοδο της κοινωνίας στο να αποδώσει ευθύνες, να 
ξορκίσει το κακό, να ψέξει και να τιμωρήσει διαμέσου της εικόνας που δημιουργεί για 
την ίδια τη νόσο. Είναι σαν η υγεία να αποτελεί απόδειξη αρετής και η νόσος απόδειξη 
διαφθοράς και φυσικά ο εχθρός είναι πάντα άλλος. Η σύφιλη λόγου χάρη στην Αγγλία 
ήταν η γαλλική ευλογιά για τους Παριζιάνους ήταν η morbus Germanicus, η αρρώστια 
της Νεάπολης για τους Φλωρεντίνους, η Κινέζικη αρρώστια για τους Ιάπωνες.

Κορυφαίοι λογοτέχνες αμφισβητούν ευθέως την αποτελεσματικότητα του γιατρού. 
Ο Καζαντζάκης στο «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» γράφει:

«Πολλά έξοδα, είπε, οι μεγάλες πολιτείες ,είναι μακριά, που να φέρνεις γιατρό! Κι 
ύστερα, τι ξέρουν αυτοί! Τον κακό τους τον καιρό! Έχουμε εδώ τον παπά μας, αυτός 
κατέχει παλιά γιατροσόφια, θα τον πλερώσω να κάμει κι ευκαίλαιο, και θα γιάνει, και θα 
κοστίσει και πιο φτηνά».

«Δεν είναι καλά, αγά μου, ο κακομοίρης ο καπετάν Φουρτούνας. Τα κόκαλα του κε-
φαλιού του δε θέλουν να δέσουν, τι δεν τους κάμαμε! Τι μαντζούνια, τι αλοιφές, ήρθε κι 
ο παπά-Γρηγόρης και του διάβασε ευκές, ήρθε και μια γύφτισσα και του ’ριξε τα χαρτιά, 
ανάψαμε και μια λαμπάδα στον Άι-Παντελεήμονα το γιατρολόγο, του δώκαμε κι έφαε και 
τ’ αμολόητα του γάτου, που λεν πως είναι εφτάψυχοι-όλα, όλα του κάκου! Μήτε ο Θεός 
μήτε ο διάολος θέλουν να γιάνει ο συχωρεμένος ο καπετάνιος».

Μια ασθένεια που πήρε μυθικές διαστάσεις λόγω της μεγάλης συχνότητας, της 
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σχεδόν βέβαιης έκβασης σε θάνατο, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, είναι η φυματίωση. 
Αμέτρητα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας πραγματεύονται τη νόσο. 
Αναφέρουμε μερικά:

Η Κυρία με τις Καμέλιες του Αλέξανδρου Δουμά (υιός), λογοτεχνικό έργο βασισμένο 
σ’ ένα υπαρκτό πρόσωπο, τη Μαρί Ντιπλεσί διασκευάστηκε για να παρουσιαστεί στη 
θεατρική σκηνή και να αποτελέσει τη βάση για την όπερα Τραβιάτα του Giuseppe Verdi.

Το μαγικό βουνό του Τόμας Μαν, μυθιστόρημα στο οποίο ένας τελειόφοιτος μηχα-
νικός σχεδιάζει να επισκεφτεί για τρεις εβδομάδες τον ξάδερφο του, νοσηλευόμενο 
στο σανατόριο «Μπέργκχοφ» στην Ελβετία. Τελικά, θα παραμείνει εκεί εφτά χρόνια, 
γνωρίζοντας τον ανεκπλήρωτο έρωτα της ζωής του.

Η αστροφεγγιά του Παναγιωτόπουλου, μυθιστόρημα με ήρωα έναν επαρχιώτη φοι-
τητή που βασανίζεται από φθόνο για τα πλούτη του φίλου του και ζήλια επειδή η Δάφνη, 
με την οποία είναι ερωτευμένος, φαίνεται να προτιμά τον πλούσιο φίλο του. Από τις 
πολλές κακουχίες παθαίνει φυματίωση και τον βρίσκει ο θάνατος σε κάποιο σανατόριο.

Η φυματίωση σύμφωνα με τη Σόντακ, θεωρείται ως νόσος ακραίων αντιθέσεων, 
συνοδεύεται από απόλυτη ωχρότητα και αναψοκοκκίνισμα, υπερδραστηριότητα εναλ-
λασσόμενη με ατονία. Είναι πλούσια σε ορατά και αόρατα συμπτώματα, προοδευτικό 
αδυνάτισμα, ατονία, πυρετό, ενώ τυπικό σύμπτωμα της φυματίωσης θεωρείται ο βήχας. 
Επίσης, τα συμπτώματα της είναι απατηλά: ζωηρότητα που προέρχεται από εξάντληση, 
ρόδινα μάγουλα που μοιάζουν δείγμα υγείας, αλλά προέρχονται από τον πυρετό.

H φυματίωση, ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα ρομαντικοποιήθηκε, σχεδόν εξιδανικεύ-
τηκε, αφού θεωρούνταν «αρρώστια των ανώτερων και ευγενών τμημάτων της ανθρώπινης 
ύπαρξης», «κάτι που κάνει τον άρρωστο σεξουαλικά ελκυστικό», «περισσότερο σύνθετο 
ψυχολογικά», «ένδειξη ευγένειας, λεπτότητας, ευαισθησίας». «Ο Σοπέν ήταν φθισικός 
σε μια εποχή που η καλή υγεία δεν ήταν σικ». Ακόμη και ο θάνατος από φυματίωση 
εξιδανικεύτηκε και θεωρήθηκε ωραίος και ευγενής, παρότι στην πραγματικότητα συχνά 
ήταν οδυνηρός και μαρτυρικός.

Ο πυρετός στη φυματίωση ήταν σημάδι εσωτερικής φλόγας. Ο φθισικός είναι κά-
ποιος ο οποίος αναλώνεται από μια φλόγα, η οποία τελικά οδηγεί στην αποσύνθεση 
του σώματος. Ιδιαίτερα για τους Ρομαντικούς η φθίση θεωρήθηκε ως παραλλαγή της 
αρρώστιας του έρωτα ή μια νόσος που γεννιόταν από την απώθηση του πάθους ή προ-
ερχόταν από υπερβολικό πάθος. Για να οδηγήσει το πάθος στη νόσο πρέπει να ματαιω-
θεί, να μαραθούν οι ελπίδες, είτε το πάθος είναι έρωτας ή ένα πάθος πολιτικό ή ηθικό. 
Έτσι, η νόσος αυτή εξυμνήθηκε ως η νόσος των εκ φύσεως θυμάτων, των ευαίσθητων, 
παθητικών ανθρώπων, οι οποίοι δεν αγαπούν τη ζωή όσο χρειάζεται για να επιζήσουν.

Ακόμη, έγινε συνώνυμο της μελαγχολίας και συνδέθηκε με τη δημιουργικότητα. Τρο-
φοδότησε ένα σπουδαίο πρότυπο μποέμικης ζωής που βιώθηκε από καλλιτέχνες και μη 
και έγινε αιτία για εξορία και μια ζωή ταξιδιών. Ας υπενθυμίσουμε ότι υπήρξε η αρρώστια 
των υγρών και νοτισμένων πόλεων και ότι οι γιατροί συνιστούσαν μεγάλο υψόμετρο και 
ξερό κλίμα. Οι νοσούντες απομονώντουσαν από την κοινότητα, καθώς θεωρούνταν η 
νόσος κληρονομική. Έτσι, η αρρώστια έγινε πρόσχημα για πολλούς, ιδιαίτερα αστούς, 
για να ξεφύγουν από τις υποχρεώσεις τους, ένας τρόπος να αποσυρθούν από τον κόσμο 
ή όταν επρόκειτο για καλλιτέχνες, πρόσχημα να ζήσουν μόνο για την τέχνη τους, χωρίς 
να χρειάζονται να πάρουν την ευθύνη γι’ αυτή την απόφαση.
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Η φυματίωση θεωρούνταν ως μια αρρώστια που απομονώνει κάποιον από την κοινό-
τητα και ότι είναι μια ασθένεια κατά βάση κληρονομική. Μπορεί ακόμη να θεωρούσαν 
υπεύθυνα τη φτώχεια και το φτωχό περιβάλλον για την εκδήλωση της ασθένειας, όμως 
υπήρχε και ένας χαρακτηρολογικός τύπος με προδιάθεση για την ασθένεια: ένας χα-
ρακτήρας παράφορος και καταπιεσμένος ταυτόχρονα. Με βάση αυτή τη θέση, η νόσος 
εμφανίστηκε ως αναπαράσταση κάποιων συμβαινόντων στο εσωτερικό του σώματος. 
Η νόσος φανερώνει έντονη επιθυμία και αποκαλύπτει αυτό που το άτομο δε θέλει να 
αποκαλύψει, επιθυμίες που ο πάσχων αγνοούσε.

Έτσι, σύμφωνα με την προρομαντική ιδεολογία, υποψήφιος για φυματίωση, ήταν 
κάποιος που ήταν ανίκανος να πραγματώσει τα ιδεώδη ζωτικότητας και του απόλυτου 
αυθορμητισμού, για τους ρομαντικούς όμως, οι άλλοι είναι που επιθυμούν έντονα και το 
υποκείμενο είναι αυτό που έχει τη λιγότερη ή δεν έχει καθόλου επιθυμία. Η ρομαντική 
ιδέα ότι η νόσος εκφράζει το χαρακτήρα, επεκτείνεται στον ισχυρισμό ότι ο χαρακτήρας 
προκαλεί τη νόσο, επειδή δεν έχει εκφράσει τον εαυτό του. Το πάθος μετακινείται προς 
τα μέσα προσβάλλοντας και καταστρέφοντας βαθύτερα κυτταρικά κοιλώματα. 

Η εικόνα του ασθενή με φυματίωση, με το βήχα και τις αιμοπτύσεις, που αποτελούσε 
κοινωνική καταδίκη για κάθε οικογένεια, δεν πέρασε απαρατήρητη από τη δεξιοτεχνία 
του μεγάλου Καζαντζάκη στην ανατομία της ψυχής. Στο «Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» 
διαβάζουμε πάλι:

«Την τελευταία φορά που την είδε, την είχε πετύχει άβαφη κι ήταν χλωμή και εξαντλη-
μένη. Κρατούσε πάλι το μαντηλάκι της στο στόμα κι έβηχε. Δεν ήταν πια άσπρο, ήταν 
κόκκινο, για να μη φαίνεται το αίμα».

«Ο παπά-Γρηγόρης κίνησε απόψε με την κόρη του για το Μεγάλο Χωριό. Θα γυρίσει 
αύριο. Την πάει στους γιατρούς. Βήχει, φτύνει αίμα. Έχει την κακιά αρρώστια».

«Η Μαριορή, θαρρώ, έχει κακιά αρρώστια. Αν έχει, μην την πάρεις γυναίκα. Θα μολέψει 
το αίμα μας, ακούς».

Ο Βασίλης Τζανακάρης στο βιβλίο του “Φώτης Γιαγκούλας”, που πήρε κρατικό βρα-
βείο το 2008, στο οποίο πραγματεύεται το φαινόμενο της ληστοκρατίας περιγράφοντας 
παράλληλα τις ασθένειες της εποχής που αποτελούσαν κοινωνική μάστιγα αναφέρει:

«Αλλά εκτός από αυτά και εκείνα της καθημερινής επιβίωσης υπήρχαν και μερικά 
άλλα που δεν φαίνονταν και δεν ομολογούνταν. Και αυτά ήταν δεινά τρισμέγιστα γιατί 
είχαν να κάνουν με τον έρωτα και την υγεία των ανθρώπων, αντρών και γυναικών. Ήταν 
δεινά οδύνης, φόβου, αγωνίας, που πολλές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο. Τέτοια 
ήταν τα λεγόμενα αφροδίσια νοσήματα, τα οποία μαζί με τη φυματίωση και την ελονοσία 
αποτελούσαν πραγματικές μάστιγες που καταβασάνιζαν και κατέτρωγαν τις σάρκες και 
τις ψυχές των ανθρώπων. Η είδηση που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Πολιτεία στις 23 
Απριλίου 1925 είναι τραγική σε όλες τις εκφάνσεις της:

Απεβίωσεν εις την επί οδού Ακαδημίας 76 κλινικήν Ι. Χαριάτη, η 30ής Γραμματική 
Αγαπητού εκ Σάμου, υπηρέτρια της κας Μέρλιν, δηλητηριασθείσα από ένεσιν 606. Ο 
θάνατος της επήλθε τρεις ώρας μετά την ένεσιν. Η δηλητηρίασις ήτο κεραυνοβόλος, 
προξενήσασα οίδημα εις τους πνεύμονας και πολλάς άλλας αλλοιώσεις. Επί του πτώματος 
της δηλητηριασθείσης ήτις έπασχεν εκ συφίλιδος, ενήργησε νεκροψίαν ο καθηγητής 
της ιατροδικαστικής κ.Γεωργιάδης, όστις διαπίστωσεν ότι η αποθανούσαν δεν έπασχεν 
εξ άλλης τινός νόσου, μη επιτρεπούσης την χρήσιν του νεοσαλβαρσάν. Η δηλητηρίασις 
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προήλθεν είτε από νοθεία του περιεχομένου εις το φιαλίδιον της ενέσεως φαρμάκου, 
είτε από αλλοίωσιν αυτού. Ο ιατρός επομένως ο οποίος εχρησιμοποίησε την ένεσιν δεν 
ευθύνεται. Ο κ. Γεωργιάδης φρονεί ότι ο κίνδυνος εκ της χρήσεως του 606 ήρχισε να 
γίνεται σοβαρός εν Ελλάδι. Το ανωτέρω κρούσμα είναι το τρίτον το οποίον συμβαίνει 
εις Αθήνας εντός έτους. Παρόμοιον θάνατον εύρον προ μηνών εις ιδιωτικάς κλινικάς 
μία άλλη γυνή και εις ανήρ 30ετής. Εκτός αυτών κατ’ επανάληψιν έχουν σημειωθή και 
δηλητηριάσεις μη θανατηφόροι. Ο κ.καθηγητής έχει την γνώμην ότι πρέπει να ενεργηθή 
αυστηρότατος έλεγχος υπό του κράτους εις το εν Ελλάδι υπάρχον και χρησιμοποιού-
μενον νεοσαλβαρσάν. Ιδίως είναι πολύ ύποπτος η χορηγηθείσα ως αποζημίωσις εις την 
Ελλάδα μεγάλη ποσότης τοιούτου φαρμάκου του οποίου κατά κανόνα κάνουν χρήσιν οι 
ιατροί μας. Είναι πολύ πιθανόν μεταξύ των πολλών φιαλιδίων να υπάρχουν και τοιαύτα 
παλιάς κατασκευής, περιέχοντα νεοσαλβαρσάν είτε ηλλοιωμένον, είτε νοθευμένον. Η 
δηλητηριασθείσα είχεν υποστή εις την κλινικήν Χαριάτη άλλας τρεις ενέσεις 606. Η 
κλινική αυτ΄η μεταχειρίζεται νεοσαλβαρσάν Γερμανικής προελεύσεως το οποίον προ-
μηθεύεται από ένα μεσίτην.

Ως είδηση, το γεγονός ότι η δυστυχής υπηρέτρια έχασε τη ζωή της όχι ακριβώς από 
τη σύφιλη από την οποία έπασχε αλλά από τη χαλασμένη ένεση που ήρθε ως πολεμική 
«αποζημίωση» της Γερμανίας προς την Ελλάδα, ήταν καταχωνιασμένη στο κάτω μέρος 
της έβδομης σελίδας της εφημερίδας, με ένα σχόλιο που έλεγε ότι πρέπει να γίνει ειδική 
έρευνα ώστε να διαπιστωθεί πόσες ήταν οι ενέσεις του φαρμάκου 606 που είχαν ήδη 
λήξει, αν και ποια ήταν τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ιδιαίτερα τρομακτικός ήταν ο κίνδυνος θανάτου από φυματίωση, ελονοσία και αφρο-
δίσια νοσήματα. Στην Αθήνα το διαβόητο νοσοκομείο «Σωτηρία» ήταν ξέχειλο από ασθε-
νείς σε προχωρημένο στάδιο φυματίωσης. Και μόνο το κατά τα άλλα εύηχο όνομά του 
σου έφερνε σύγκρυο, ήταν λες κι έκανες χειραψία με τον θάνατο. Πελιδνοί το άκουγαν 
οι φυματικοί. Έτρεμαν χέρια και πόδια, τους έκοβε κρύος ιδρώτας. Όσες οικογένειες 
είχαν δικό τους και δεν μπορούσαν να τους βάλουν εκεί με κανονικό τρόπο λόγω υπερ-
πληθώρας, τους μετέφεραν κρυφά, κυρίως τη νύχτα, μέχρι τα συρματοπλέγματα που 
έκλειναν τον περίβολο κι εκεί τους εγκατέλειπαν. Τα βουνά, κυρίως η Πεντέλη, είχαν 
γεμίσει από φυματικά νιάτα που προσπαθούσαν να απαλλαγούν από το χτικιό. Η ίδια 
κατάσταση αλλά κάπως πιο καλυμμένη λόγω της ιδιάζουσας μορφής τους ήταν και οι 
περιπτώσεις με τα αφροδίσια. Το νοσοκομείο Συγγρού είχε ξεχειλίσει από ασθενείς. Σαν 
αγάλματα της ανθρώπινης φρίκης και οδύνης φιλοξενούνταν στα κρεβάτια και στους 
διαδρόμους του άντρες και γυναίκες, κατά βάση νεαρής ηλικίας.

Οι άρρωστοι θέλουν από τον ιατρό τους τρία πράγματα. Καλή διάγνωση της πάθησής 
τους. Αποτελεσματική θεραπεία και ανθρώπινη συμπεριφορά. Αν και η Ιατρική έκανε 
αξιοθαύμαστη πρόοδο στην επίτευξη των δύο πρώτων, η προσδοκία τους για το τρίτο 
παρουσιάζει προβλήματα.

Η υπερεκτίμηση της επιστήμης σήμερα, έχει τόσο πολύ διαστρεβλώσει την εξάσκηση 
της Ιατρικής, ώστε και οι δύο, ο ασθενής και ο ιατρός, έχουν πέσει θύματα της τεχνολο-
γικής προόδου η οποία έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Αυτό προκαλεί μια διαταραχή 
στον τρόπο σκέψεως από την υπερεκτίμηση της ιατρικής γνώσης, που καλλιεργεί νοο-
τροπίες ιατρικής «αυθεντίας», με συνέπεια τη χαλάρωση των κοινωνικών δεσμών, την 
αυξανόμενη ηθική διαφθορά, την έλλειψη ανθρωπιάς, την προσωπική αποδιοργάνωση 
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και την υποεκτίμηση των ανθρωπίνων σχέσεων. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι η επα-
νενσωμάτωση των ανθρωπίνων αξιών, όπως η συμπόνια και η φροντίδα στην εξάσκηση 
της ιατρικής της σύγχρονη βιοτεχνολογίας.

H λογοτεχνία, ιδιαίτερα αυτή που προσεγγίζει την ασθένεια, έστω και χωρίς την 
αυστηρή ματιά της επιστήμης, πολλές φορές αποκαλύπτει αθέατες πτυχές της νόσου. 
Μπορεί να βοηθήσει γιατρούς, ασθενείς και το περιβάλλον τους να κατανοήσουν περισ-
σότερο, να έρθουν πιο κοντά και ίσως να συνεργαστούν καλύτερα στην αντιμετώπιση 
της ασθένειας.
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οι ιατροί στον κινηματογράφο  
(Ταινίες και Τηλεόραση)  
κατά το Δεύτερο Μέρος του 20ού αιώνα

Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, André-Julien Fabre

Η ιατρική είναι ζήτημα ζωής και θανάτου: αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι 
ιατροί παρουσίαζαν πάντοτε εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους κινηματογραφιστές, τους 
καλλιτέχνες και... το κοινό. Μπορεί επομένως να θεωρηθεί ότι οι ταινίες αντικατοπτρίζουν 
όλες τις τάσεις εξέλιξης όχι μόνο της ιατρικής τεχνολογίας αλλά και της κοινωνίας. Στη 
μελέτη αυτή, θα τονιστούν τρία βασικά σημεία:
1. Παρουσίαση 23 ταινιών, επιλεγμένων από έναν κατάλογο με τις 185 πιο αντιπρο-

σωπευτικές ταινίες, που ασχολούνται με την ιατρική και τους ιατρούς και οι οποίες 
δημιουργήθηκαν σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου 
αιώνα1. 

2. Εξελικτικές τάσεις στο δεύτερο μέρος του εικοστού αιώνα2.
3. Το μέλλον των κινηματογραφικών ιατρών: νέα πρότυπα, νέος κοινός στόχος, νέα 

τεχνικά στηρίγματα.

ΕΠιΛογΗ 23 Ταινιων

Κατά τη διάρκεια της πεντηκονταετίας οι κινηματογραφιστές ενήργησαν ως μυθο-
πλάστες, παρέχοντας στο κοινό τους βασικά στερεότυπα όπως: ο «Ιατρός Ήρωας», ο 
«Ιατρός Κωμικός» και ο «Ιατρός Τυχοδιώκτης». Πράγματι οι «Ταινίες με Ιατρούς» μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν ως δείκτης κοινωνικών αλλαγών κατά τη διάρκεια της Χρυσής 
Εποχής του Δυτικού Κόσμου.

«ΙΑΤΡΟΙ ΗΡΩΕΣ»

Από το ξεκίνημα του κινηματογράφου3, οι ιατροί «επί της οθόνης» παρουσιάζονταν 

	 1	Βλέπε	στο	παράρτημα	το	συγκεντρωτικό	ευρετήριο	των	ταινιών:	τίτλος,	είδος	(περιπέτειες,	βιογραφικές,	κωμωδία,	
δράμα,	ντοκιμαντέρ),	ημερομηνία	κυκλοφορίας,	σκηνοθέτης,	ηθοποιοί

	 2	Βλέπε,	Βιβλιογραφία,	Πηγές	και	Αναφορές
	 3	Η	ταινία	«The	country	doctor»	(Ο	αγροτικός	ιατρός)	σκηνοθετήθηκε	από	τον	D.W.	Griffith	και	πρωταγωνιστεί	η	

Kate	Bruce	κυκλοφόρησε	το	1909…
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πάντοτε ως σοφοί και αφοσιωμένοι δεξιοτέχνες, συνηθέστερα άντρες, εύποροι (κατα-
γόμενοι από αστικές οικογένειες) και όμορφοι (το ανάστημά τους ήταν ανώτερο από 
το μέσο όρο4). Μολονότι ενίοτε τα πορτραίτα ήταν δυνατόν να περιλαμβάνουν κάποια 
ψεγάδια (ένας ιατρός κάνει μια λαμπρή διάγνωση χωρίς καν να αγγίξει τον ασθενή, ή 
ένας επιστήμονας παρατηρεί τους ιούς μέσα από αδύναμα μικροσκόπια).

Brief encounter (Σύντομη Συνάντηση) (1945) (ΗΒ)5 (σκηνοθέτης David Lean). Πρω-
ταγωνιστεί η Celia Johnson και ο Trevor Howard, πρόκειται για μια ιδιαίτερα συγκινητική 
ταινία6: σε ένα μικρό σιδηροδρομικό σταθμό, μια νοικοκυρά της ανώτερης μεσαίας 
τάξης συναντά έναν παθολόγο (ο οποίος τυγχάνει να είναι επίσης και νοσοκομειακός 
σύμβουλος ιατρός για αναπνευστικές παθήσεις) και από εκεί ξεκινάει μια φλογερή αλλά 
σύντομη ιστορία αγάπης.

Η ταινία The story of Dr. Wassell (Τιτάνες του Ειρηνικού) (1946) (ΗΠΑ): Όπου ο Cecil 
B. De Mille «ανασκευάζει» την «πραγματική» ιστορία του Δρ. Corydon Wassell7 (Gary 
Cooper), ενός επαρχιακού ιατρού από το Άρκανσας (και πρώην ιατρικού ιεραποστό-
λου) ο οποίος, με εξαιρετικό κουράγιο, ανέλαβε μια ολόκληρη ομάδα τραυματισμένων 
πεζοναυτών, όταν οι Ιάπωνες κατέλαβαν την Ιάβα.

Il est minuit, Dr Schweitzer (Είναι μεσάνυχτα, Δρ. Schweitzer) (1952) (Γ): Πρω-
ταγωνιστεί ο Pierre Fresnay και η Jeanne Moreau και η ταινία παρουσιάζει τον Albert 
Schweitzer, το θεολόγο, μουσικό, φιλόσοφο και ιατρό, ο οποίος έφυγε από την Αλσατία 
για να βρεθεί στην Γκαμπόν στο Lamabréné, σε μια Αποστολή με σκοπό να βοηθήσει τους 
ντόπιους πληθυσμούς που αποδεκατίζονται από τη λέπρα και την ελονοσία.

Le destin (Το πεπρωμένο) (1997) (Γ+ Αίγυπτος): Από τον εξαιρετικό Αιγύπτιο 
σκηνοθέτη, Youssef Chahine, η ιστορία του Αβερρόη, του διάσημου ιατρού του 12ου 
αιώνα που έζησε στην Κόρδοβα, πολιτιστικό σταυροδρόμι των Αράβων, Ιουδαίων και 
των Χριστιανών.

Men In White (Για μια νύχτα έρωτα) (1934) (ΗΠΑ): Ο Clark Gable είναι ένας χει-
ρουργός η μνηστή του οποίου (Myrna Loy) προτιμάει μάλλον τα κοκτέιλ πάρτι από τα 
χειρουργεία8.

Interns Can’t Take Money (Οι ειδικευόμενοι δεν μπορούν να λάβουν χρήματα) 
(1937) (ΗΠΑ): Ο Δρ Jimmie Kildare (Joel McCrea) βοηθάει την πρώην κατάδικο Barbara 
Stanwyck να βρει την 3 ετών κόρη της, ξεκινώντας έτσι μια μακρά σειρά ταινιών/τηλε-
οπτικών σειρών... 

Les hommes en blanc
The citadel (Γκρεμισμένα Είδωλα) (1938) (ΗΠΑ): Πρωταγωνιστεί ο Robert Donat: ένας 

	 4	Βλέπε	από	το	A.	rilla:	«Φαινοτυπικές διαφορές μεταξύ αντρών ιατρών, χειρουργών και κινηματογραφικών 
αστέρων: συγκριτική μελέτη» στο περιοδικό British Medical Journal 2006;	333:1291-1293.

	 5	Χρησιμοποιήθηκαν	οι	ακόλουθες	συντομογραφίες:	A:	Αυστρία,	ΑΦΓ:	Αφγανιστάν,	ΑΡΓ:	Αργεντινή,	ΑΥΣ:	Αυστραλία,	
ΒΡ:	Βραζιλία,	Κ:	Καναδάς,	Κίνα:	Κίνα,	ΑΙΓ:	Αίγυπτος,	Γ:	Γαλλία,	ΓΕΡ:	Γερμανία,	Ο:	Ουγγαρία,	ΙΡΛ:	Ιρλανδία,	ΙΤ:	
Ιταλία,	ΙΡ:	Ιράν,	Ι:	Ιαπωνία,	Μ:	Μεξικό,	ΜΖ:	Μοζαμβίκη,	ΟΛ	Ολλανδία,	Ν	Νορβηγία,	ΠΟΛ:	Πολωνία,	Ρ:	Ρωσία,	ΙΣΠ:	
Ισπανία,	Σ:	Σουηδία,	Τ:	Ταϊλάνδη,	ΗΒ:	Ηνωμένο	Βασίλειο,	ΗΠΑ:	Ηνωμένες	Πολιτείες	Αμερικής

	 6	Το	σενάριο	βασίστηκες	σε	ένα	μονόπρακτο	θεατρικό	έργο	του	1936	του	Noel	Coward,	με	τίτλο	Still Life
	 7	Η	ιστορία	προτάθηκε	στον	Cecil	B.	De	Mille	από	τον	Πρόεδρο	Franklin	D.	Roosevelt
	 8	Δείγμα	διαλόγου:	«Συμπεριφέρεται	με	ήρεμη,	απλή	αξιοπρέπεια.	Υπάρχει	μια	δύναμη	στη	γνάθο	του,	αλλά	η	

κυρίαρχη	αρετή	που	εκφράζεται	στο	πρόσωπό	του	είναι	μια	γλυκιά	αλλά	απλή	καλοσύνη».
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νεαρός και ενθουσιώδεις ιατρός αναλαμβάνει την πρώτη δουλειά του σε μια ουαλική 
πόλη μεταλλωρύχων παρατηρώντας τις καταστροφικές συνέπειες της πνευμονοκονίασης 
στους μεταλλωρύχους Όταν οι προσπάθειές του ανατρέπονται, μετακομίζει στο Λονδίνο 
και εκεί μαθαίνει πώς να κερδίζει χρήματα από τους υποχονδριακούς.

Paris after dark (Το Παρίσι όταν πέφτει το σκοτάδι) (1943) (ΗΠΑ): Ένα σφικτογραμ-
μένο μελόδραμα όπου πρωταγωνιστεί ο George Sanders, η Brenda Marshall, καθώς 
επίσης και ο Dalio (αξέχαστος «καταδότης») στο ρόλο ενός ιατρού, που γίνεται ηγέτης 
των Γαλλικών Δυνάμεων Αντίστασης. 

No Way Out (Το Μίσος Προστάζει) (1950) (ΗΠΑ): Πρωταγωνιστεί ο Sidney Poitier 
στο ρόλο ενός έγχρωμου ιατρού, που έρχεται αντιμέτωπος με τον άγριο ρατσισμό του 
Richard Widmark.

Magnifient obsession (Το Υπέροχο Μυστικό) (1954) (ΗΠΑ): Ένας λαμπρός ιατρός 
(Rock Hudson), θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια χειρουργική επέμβαση για να απο-
καταστήσει την όραση της φίλης του...

Le cas du docteur Laurent (Η περίπτωση του ιατρού Laurent) (1956) (Γ): Ένας ια-
τρός (Jean Gabin), προσπαθεί να βοηθήσει τις ασθενείς του με νέες μεθόδους τοκετού.

Dr Laennec (1949)(F): Παρατηρώντας ένα παιδικό παιχνίδι, ο Laennec (Pierre 
Blanchard), ανακαλύπτει ένα από τα κυριότερα εργαλεία στην ιατρική, το στηθοσκόπιο. 

Akahige (Ο κοκκινογένης) (1965) (Ι): Ο σκηνοθέτης της ταινίας Kurosawa παρουσιάζει 
έναν αλαζόνα νέο άντρα που μαθαίνει το πραγματικό νόημα του να είναι κανείς ιατρός 
από έναν μέντορα που νοιάζεται για τους άπορους.

The doctor (Καλημέρα ζωή) (1991) (ΗΠΑ): Ένας χειρουργός μαθαίνει πολλά για την 
ενσυναίσθηση και τη συμπόνια όταν προσβάλλεται και ο ίδιος από καρκίνο. 

La maladie de Sachs (Η ασθένεια του Σαξ) (1999) (Γ): Η καθημερινή ζωή, σε μια 
μικρή γαλλική πόλη, ενός ιδεαλιστή ιατρού (Albert Dupontel), ο οποίος σύντομα πλήττεται 
από συναισθήματα βαθιάς μοναξιάς. 

Στην πραγματικότητα, οι «Ιατροί Ήρωες», όπως θα δούμε σύντομα στην επισκόπηση 
των τηλεοπτικών ταινιών, ήταν καταδικασμένοι σε αθανασία.

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένα (2011)
Σκηνοθεσία: Σωτήρης Γκορίτσας
Σενάριο: Σωτήρης Γκορίτσας
Ηθοποιοί: Στέλιος Μάινας, Μηνάς Χατζησάββας, Γιώτα Φέστα, Υβόννη Μαλτέζου, 

Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μάκης Παπαδημητρίου, Δημήτρης Ημελλος, Γεράσιμος Σκια-
δαρέσης, Βαγγέλης Μουρίκης, Γιώργος Συμεωνίδης, Μπέσυ Μάλφα, Αργύρης Ξαφης 

[Κατ’ εξαίρεση παρουσιάζεται, αν και εκτός της ανασκοπούμενης χρονικής περιόδου, 
επειδή είναι η μόνη Ελληνική ταινία που εντοπίσθηκε στη κατηγορία «Ιατροί – Ήρωες»]

Ο ειδικευόμενος ορθοπεδικός γιατρός Γιώργος Σπυράτος, ξεκινάει την επαγγελματική 
του καριέρα στο φανταστικό Γενικό Ορθοπεδικό Νοσοκομείο «Άγιοι Πάντες», κάπου στις 
παρυφές της Αθήνας. Εκεί θα ανακαλύψει πως ο νοσοκομειακός πληθυσμός, από τους 
γιατρούς, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους νοσηλευτές, μέχρι τους ασθενείς, 
είναι όλοι αναγκασμένοι να αντιπαρατίθενται χορεύοντας το χορό μιας κωμικοτραγικής 
καθημερινότητας. Με χιούμορ αλλά και ανθρωπιά, μέσα σ΄ ένα τόσο αγριεμένο κοινωνικό 
τοπίο ο Γιώργος Σπυράτος προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στους αντιμαχόμενους 
αυτούς μικρόκοσμους. Η σταδιακή εξέλιξη του από άπειρο ειδικευόμενο σε έμπειρο 
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επιμελητή θα γίνει μέσα από τη σύγκρουσή του με το παράλογο περιβάλλον. Κάτι που θα 
τον μεταμορφώσει από αφελή νεαρό που αρχικά στέκει άναυδος μπρος στο νεοελληνικό 
χάος, σε ώριμο άντρα που τελικά θα πραγματοποιήσει έναν στοχαστικό απολογισμό 
της επιλογής, αλλά και επιμονής του, να συνεχίσει να δουλεύει για τη δημόσια υγεία. 
Μοναδικός του σύμμαχος, σε αυτό τον αγώνα, οι ισχυρές προσωπικές σχέσεις και φιλίες 
που δημιουργούνται σε κάθε δημόσιο νοσοκομείο, έναν κωμικοτραγικό μεν αλλά έντονα 
φορτισμένο κοινωνικά χώρο.

«ΙΑΤΡΟΣ ΚΩΜΙΚΟΣ»

Πολύ νωρίς οι σκηνοθέτες (και παραγωγοί) κατάλαβαν ότι οι ιστορίες με «Αστείους 
Ιατρούς» θα μπορούσαν να προσελκύσουν μεγαλύτερο κοινό: συνεπώς το 1897: Le 
malade imaginaire (Κατά φαντασίαν ασθενής) (Georges Meliès), το 1912: What the 
doctor ordered (Οι εντολές του ιατρού) (Mack Sennett) και το 1917: Oh, doctor! (Ω 
Ιατρέ!) (Roscoe Fatty Arbuckle).

Le Dr Knock (1950) (Γ): Πρωταγωνιστεί ο εξαιρετικός Γάλλος ηθοποιός Louis Jouvet 
(με τον Jean Carmet και τον Louis de Funès): Ένας πανούργος ιατρός καθιστά σαφές σε 
όλους στην πόλη ότι οι υγιείς άνθρωποι είναι ασθενείς και απλά το αγνοούν. Σύντομα, 
ολόκληρη η πόλη πέφτει στο κρεβάτι, ενώ τα ξενοδοχεία μετατρέπονται σε κλινικές.

MASH (Κ.Ι.Μ.Α.Σ.) (1970) (ΗΠΑ): Πρωταγωνιστούν οι Donald Sutherland, Elliott 
Gould και Robert Duvall, η ιστορία μιας μονάδας, μιας Κινητής Ιατρικής Μονάδας, του 
Αμερικανικού Στρατού στον Πόλεμο της Κορέας, που αναμειγνύει τις αιματοβαμμένες 
επεμβάσεις των χειρουργείων και ένα αντι-καθεστωτικό χιούμορ: έτσι ο ιατρός, ενώ 
ακρωτηριάζει το πόδι ενός ασθενούς ζητάει από τη νοσοκόμα να του ξύσει τη μύτη, 
υπό τον οξύ ήχο του πριονιού.

Dr. Patch Adams (Πατς Άνταμς: Γιατρός Μάλαμα) (1998) (ΗΠΑ): Ο Hunter «Patch» 
Adams (Robin Williams), έχει μια μάλλον αντισυμβατική προσέγγιση της ιατρικής. Έπειτα 
από μια απόπειρα αυτοκτονίας, γράφεται σε μια ιατρική σχολή και είναι ο μεγαλύτερος 
πρωτοετής φοιτητής. Εκεί, αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίσει η σχολή 
την ιατρική φροντίδα και τις σχέσεις ιατρού-ασθενούς. Εξαιτίας αυτού και άλλων πε-
ριστατικών, συμπεριλαμβανομένης και μιας φάρσας, κατά τη διάρκεια ενός ιατρικού 
συνεδρίου, απεβλήθη και αργότερα επανήλθε. 

Bonjour Toubib (Γεια σου γιατρέ) (1956) (Γ): Ένας ιδιαίτερα δημοφιλής Γάλλος 
ηθοποιός της εποχής του, ο Noël Noël ενσαρκώνει έναν ντόπιο παθολόγο, ο οποίος 
αντιμετωπίζει δυσκολίες να πείσει το γιο του να ακολουθήσει το ίδιο επάγγελμα.

El senor Doctor (1965) (Μεξικό): Ένας φτωχός άνδρας (Cantinflas) πραγματοποιεί 
το όνειρό του να γίνει ιατρός.

Guess who’s coming to dinner (Μάντεψε Ποιος θα ‘ρθει το Βράδυ) (1967) (ΗΠΑ): 
Μια τυπική μεσοαστική οικογένεια, της δεκαετίας του εξήντα, θα πρέπει να αντιμετω-
πίσει τα προβλήματα των διαφυλετικών γάμων όταν η κόρη τους φέρνει για δείπνο τον 
«ονειρεμένο» γαμπρό, Sydney Poitier9.

Carry on Doctor (Συνέχισε Ιατρέ) (1968) (ΗΒ): Η πρώτη, από μια μακρά σειρά βρε-

	 9	Η	τελευταία	εμφάνιση	του	διάσημου	ζευγαριού	της	οθόνης	Spencer	Tracy-Katherine	Hepburn:	Ο	Spencer	Tracy	
απεβίωσε	17	ημέρες	μετά	το	τέλος	των	γυρισμάτων.
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τανικών κωμικών ταινιών χαμηλού προϋπολογισμού, που συνδυάζουν την παρωδία, τη 
φάρσα και τη φαρσοκωμωδία.

Οι «Κωμικοί Ιατροί», κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και οι «Ιατροί Ήρωες», προετοίμαζαν 
το δρόμο για τους «Τηλεοπτικούς Ιατρούς»...

Irony of fate (Ειρωνεία της μοίρας) (1975) (Ρωσία): Η ιλαροτραγωδία ενός νεαρού 
Μοσχοβίτη ιατρού την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Δόκτωρ Ζι-Βέγγος (1968)
Είναι μια παραλλαγή του έργου «Ο Καραγκιόζης γιατρός» όπου ο ήρωας του Θεάτρου 

Σκιών καλείται να θεραπεύσει τη Βεζυροπούλα. Έχοντας αλλάξει πολλές δουλειές, χωρίς 
να στεριώσει σε καμία, ο Θανάσης εκλαμβάνεται ως γιατρός από τον πατέρα κάποιας 
ερωτευμένης κοπέλας, η οποία αρνείται να φάει.

Ένας άφραγκος Ωνάσης (1969)
Εταιρία παραγωγής: Καραγιάννης-Καρατζόπουλος 
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης
Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης
Μουσική σύνθεση: Γιώργος Κατσαρός
Είναι γάτα ο γιατρός... (1986) 
Kώστας Βουτσάς
Φωτογραφία: Βασίλης Βασιλειάδης
Ο Τάσος, είναι ένας ιδανικός σύζυγος και ονομαστός γυναικολόγος. Ξαφνικά, η 

γυναίκα του ανακαλύπτει ότι στο όνομα του άντρα της υπάρχει μια νοικιασμένη βίλα 
με πισίνα, όπου κατοικούν δυο εντυπωσιακές γυναίκες. Ο καημένος ο Τάσος πασχίζει 
απεγνωσμένα να αποδείξει πως δεν απάτησε ποτέ τη γυναίκα του... 

Καλή ατάκα:
Γιατρός: Βήξτε, παρακαλώ... Πιο δυνατά... Μα, πιο δυνατά, δεν έχετε δύναμη;
Κώστας Βουτσάς: Δύναμη έχω, γρίπη δεν έχω!
Ο τρελλογιατρός (1987)
Πρωταγωνιστής: Σωτήρης Μουστάκας
Ο ψυχίατρος, Νότης Σφήνας οδηγείται στην τρέλα. Η σχέση του με την κοπέλα που 

αγαπάει πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, ο προικοθήρας μέλλων γαμπρός του 
αναβάλλει διαρκώς το γάμο με την αδελφή του και οι ασθενείς του φορτώνουν συνεχώς 
τα προβλήματά τους.

«ΙΑΤΡΟΙ ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΕΣ»10

Μια κλασική κατάσταση στο θέατρο: οι «αχρείοι» καταλήγουν να γίνονται ήρωες και 
αντιστρόφως, οι ήρωες αποδεικνύεται ότι είναι απλά καθάρματα.

Arrowsmith (1932) (ΗΠΑ): Μια σπάνια μελέτη ενός ιατρού που καθοδηγείται με γνώ-
μονα την καριέρα του από το σκηνοθέτη John Ford: Ο Δρ Arrowsmith, (Ronald Colman) 
εγκαταλείπει την πρακτική του στην μικρή πόλη για να δεχθεί μια καλύτερη θέση σε 

	10	Ο	«Δρ.	Φρανκεστάιν»	παραμένει	ο	πιο	διάσημος	«Ιατρός	Τυχοδιώκτης»	όλων	των	εποχών	με	πολύ	περισσότερες	
από	200	ταινίες.	Πράγματι,	το	αυθεντικό	μυθιστόρημα	που	γράφτηκε	το	1818	από	τη	Mary	Shelley,	αδελφή	του	
ποιητή	Percy	Shelley,	αναφέρεται	σε	έναν	επιστήμονα	που	δημιούργησε	ένα	«πλάσμα»	από	μέρη	του	σώματος	
που	έπαιρνε	από	τους	νεκρούς:	η	σύγχρονη	λαϊκή	κουλτούρα	έδωσε	το	όνομα	«Φρανκενστάιν»	στο	δημιούργημα	
του	επιστήμονα.
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νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. 
Les orgueilleux (Η ωραία και ο επαναστάτης) (1953) (Γ/Μεξικό): Βασισμένη στο 

σενάριο που γράφτηκε από τον Jean-Paul Sartre11, μια Γαλλίδα τουρίστρια (Michele 
Morgan), φθάνει στη Βέρα Κρουζ στη μεξικανική ακτή του κόλπου με τον άρρωστο σύ-
ζυγό της, που έχει προσβληθεί από την τοπική επιδημία μηνιγγίτιδας. Μετά το θάνατό 
του συζύγου της, περιφέρεται χωρίς χαρτιά ή χρήματα, συνδέεται με έναν άθλιο μέθυσο 
(Gerard Philippe), έναν Άγγλο απόδημο, ο οποίος ποτέ δεν συνήλθε από τον τραγικό 
θάνατο της συζύγου του. 

The Last King of Scotland (Ο τελευταίος βασιλιάς της Σκωτίας) (2007) (ΗΒ): Βα-
σισμένο στα γεγονότα του 1970 στην Ουγκάντα: ένας νεαρός ιατρός εγκαταλείπει μια 
υπερβολικά συντηρητική οικογένεια για να γίνει ο προσωπικός ιατρός του Προέδρου 
Idi Amin: σύντομα θα καταλάβει ότι ο νέος του φίλος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας 
τύραννος.

Captain blood (Κάπταιν Μπλουντ) (1935) (ΗΠΑ): Στο τέλος του δέκατου έβδομου αιώνα, 
ένας νεαρός ιατρός (Errol Flynn), συλλαμβάνεται αδίκως και εξορίζεται στη Τζαμάικα, 
όπου θα πουληθεί ως σκλάβος. Ευτυχώς, θα γίνει ο ιδιωτικός ιατρός του Κυβερνήτη 
ενός Νησιού της Καραϊβικής και θα ακολουθήσουν άφθονες νέες περιπέτειες.

My darling Clementine (Αγαπημένη Μου Κλημεντίνη) (1946) (ΗΠΑ): Σε αυτή την 
ταινία του John Ford, ο Henry Fonda, είναι ο «καλός» σερίφης και ο Victor Mature, 
Doc Holiday, μια θρυλική μορφή της Άγριας Δύσης που τον συναντάμε να εκτελεί 
στην ταινία μια δραματική χειρουργική επέμβαση12 στη φιλενάδα του την Chihuahua 
(Linda Darnell…).

Frantic (Φράντικ) (1988)(ΗΠΑ-Γ) (Σκηνοθεσία από τον Roman Polanski): Ένας χειρουρ-
γός (Harrison Ford) βρίσκεται στο Παρίσι μαζί με τη σύζυγό του για να παρακολουθήσει 
ένα ιατρικό συνέδριο. Ενώ βρίσκεται στο ντους, η σύζυγός του εξαφανίζεται, από το 
δωμάτιο του ξενοδοχείου, αφήνοντας πίσω της μερικά στοιχεία. Έρχεται σε επαφή με 
διάφορες αρχές για να τον βοηθήσουν, αλλά οι γραφειοκρατικές μέθοδοί τους έχουν 
ελάχιστα αποτελέσματα. Σε μια απεγνωσμένη αναζήτηση, θα πρέπει να έρθει αντιμέ-
τωπος με αρκετά περίεργα άτομα: εμπόρους κοκαΐνης, άγριους δολοφόνους και ένα 
αξιολύπητο κορίτσι του δρόμου (Emmanuelle Seigner) 

Once Upon a Time in China (Κάποτε στην Κίνα) (Wong Fei Hung) (1991) (Κίνα): Η 
πρώτη από μια μακρά σειρά ταινιών ενός θρυλικού Κινέζου λαϊκού ήρωα

Khrustalyov, Mashinu! (Κρουσταλιόφ το Αμάξι μου!) (1998) (Ρωσία+ Γ): Ένας 
νευρολόγος, συλλαμβάνεται στη «Συνωμοσία των Γιατρών» του 1953, εξορίζεται στη 
Γκουλάγκ μέχρι που ο Beria τον παρακαλεί να επιστρέψει και να σώσει τον Στάλιν, που 
βρίσκεται στο χείλος του θανάτου.

The fugitive (Ο φυγάς) (1993) (ΗΠΑ): Ο Δρ. Richard Kimble (Harrison Ford), που 
κατηγορείται αδίκως ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του, πρέπει να βρει έναν μονόχειρα 
δολοφόνο αποφεύγοντας παράλληλα τον φοβερό Αστυνόμο: Σύντομα θα ακολουθήσει 
και η τηλεοπτική σειρά... 

	11	Το	σενάριο	με	τίτλο	Typhus	γράφτηκε	το	1943	από	τον	J.P.	Sartre	για	λογαριασμό	της	Pathé	Films	Prod.	Η	ταινία	
του	Yves	Allégret	είχε	πολύ	λίγες	ομοιότητες	με	το	αυθεντικό	κείμενο	και	ο	Sartre	αρνήθηκε	οποιαδήποτε	αναφορά	
του	ονόματός	του	στις	οθόνες.

	12	Στην	πραγματική	ζωή,	ο	Doc	Holiday	δεν	ήταν	χειρουργός	αλλά	οδοντίατρος.
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, οι «Κινηματογραφικοί Ιατροί» διατηρούσαν 
μια θετική εικόνα, εφόσον είχαν να καταπολεμήσουν ασθένειες, «μαγικές σφαίρες»13. 
Τώρα όλα έχουν αλλάξει και το μέλλον των «Ιατρών των ταινιών» δεν είναι πλέον αυτό 
που ήταν παλιά...

αναΜΕνοΜΕνΕσ ΕξΕΛικΤικΕσ ΤασΕισ

Νέες τάσεις αναδύονται: νέοι τύποι πρακτικής, νέες ιατρικές ειδικότητες, καθώς 
επίσης και νέες μορφές όπως οι γυναίκες ιατροί, με μια μετατόπιση προς τους Τηλεο-
πτικούς Ιατρούς».

Νοσοκομειακοί Γιατροί

Στη σύγχρονη εποχή οι «Ιατροί» έχουν καταντήσει να είναι εργαζόμενοι σε βάρδιες στο 
νοσοκομείο και το μόνο που επιθυμούν είναι να μοιάζουν με οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο.

Les hommes en blanc (Οι άντρες με τα λευκά) (1955) (Γ): Μια παλιά γαλλική ταινία 
Les hommes en blanc, (1954), πίσω από μια μάλλον συμβατική προσέγγιση, οι νοσοκο-
μειακοί ιατροί δεν είναι τίποτα άλλο από μια «πάλη για ισοβίτες»...

The Hospital (Το Νοσοκομείο) (1971) (ΗΠΑ): Πρωταγωνιστεί ο George C. Scott: σε 
ένα μεγάλο μητροπολιτικό νοσοκομείο, οι ασθενείς πεθαίνουν εξαιτίας της αμέλειας, 
οι ασκούμενοι ιατροί κυνηγούν τις νοσηλεύτριες, ο επικεφαλής ιατρός σκέφτεται την 
αυτοκτονία και κάποιος δολοφονεί το προσωπικό. Η πιο σκούρα από τις μαύρες κωμω-
δίες, που προκαλεί μερικές υποψίες και φόβους σχετικά με τα σύγχρονα νοσοκομεία.

The interns (Οι ασκούμενοι) (1962) (ΗΠΑ): Ένα μελόδραμα σχετικά με τις ζωές μιας 
ομάδας ασκούμενων ιατρών, σε ένα μεγάλο μητροπολιτικό νοσοκομείο.

Τηλεοπτικές σειρές

Grey’s Anatomy (ABC)(δημιουργήθηκε το 2005) 
Doctor in the House (Βρετανική τηλεόραση) (ξεκίνησε το 1969) 
Doctors Hospital (Universal TV) (1975-1976) 
Die Schwarzwald-klinik (Γερμανική τηλεόραση) (1985): Η καθημερινή ζωή μιας 

ιατρικής ομάδας και των ασθενών τους σε μια κλινική του Μέλανα Δρυμού.
Θα πρέπει να θεωρήσουμε την τηλεόραση ως ένα προωθητικό εργαλείο για την 

«φροντίδα υψηλής τεχνολογίας και υψηλού κόστους».

ΝΕΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Οι «Ιατροί των Ταινιών», θα πρέπει να είναι ειδικοί: σπάνια παιδίατροι (μόνο το 2%14), 
συχνότερα καρδιολόγοι (Frantic, 1988), γυναικολόγοι (Dead ringers (Οι διχασμένοι), 
1983), κάποιες φορές νεφρολόγοι (τηλεοπτική σειρά House), κυρίως χειρουργοί (τη-
λεοπτική σειρά Grey’s Anatomy και συχνότερα από όλα, νευρο-χειρουργοί Crisis, The 

	13 «The magic bullet»	(Η	μαγική	σφαίρα)	είναι	μια	αμερικανική	ταινία	του	1940	(πρωταγωνιστεί	ο	Edward	G.	Robinson	
σε	σκηνοθεσία	του	William	Dieterle)	βασισμένη	στη	ζωή	του	βραβευμένου	με	βραβείο	Νόμπελ,	Paul	Ehrlich	(1854-
1915).

	14	Με	εξαίρεση	την	τηλεοπτική	σειρά	«ER» (Στην Εντατική), οι	παιδίατροι	ανέκαθεν	αποτελούσαν	«σπάνιο	είδος»	
στις	οθόνες	από	τη	δεκαετία	του	1940	…	
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Fugitive). Στην πραγματικότητα, η ψυχιατρική κατατάσσεται με διαφορά πρώτη: από 
την αρχή του Κινηματογράφου (και την ιδιαίτερα γνωστή ταινία βωβού κινηματογράφου 
του 1920 Das Cabinet Des Dr. Caligari, από τον Robert Wiene) περισσότερες από 30 
ταινίες εξερευνούν την Ψυχή…:

Spellbound (Νύχτα Αγωνίας) (1945) (ΗΠΑ): Μια εξαιρετικά γνωστή ταινία του Alfred 
Hitchcock, που συνδυάζει την επιδέξια ψυχανάλυση και το μυστηριώδες θρίλερ: Η Ingrid 
Bergman, είναι μια υπερβολικά αναλυτική ψυχίατρος, με βαθιά αμφισβήτηση της διαί-
σθησης (συμβολίζεται από την αψεγάδιαστη λευκή ιατρική ποδιά της), η οποία όμως 
προσφεύγει στον χαρισματικό ανώτερο ιατρό της, (Gregory Peck) που αποδεικνύεται 
ωστόσο ότι δεν είναι ακριβώς αυτός που ισχυριζόταν15.

Geheimnisse einer Seele (Μυστικά μιας ψυχής) (1926) (ΓΕΡ): (Σκηνοθέτης Georg.W. 
Pabst): πρώτη εμφάνιση της ψυχανάλυσης επί της οθόνης: η περίφημη σκηνή ενός άντρα, 
που κατακλύζεται από δολοφονικές εμμονές, που κουρεύει τη σύζυγό του.

The dark mirror (Ο Μαύρος Καθρέφτης) (1946) (ΗΠΑ): Μια γυναίκα (Olivia de 
Havilland), ύποπτη για τη δολοφονία του ιατρού φίλου της έχει μια όμοια δίδυμη αδερφή 
αλλά και οι δύο έχουν άλλοθι για τη νύχτα του φόνου και καλείται ένας ψυχίατρος να 
λύσει την υπόθεση.

La loca (Η τρελή) (1957)(Μεξικό): Μια γυναίκα γίνεται σχιζοφρενής μετά την απα-
γωγή της κόρης της...

Manicomio (1957) (Μεξικό): Ένα δραματικό τεκμήριο σχετικά με τα νοσοκομεία που 
κρατούνται φυλακισμένοι οι ψυχικά ασθενείς.

Suddenly last summer (Ξαφνικά, Πέρυσι το Καλοκαίρι) (1959) (ΗΠΑ): Πρωταγωνι-
στούν η Elizabeth Taylor, η Katherine Hepburn, ο Montgomery Clift: μια συναρπαστική 
ταινία σχετικά με τα σκοτεινά, ριζοσπαστικά και βασανιστικά μυστικά (ομοφυλοφιλία, 
παραφροσύνη, φόνος και .... κανιβαλισμός)16.

The snake pit (Ο Λάκκος με τα Φίδια) (1948) (ΗΠΑ): Η Olivia de Havilland βρίσκεται 
σε ένα φρενοκομείο... και δε μπορεί να θυμηθεί πώς βρέθηκε εκεί.

Freud The secret Passion (Φρόιντ: Απόκρυφα Πάθη) (1962) (ΗΠΑ): Μια βιογρα-
φική ταινία για τον Σίγκμουντ Φρόιντ17 και τα πρώτα περιστατικά του: μια γυναίκα που 
κατατρέχεται από βασανιστικούς εφιάλτες και αρνείται να πιει νερό…18

	15	Λέγεται	ότι	προέκυψαν	πολλές	συζητήσεις	μεταξύ	του	Alfred	Hitchcock	και	του	παραγωγού	David	O.	Selznick	ο	
οποίος	είχε	προσωπικές	ιδέες	σχετικά	με	την	ψυχανάλυση	και	επέμενε	να	φέρει	στο	στούντιο	τη	δική	του	θεραπεύ-
τρια,	May	Romm.	Ο	Selznick	διαφώνησε	επίσης	με	την	ιδέα	του	Hitchcock	να	ζητήσει	τη	βοήθεια	του	σουρεαλιστή	
καλλιτέχνη	Salvador	Dalí	σε	ορισμένες	«ονειρικές	αλληλουχίες»	και	συνεπώς	το	σχέδιο	να	κινηματογραφήσει	την	
Bergman	μετατράπηκε	σε	ένα	άγαλμα	της	φλογερής	παρθένας	θεάς	Ντιάνας.

	16	Η	ταινία	αποτελεί	μια	προσαρμογή	του	Gore	Vidal	ενός	θεατρικού	έργου	του	Tennessee	Williams	που	έκανε	πρε-
μιέρα	στο	Off-Broadway	το1958	ως	μέρος	ενός	double-bill	(διπλό	πρόγραμμα)	μαζί	με	το	Something Unspoken.

	17	Καλούμενος	να	γράψει	το	σενάριο,	ο	Jean	Paul	Sartre	έστειλε	στο	σκηνοθέτη	John	Huston	ένα	χειρόγραφο	95	
σελίδων:	Ο	Sartre	και	ο	Huston	δεν	μπορούσαν	πλέον	να	πορευθούν	μαζί...	Λέγεται	επίσης	ότι	είχαν	έρθει	σε	
επαφή	και	με	τη	Marilyn	Monroe	προκειμένου	να	παίξει	το	ρόλο	μίας	από	τις	πιο	υστερικές	ασθενείς	του	Φρόιντ...

	18	Κατά	τη	διάρκεια	του	1958,	ο	Αμερικάνος	παραγωγός	John	Huston,	ζήτησε	από	τον	Sartre	να	του	γράψει	ένα	
σενάριο	για	τον	Φρόιντ,	και	πιο	συγκεκριμένα	σχετικά	με	το	αμφιλεγόμενο	διάστημα	της	ανακάλυψης,	κατά	το	
οποίο,	ο	Φρόιντ,	αρνούμενος	την	ύπνωση,	εφηύρε	την	ψυχανάλυση.	Από	αυτήν,	την	κατά	παραγγελία	δουλειά,	
ο	Sartre	θα	διασκεδάσει	αλλά	και	θα	παθιαστεί	επίσης.	Την	επόμενη	χρονιά	παραδίδει	στον	Huston	ένα	σενάριο,	
«παχύ	όσο	το	μπούτι	μου»,	λέει	ο	σκηνοθέτης,	που	ζήτησε	τροποποιήσεις	και	περικοπές.	Ωστόσο,	η	δεύτερη	
έκδοση	-	θα	αναγνωρίσουμε	σε	αυτήν	ένα	χαρακτηριστικό	του	Sartre-	είναι	ακόμα	πιο	ογκώδης.	Τέλος,	ο	Sartre	
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One flew over the cuckoo’s nest (Στη φωλιά του κούκου)19 (1976) (ΗΠΑ): Μετά 
την άφιξη στο ψυχιατρικό ίδρυμα, ένας θρασύς επαναστάτης (Jack Nicholson) συνενώ-
νει τους ασθενείς ενάντια σε μια καταπιεστική δικτατορική νοσοκόμα. Η ταινία λέγεται 
ότι χρησιμοποιήθηκε ως λάβαρο για μια επαναστατική συμπεριφορά αντικουλτούρας, 
ενάντια σε κάθε είδος εξουσίας.

Equus (Έκβους) (1978) (ΗΠΑ): Ένας ψυχίατρος (richard Burton) ερευνά τη 
βάναυση τύφλωση των αλόγων σε ένα στάβλο του Hampshire.

Zelig (Ζέλιγκ) (1983) (ΗΠΑ): Ένας ψυχίατρος επιθυμεί να βοηθήσει έναν ασθενή 
(Woody Allen), που έχει την ικανότητα να αλλάζει την εμφάνισή του και να παίρνει τη 
μορφή των ανθρώπων που τον περιβάλλουν.

A couch in New York (Ενα Ντιβάνι στη Νέα Υόρκη) (1996) (Γ): Ένας επιτυχη-
μένος ψυχαναλυτής στη Νέα Υόρκη αλλάζει διαμέρισμα με την Juliette Binoche που 
έρχεται απευθείας από το Παρίσι.

Stanza del figlio (Το δωμάτιο του γιου μου) (2001) (Ι+Γ): Ένας ψυχαναλυτής και 
η οικογένεια του βιώνουν ένα βαθύ συναισθηματικό τραύμα όταν ο γιος του σκοτώνεται 
σε ένα ατύχημα καταδύσεων. 

Carandiru (Φυλακές Carandiru, η Ημέρα της Σφαγής) (2003) (Βραζιλία - Αργε-
ντινή): Η εμπειρία ενός ιατρού σε μια φοβερή φυλακή της Βραζιλίας.

Confidences trop intimes (Εξομολογήσεις Πολύ Προσωπικές) (2004) (F): Η 
Sandrine Bonnaire εξομολογείται τα συζυγικά της προβλήματα στον Fabrice Luchini, 
τον οποίο λανθασμένα έχει περάσει για ψυχίατρο…

Τηλεοπτικές σειρές

God Bless the Children, ήταν η πιλοτική ταινία για την τηλεοπτική σειρά The Psychiatrist, 
η οποία μεταδιδόταν ως μέρος του Four in One της Universal από το1970 έως το 1971: 
ένας νεαρός ψυχίατρος με ανορθόδοξες μεθόδους να βοηθάει τους ασθενείς τους

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ: «ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΙ»

Οι «Γυναίκες Ιατροί» βρίσκονται στην οθόνη από τις αρχές του κινηματογράφου, με 
την πρώτη ταινία να είναι το Max and The Doctor (Ο Max και ο Ιατρός) (Max Linder) 
(1909): Ο Max επισκέπτεται μια γυναίκα ιατρό για τη γρίπη του, σύντομα παντρεύονται 
αλλά όταν ο Max βλέπει τη γυναίκα του να έχει το αυτί της στην πλάτη ενός ασθενούς, 
τρελαίνεται20. Ουσιαστικά, όπως αναφέρεται από την Eva Flicker21, θα μπορούσαμε να 
αποδώσουμε την ίδια ετικέτα στις περισσότερες ταινίες, κατά τον τελευταίο αιώνα, που 

παραιτείται	και	απαιτεί	να	μην	εμφανιστεί	το	όνομά	του	στους	τίτλους	της	ταινίας	Est-ce	ici	Sartre	qui	analyse	
Freud	ou	Freud	qui	analyse	Sartre?	Ο	Σαρτρ,	αναλύει	τον	Φρόιντ	ή	ο	Φρόιντ	τον	Σαρτρ;	Αμφότεροι	είχαν	ένα	κοινό	
πάθος:	τη	γυναικεία	υστερία.

	19	Ο	τίτλος	της	ταινίας,	όπως	γίνεται	συχνά	στον	κινηματογράφο,	προέρχεται	από	ένα	παιδικό	λαϊκό	στίχο	«Vintery, 
Mintery, Cutery, Corn... and one flew over the cuckoo’s nest»...

	20	Δεν	υπάρχει	καμία	αναφορά	στους	ιατρούς	στις	ταινίες	του	Charlie	Chaplin	με	εξαίρεση	την	ταινία	«City	lights»	(Τα	
φώτα	της	πόλης)	όπου	τα	χρήματα	που	έλαβε	ο	«Tramp»	από	κάποιο	μεθυσμένο	πλουτοκράτη	θα	πληρώσουν	
την	επέμβαση	που	προορίζεται	για	την	αποκατάσταση	της	όρασης	του	τυφλού	κοριτσιού.

	21	Βλέπε	E.	Flicker	«Representation	of	Women	Scientists	in	Feature	Films:	1929	to	2003».	Bridges 2005,	Τεύχος	5,	
Απρίλιος	14
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είναι αφιερωμένες στις γυναίκες ιατρούς: «Μεταξύ εγκεφάλου και στήθους».
The Blackwell Story (Η ιστορία της Blackwell) (1957) (ΗΠΑ) (Βιογραφική ταινία 

με πρωταγωνίστρια τη Joanne Dru): Η Elizabeth Blackwell (1821-1910) ήταν η πρώτη 
γυναίκα που έλαβε το πτυχίο ιατρικής22. Γεννήθηκε στην Αγγλία, αλλά οι γονείς της 
μετανάστευσαν στις ΗΠΑ όταν εκείνη ήταν παιδί. Αποφοίτησε από την ιατρική το 1849 
από το Hobart College στη Νέα Υόρκη και έγινε ακτιβίστρια του κινήματος κατά της 
δουλείας. Αποκλεισμένη από την πρακτική, στα περισσότερα νοσοκομεία, αποφάσισε 
να μεταναστεύσει στη Γαλλία στο νοσοκομείο La Maternitè de Paris. Επέστρεψε στη Νέα 
Υόρκη το 1857, όπου ίδρυσε το New York Infirmary for Indigent Women and Children 
(Θεραπευτήριο Νέας Υόρκης για Άπορες Γυναίκες και Παιδία). Όταν ξέσπασε ο Αμε-
ρικανικός Εμφύλιος Πόλεμος, εκπαίδευσε νοσοκόμες και ίδρυσε το Women’s Medical 
College. Το 1869 επέστρεψε στην Αγγλία όπου, με τη βοήθεια μιας πρωτοπόρου, της 
Florence Nightingale, άνοιξε το Women’s Medical College και έγινε η πρώτη γυναίκα 
ιατρός στο Ηνωμένο Βασίλειο... 

*(Μια ταινία βασισμένη στη ζωή της Barry με τίτλο Heaven and Earth, τα γυρίσματα 
της οποίας έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Mary Stevens M.D. (1933) (ΗΠΑ): Μετά την αποφοίτηση, η Mary Stevens (Kay 
Francis), είχε να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς αρνούνταν να λάβουν 
αγωγή από μια γυναίκα...

The woman doctor (Η γιατρίνα) (1939) (ΗΠΑ): Μια λαμπρή γυναίκα χειρουργός 
αναγκάζεται να χειρουργήσει την τραυματισμένη νεαρή κόρη της (επί του αεροσκάφους...)

L’Amour d’une femme (Η αγάπη μιας γυναίκας) (1953) (Γαλλία): Μια γυναίκα 
έρχεται αντιμέτωπη με μια δραματική επιλογή ανάμεσα στη δουλειά της (είναι η μόνη 
ιατρός στο Ushant, ένα χαμένο νησί της Βρετάνης) και την ερωτική της σχέση με έναν 
όμορφο Ιταλό μηχανικό. 

Strange lady in town (Μια ξένη στην πόλη μας) (1955) (ΗΠΑ): Στα τέλη του 
19ου αιώνα, μια φεμινίστρια ιατρός (Greer Garson ) ταξιδεύει από τη Βοστώνη για να 
καθιερώσει μια νέα πρακτική στη Σάντα Φε. Εκεί θα συναντήσει μια γενική εχθρότητα 
ενάντια στις «Γυναίκες Ιατρούς».

There’s something about Mary (Κάτι τρέχει με τη Μαίρη) (1998) (ΗΠΑ): Εκπλη-
κτικό αλλά αληθινό, η Cameron Diaz υποδύεται μια ορθοπαιδική χειρουργό. 

Τηλεοπτικές σειρές

Dr. Quinn, Medicine Woman (Δρ. Κουίν, Μόνη στην Άγρια Δύση) (CBS) (1993-
1998). 

emergency room (NBC) (1994).
Chicago Hope (CBS) (1994-2000).

Ποιο Ειναι Το ΜΕΛΛον Των «Ταινιων ΜΕ ιαΤρουσ»;

Η μόνη σταθερά στον κινηματογράφο είναι η αλλαγή. Το μέλλον, της «Έβδομης 

	22	Η	πρώτη	γυναίκα	ιατρός	ήταν	πιθανότατα	η	«James»	Barry	(πιθανώς	τραβεστί)	που	αποφοίτησε	από	το	Πανεπι-
στήμιο	του	Εδιμβούργου	το	1812.



167

οι ιατροι Στον ΚινηματοΓραΦο (ταινιεΣ Και τηλεοραΣη) Κατα το δευτερο μεροΣ του 20ου αιωνα

Τέχνης» είναι δύσκολο να καθοριστεί... Ωστόσο, μπορούμε να αναμένουμε κάποιες 
τάσεις: καλύτερη εστίαση σε συγκεκριμένα προβλήματα υγείας, καλύτερη επικοινωνία 
μεταξύ των ιατρών και των ασθενών και καλύτερη τεχνική στήριξη.

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

Ενημέρωση για τις ασθένειες

Lorenzo’s oil (Λορέντζο) (1992) (ΗΠΑ): Πρωταγωνιστούν οι Nick Nolte και Peter 
Ustinov23): η ταινία απεικονίζει την πάλη μιας οικογένειας ενάντια στην αδρενολευκο-
δυστροφία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό ένα σπάνιο αλλά τρομαχτικό είδος νόσου, 
αλλά και διαλύοντας, επίσης, πολλές παρανοήσεις.

L’enfant sauvage (Ενα Αγρίμι στην Πόλη) (1969) (Γ) (Σκηνοθέτης: J.F. Truffaut): Βα-
σισμένη στο πραγματικό ημερολόγιο του Δρ. Jean-Marc-Gaspard Itard, αφιερωμένο σε 
μεγάλο βαθμό στα κωφάλαλα παιδιά, ο οποίος επιχείρησε να εκπαιδεύσει24 ένα άγριο 
παιδί, που βρέθηκε να ζει στα δάση όπως τα ζώα. 

Elephant Man (Ο άνθρωπος ελέφαντας) (1980) (ΗΒ + ΗΠΑ): Ένας χειρουργός το 
1880, στο Λονδίνο, σώζει έναν σοβαρά παραμορφωμένο άντρα (περίπτωση νευροϊνω-
μάτωσης;) ο οποίος αποδεικνύεται ότι, παρά την κακομεταχείριση ως ένα τέρας σε 
ατραξιόν, είναι έξυπνος και ευαίσθητος επίσης.

Lifebreath (1997) (ΗΠΑ): Ένας σύζυγος (Luke Perry), είναι πρόθυμος να κάνει τα 
πάντα για να κρατήσει ζωντανή τη γυναίκα του: πάσχει από κυστική ίνωση και χρειάζεται 
μεταμόσχευση πνεύμονα.

Προληπτική Ιατρική

The story of Pr Semmelweis (Η ιστορία του Καθ. Semmelweis) (1938) (ΗΠΑ): Για 
τη συναρπαστική αυτή ταινία25 έγιναν όχι λιγότερες από 3 νέες εκδόσεις: (1952) (H) 
από τον Frigyes Bán, 1983 (Νορβηγική τηλεόραση) και το 1995 (Γ+ΠΟΛ), μια ταινία 
του Roger Andrieux film, όλες με την ίδια συναρπαστική μορφή: Ένας Ούγγρος ιατρός, 
ο Ignac Semmelweis, ερευνά, παρά την εκτενή κριτική από τους ομότιμούς τους, τις 
αιτίες του επιλόχειου πυρετού26. Ο σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας (και ιατρός) Louis 
Ferdinand Celine στήριξε τη διατριβή του σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία.

The Story of Louis Pasteur (Λουί Παστέρ) (193527) (ΗΠΑ): Από τον William Dieterlé, 
πρόκειται για μια εξαιρετική ταινία ιατρικής, παρόλο που ο Παστέρ δεν είχε πτυχίο ιατρικής.

Thank you for smoking (Ευχαριστούμε που καπνίζετε) (2006) (ΗΠΑ): Ο κύριος 
εκπρόσωπος μιας μεγάλης καπνοβιομηχανίας προσπαθεί να παραμείνει πρότυπο για το 

	23	Η	ταινία	βασίζεται	σε	πραγματική	ιστορία:	δύο	γονείς	που	επιδίδονται	σε	μια	επίμονη	έρευνα	για	τη	θεραπεία	του	
γιου	τους	Λορέντζο	που	έχει	πληγεί	από	την	αδρενολευκοδυστροφία,	μια	σπάνια	κληρονομική	διαταραχή	που	
οδηγεί	σε	προοδευτική	βλάβη	του	εγκεφάλου.

	24	Οι	στρατηγικές	του	Δρ	Itard	επιβιώνουν	στις	μέρες	μας	στις	Μοντεσσοριανές	Σχολές.
	25	Γνωστή	επίσης	ως	«That mothers might live»	(μία	ταινία	που	σκηνοθετήθηκε	από	τον	Fred	Zinnemann,	με	τους	

Shepperd	Strudwick	και	John	Nesbitt).
	26	Ο	Semmelweiss	αποτέλεσε	επίσης	μια	εξαιρετικά	ενδιαφέρουσα	μορφή	για	τον	Louis-Ferdinand	Céline	ο	οποίος	

παρουσίασε	το	1924	τη	Διδακτορική	διατριβή	του	σχετικά	με	τη	« Ζωή και το έργο του Philippe Ignace Semmelweis»
	27	Ουσιαστικά	η	πρώτη	ταινία	για	τον	Λουί	Παστέρ	σκηνοθετήθηκε	το	1934	από	τον	Sacha	Guitry,	με	πρωταγωνιστή	

τον	ίδιο	του	τον	πατέρα	Lucien	Guitry
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γιο του28. Μέχρι τα τελευταία έτη, οι καπνιστές29 είχαν διατηρήσει μια θετική εικόνα στις 
ταινίες: στη δεκαετία του πενήντα ωστόσο, ο Humphrey Bogart (μολονότι γιος ιατρού…) 
προσέδωσε στα τσιγάρα μια πολύ ιδιαίτερη (και μοιραία...) λάμψη30.

Iris (2002) (ΗΠΑ): Μια βιογραφία του σπουδαίου συγγραφέα όπου εκθέτει τα δεινά 
που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει όταν έπασχε από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

This old cub (2004) (ΗΠΑ): Ο αγώνας ενός σπουδαίου αθλητή (Ron Santo) ενάντια 
σε μια νόσο (διαβήτης), που καταλήγει στην απώλεια και των δύο ποδιών του και την 
αποτυχία του να μπει στο Hall of Fame του Μπέιζμπολ. 

Ιατρική στις Αναπτυσσόμενες Χώρες

Kandahar (The Sun Behind the Moon) (2001) (Κανταχάρ, Ιράν): Μια ιστορία (εν μέρει) 
αληθινή), ενός επιτυχημένου Αφγανού-Καναδού (Nelofer Pazira), που επιστρέφει στο 
Αφγανιστάν έπειτα από μια επιστολή της αδερφής του που σχεδιάζει να αυτοκτονήσει, 
κατά την τελευταία έκλειψη του ηλίου της χιλιετίας31.

Barefoot doctors (Ξυπόλητοι Ιατροί) (1975) (Κίνα): Σχετικά με τους Κινέζους χωρι-
κούς βοηθούς ιατρών, τους αυτοαποκαλούμενος «ξυπόλητους ιατρούς».

Jung (War) in the Land of the Mujaheddin (Πόλεμος στη Χώρα των Μουτζαχεντίν) 
(2001) (Ιταλία-Αφγανιστάν): Μια ομάδα φιλάνθρωπων ιατρών φθάνουν στο σπαρασσό-
μενο από τον πόλεμο Αφγανιστάν για να ιδρύσουν ένα νοσοκομείο.

True friends (Αληθινοί φίλοι) (2002) (Μοζαμβίκη): Χρησιμοποιώντας μαριονέτες ζώων, 
3 σύντομες διδακτικές ταινίες σχετικές με τα ζητήματα του HIV/AIDS.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ

Πολλές συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από τους μαγνητοφωνημένους διαλόγους 
ιατρού-ασθενούς: Ένα πρόσφατο παράδειγμα δίνεται από τη σειρά Scrubs, μια τηλε-
οπτική κωμωδία καταστάσεων/δράμα, που έκανε πρεμιέρα στο NBC το 2001 με σκοπό 
την προώθηση των αξιών του αποκαλούμενου «διαλογικού μοντέλου». Ωστόσο, πολλά 
ερωτήματα εξακολουθούν να προκύπτουν: ποιες ανάγκες, ποια ζητήματα, ποιο επικοι-
νωνιακό μοντέλο; Και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, δεν υπάρχει ο κίνδυνος 
να δημιουργηθούν παρανοήσεις στο κοινό σχετικά με την ιατρική και τους ιατρούς;...

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πλέον έχουμε στη διάθεσή μας μια ευρεία σειρά τεχνικών στηριγμάτων:
Οι διαδικτυακές βάσεις δεδομένων που επιτρέπουν στους εγγεγραμμένους χρήστες 

να μοιράζονται, να συζητούν και να επιχειρηματολογούν σχετικά με τις ταινίες. Τα κινητά 

	28	Μια	ακόμα	ταινία	ενάντια	στη	βιομηχανία	καπνού:	«The last cigarette»	(Το	τελευταίο	τσιγάρο)(1999)	από	τον	
François	Keraudren.

	29	Βλέπε	«Smoking In Movies Can Cause Tobacco Addiction In Teens»	6	Σεπτεμβρίου,	2007	σύνοψη	στο	διαδίκτυο	
(CityNews.ca	Staff)

	30 The Maltese Falcon (Το Γεράκι της Μάλτας)	(1941)	σε	σκηνοθεσία	από	τον	John	Huston,	βασισμένο	στο	μυθι-
στόρημα	του	Dashiell	Hammett,	με	πρωταγωνιστές	του	Humphrey	Bogart,	Peter	Lorre	και	Mary	Astor.	Βλέπε	
επίσης	«Smoke Gets In Your Eyes»	(	Καπνός	σκιάζει	τα	μάτια	σου)	(1933)	σε	σκηνοθεσία	του	William	A.	Seiter	
και	πρωταγωνιστή	τον	Fred	Astaire.

	31	Αξέχαστη	σκηνή:	ένας	ντόπιος	ιατρός	που	εξετάζει	μια	ασθενή	μέσα	από	μια	τρύπα	σε	μια	υφασμάτινη	κουρτίνα.
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τηλέφωνα με τη χρήση των βιντεοταινιών ως υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, τα κοινωνικά 
δίκτυα και τα δωμάτια συνομιλίας.

Τα διαδραστικά τηλεοπτικά προγράμματα που προαγάγουν το διάλογο μεταξύ 
ασθενών και ιατρών: ένα λαμπρό αλλά αμφιλεγόμενο μέλλον.

ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Από την αρχή του κινηματογράφου οι γιατροί εμφανίζονταν συνήθως ως ωραίοι. Η 
εμφάνιση όμως δεν ήταν το κύριο χαρακτηριστικό τους. Χρησίμευε μόνο για να ενισχύσει 
τη γοητεία, που το επάγγελμα ασκούσε στο γενικό πληθυσμό. Με τη συνεχή ενασχόληση 
της σύγχρονης κοινωνίας με τη σωματική ομορφιά, η ωραιότητα των γιατρών αποκτά 
ιδιαίτερο βάρος. Πολύ χαρακτηριστικά δημοσιεύθηκε πρόσφατα [BMJ 2006;333:1291!!] η 
μάλλον χιουμοριστική εργασία «Phenotypic differences between male physicians, surgeons, 
and film stars: comparative study» όπου καταλήγει με «επιστημονικά» κριτήρια πως οι 
χειρουργοί είναι ομορφότεροι από τους παθολόγους. Ο πρώτος, από τους συγγραφείς 
του παρόντος άρθρου διεκπεραίωσε παρόμοια κλινική μελέτη επιλέγοντας ιατρούς της 
ίδιας ηλικίας, του ίδιου φαινοτύπου και ίδιου σχετικά γονοτύπου, ασχολουμένους με το 
ίδιο όργανο είτε παθολογικά είτε χειρουργικά, και κατέληξε σε αντίθετο συμπέρασμα. 
Τα ευρήματα της έρευνας θα παρουσιασθούν αναλυτικά. Αναπόφευκτα, η παρουσίαση 
των σωματικών προσόντων των γιατρών οδηγεί τον κινηματογράφο και σε παρουσίαση 
σχετικών ερωτικών ταινιών. Παλαιότερα, οι ταινίες αυτές είχαν ρομαντικό περιεχόμενο. 
Αναφέρεται σχετικά η ταινία:

Ο Μιμίκος και η Μαίρη (1958) 
Σκηνοθεσία: Γρήγορης Γρηγορίου 
Σενάριο: Γιάννης Δαλιανίδης
Φωτογραφία: Αντώνης Καρατζόπουλος- Παύλος Φιλίππου
Μουσική: Τάκης Μωράκης Κοστούμια: Τάσος Ζωγράφος
Παραγωγή: Ι. Καρατζόπουλος Τραγούδι: Σώτος Παναγόπουλος
Πρωταγωνιστούν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ανδρέας Μπάρκουλης, Λυκούργος Καλλέρ-

γης, Δημήτρης Καλλιβώκας, Αλέκα Παΐζη, Τασσώ Καββαδία, Νικήτας Πλατής, Θεανώ 
Ιωαννίδου, Θανάσης Βέγγος, Αλέκα Στρατηγού, Στέλλα Στρατηγού, Γιώργος Μοσχίδης, 
Γιάννης Δαλιανίδης

Υπόθεση: Αθήνα 1893. Ο αριστοκράτης Weber, βασιλικός ιατρός, αρραβωνιάζει τη 
κόρη του Μαίρη με τον Πέτρο, επίσης γόνο αριστοκρατικής οικογένειας. Ο Πέτρος, 
δεν αγαπά τη Μαίρη, αλλά υποκύπτει στη θέληση των γονιών του. Ούτε η Μαίρη είναι 
ερωτευμένη με τον Πέτρο. Αντίθετα, η Μαίρη είναι ερωτευμένη με το Μιχάλη Μιμίκο, 
στρατιωτικό γιατρό που υπηρετεί στην Αυλή, που την αγαπά κι αυτός. Η Μαίρη επανα-
στατεί στη θέληση του πατέρα της, που επιμένει να την παντρέψει με τον Πέτρο. Τελικά, 
μετά από πολλές σπαραξικάρδιες περιπέτειες και οι δύο νέοι αυτοκτονούν.

Σήμερα, τα σενάρια έγιναν πιο απλά και πεζά. Όταν υπάρχουν, περιορίζονται 
σε παιδαριώδεις συμβατικότητες και η ταινία καταλήγει συχνά σε πoρνογράφημα 
με πρωταγωνιστή τον/την/τους/τις/ γιατρούς. Περιληπτικά, παρουσιάζονται μόνον 
δύο από του πολλούς καταλόγους με παρόμοιες ταινίες που κυκλοφορούν στο 
Διαδίκτυο.
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συΜΠΕρασΜα

Ο Paul Valéry, δήλωσε ότι, σε αντίθεση με το θέατρο το οποίο επιστρέφει την πραγ-
ματικότητα μέσα από τα σκηνικά, ο κινηματογράφος, έχει τη δυνατότητα να παράγει 
τη μυθοπλασία από τις πραγματικές εικόνες. Ωστόσο, ανεξάρτητα από το μήνυμα που 
ενδέχεται να περιέχεται, οι ταινίες αποτελούν έναν καθρέφτη: πλαστές ή αληθινές, 
μυθοπλασία ή πραγματικότητα, κάθε ταινία αποτελεί απόδειξη των συνεχώς μεταβαλ-
λόμενων εικόνων που η κοινωνία έχει για εμάς.

συνοψΗ

Από τις αρχές του κινηματογράφου, οι ιστορίες με Ιατρούς ήταν συναρπαστικές για 
τους κινηματογραφιστές, τους καλλιτέχνες καθώς επίσης και για το κοινό. Πραγματοποι-
ήθηκε μια επισκόπηση 185 «Ταινιών με Ιατρούς» κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους 
του 20ου αιώνα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, το Μεξικό και τη Νότια Αμερική: 

Εξετάστηκαν τρεις βασικές κατηγορίες: 
• «Ιατροί Ήρωες»: «Brief Encounter» (1945), «The story of Dr Wassel» (1944) και «Il 

est minuit, Dr Schweitzer» (1952), 
• «Ιατροί Κωμικοί»: «Knock» (1950), «Mash» (1970) και «Dr Patch Adams» (1999) 
• «Ιατροί Τυχοδιώκτες»: «Arrowsmith» (1932), «Les Orgueilleux» (1953) και «The last 

King of Scotland» (2007)
Αναλύθηκαν οι εξελικτικές τάσεις: στην εποχή μας, οι «Ταινίες με Ιατρούς» βασίζο-

νται κατά κύριο λόγο στη ζωή στο Νοσοκομείο και την Επείγουσα ιατρική: The Hospital 
(1971), Doctors Hospital (Universal TV (1975-1976) και οι «Κινηματογραφικοί Ιατροί» 
τείνουν να είναι ειδικοί: χειρουργοί (Grey’s Anatomy)(ABC 2005) ή ψυχίατροι (Freud The 
secret Passion) (1962). 

Περισσότερο αξιοσημείωτη είναι η άνοδος των ταινιών που είναι αφιερωμένες στις 
«Ιατρούς Ηρωίδες»: το 1938, «The Girl in White» (Το κορίτσι με τα λευκά) είχε μια μάλλον 
ασυνήθιστη πλοκή. Στην εποχή μας, οι «Γυναίκες Ιατροί» είναι αρκετά οικείες μορφές 
στις κινηματογραφικές οθόνες και τα τηλεοπτικά σόου όπως η παγκοσμίου φήμης «Dr. 
Quinn «Medicine Woman» (Δρ. Κουίν, μόνη στην Άγρια Δύση) (CBS 1993-1998). 

Ποιο είναι το μέλλον που μπορούμε να αναμένουμε για τις «Ταινίες με Ιατρούς»; 
Μεταξύ των πιθανότερων τάσεων: 
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• Νέα εστίαση σε συγκεκριμένες ασθένειες όπως στο «Lorenzo’s oil» (1992) που 
ασχολείται με την αδρενολευκοδυστροφία,

• Την πρόληψη όπως στο «The Story of Pr. Semmelweiss» (1938, 1983, 1995) 
• Και την ιατρική στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Bare foot doctors (1975)
• Τις ερωτικές ταινίες

Αναμφίβολα, οι «Ταινίες με Ιατρούς» θα αποτελέσουν μια βασική πρόκληση για τον 
επόμενο αιώνα με τις αναμενόμενες τάσεις προς τις ιατρικές εκπαιδευτικές ταινίες, τα 
διαδραστικά τηλεοπτικά προγράμματα και τις ασύρματες επικοινωνίες, δημιουργώντας 
σαφώς τον κίνδυνο να παρουσιαστεί στο κοινό κάθε είδους παρερμηνεία σχετικά με 
την ιατρική και τους ιατρούς.

ΠΗγΕσ

•	Broussouloux	C.	Cinéma et médecine: le médecin à l’écran. (Collection:	Sciences	
humaines	en	médecine,	Paris:	Ed.	Ellipses,	2001).	See	also:	Dans,	Peter	E.	Doctors 
in the movies: boil the water and just say Aah	(Bloomington,	Ill.:	Medi-Ed	Press,	2000),	
Dibbern	D.A.	Jr.	Cinema’s	disillusioned	physician:	Akira	Kurosawa’s	red	beard	and	Ingmar	
Bergman’s	Wild	Strawberries	(Pharos Alpha Omega Alpha),	•	Dixon	B.	Medicine	 in	the	
movies.	(Br J Hosp Med	1978;20(6):724).	Girone	J.	A.	Medicine	in	the	movies.	(Postgradu-
ate Medicine.	1985;	77(8):205-11),	Gordon	Suzanne	and	Buresh	Bernice.	Doc	Hollywood,	
Depictions	Of	Physicians	And	Nurses	(The American Prospect,	2001;	May	21:34),	Jones,	
Anne	Hudson.	Medicine	and	the	Movies:	Lorenzo’s	Oil	at	Century’s	End.	(Annals of Internal 
Medicine	2000	3	October;	133:	567-571),	Kalisch	P.A.,	Kalisch	B.J.	When	Americans	called	
for	Dr.	Kildare:	images	of	physicians	and	nurses	in	the	Dr.	Kildare	and	Dr.	Gillespie	mov-
ies,	1937-1947.	(Medical heritage	1985	Sep-Oct;1(5):348-63),	Lesoeurs	Guy.	La santé à 
l’écran:	médecine	et	patients	au	cinemá.	(Paris:	Ed.	Téraèdre	2003).	Mollander	Michel	
Regine.	L’image de la société americaine dans les films à succès de Hollywood: 1985-
1994	(Thèse	soutenue	à	Paris	IV	en	1996),	Murphy,	Tony	P.	That’s	entertainment!	Or	is	it?	
Effect	of	‘Star	Trek’	and	other	TV	programs	on	kids’	view	of	science	and	science	education)	
(Science Activities	Spring	1995;	v32	1:	20(4)),	Pappas	G,	Seitaridis	S,	Akritidis	N,	Tsianos	
E.	Infectious	diseases	in	cinema:	virus	hunters	and	killer	microbes.	(Clinical Infectious Dis-
eases.	2003;	Oct	1;37(7):939-42),	Perkins,	Sid.	What’s	wrong	with	this	picture?	Educating	
via	analyses	of	science	in	movies	and	TV.	(Science News.	2004;	166.	16:250(3)),	Peter	E.	
The	Temple	of	Healing:	Reflections	from	a	Physician	at	the	Movies.	(Literature and Medicine 
1998;	17.1:114-125),	Raj	Pritham	Y,	Medicine,	myths,	and	the	movies:	Hollywood’s	misleading	
depictions	affect	physicians,	patients	alike.	(J. Postgraduate Medicine 2003	June	113:	9-10),	
Ribalow,	M.Z.	Script	doctors,	movie	scientists	and	public	perception	(The Sciences	1998	
Nov-Dec;	v38	n6:	26(6),	Shale,	R.	Images	of	the	medical	profession	in	the	movies.	(Ohio 
State Medical Journal.	1984	Nov;80(11):775-9),	Shortland,	Michael.	Medicine and film: a 
checklist, survey and research resource.	(Oxford,	Wellcome	Unit	for	the	History	of	Medicine	
1989),	Signs	of	life:	cinema and medicine. (London;	New	York:	Wallflower	Press,	2005),	
Ulmann	J-M.,	Amiel	V,	Binh	N.T,	Ramasse	F.	Les	Médecins	au	cinéma.	(Impact médecin 
1993,	194:	6-15),	Trilla	A.	Phenotypic	differences	between	male	physicians,	surgeons,	
and	film	stars:	comparative	study	(British Medical Journal 2006;	333:1291-1293),	Vieth,	



172

H ΘεΣη του Γιατρου Στην Κοινωνια

Errol.	Screening science: contexts, texts, and science in fifties science fiction film. Scare-
crow	Press,	200),	Wider,	T.	The	positive	image	of	the	physician	in	American	cinema	during	
the	1930s	(Journal of Popular Film and Television	1990	XVII	4:	139-152),	Winckler	M. Les 
médecins du grand au petit écran.	(Sève-Presses	de	Sciences-Po	11	2006).



173

γιατροί ηγετών και η ευθύνη τους 
απέναντι στην κοινωνία

Θεόδωρος Δ. Μουντοκαλάκης

Οι ηγέτες κρατών παίρνουν αποφάσεις που επηρεάζουν τις τύχες εκατομμυρίων 
ανθρώπων και διαμορφώνουν την ιστορία για τις επόμενες γενιές. Ξεκινώντας από αυτό 
το αξίωμα γεννιέται μια σειρά ερωτημάτων:
1. Σε ποιο βαθμό η υγεία των ηγετών μπορεί να επηρεάζει τις αποφάσεις τους;
2. Είναι θεμιτή η απόκρυψη του ιατρικού ιστορικού των ηγετών από τους λαούς τους;
3. Ποιος επιλέγει τους θεράποντες γιατρούς των ηγετών;
4. Είναι θεμιτή η απόκρυψη της αλήθειας από τον ίδιο τον άρρωστο ηγέτη;
5. Ποια στάση επιβάλλεται να κρατούν οι θεράποντες γιατροί των ηγετών μπροστά στο 

δίλημμα να ενημερώσουν το κοινό ή να τηρήσουν το ιατρικό απόρρητο;

 σΕ Ποιο ΒαθΜο Η υγΕια Των ΗγΕΤων κραΤων ΜΠορΕι να ΕΠΗρΕαΖΕι  
Τισ αΠοΦασΕισ Τουσ;

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, του βαθμού στον οποίο η υγεία των ηγετών κρατών 
μπορεί να επηρεάσει την πορεία της ιστορίας και την τύχη των λαών αναφέρεται η 
περίπτωση του προέδρου των Η.Π.Α. Φράνκλιν Ρούζβελτ (Franklin Delano Roosevelt). 
Στις 4 Φεβρουαρίου του 1945, ο Φράνκλιν Ρούζβελτ, ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και ο Ιωσήφ 
Στάλιν, συναντήθηκαν στο λιμάνι της Γιάλτας, στη Χερσόνησο της Κριμαίας, στη Μαύρη 
Θάλασσα, για να αποφασίσουν για τα μεταπολεμικά σύνορα των Ευρωπαϊκών κρατών. 
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες της ιστορικής αυτής διάσκεψης, κατά τη διάρκεια των 
διαβουλεύσεων, ο Ρούζβελτ έμοιαζε αδύναμος και αποδιοργανωμένος. Γνωρίζουμε 
σήμερα ότι τις μέρες της Γιάλτας, η αρτηριακή πίεση του Ρούζβελτ είχε φθάσει μέχρι 
και 260/150 mmHg (Εικ. 1)1. Έξη περίπου εβδομάδες αργότερα, στις 12 Απριλίου, στην 
εξοχική του κατοικία στο Warm Springs, της Georgia, ο πρόεδρος των Η.Π.Α. πέθανε 
αιφνιδίως από εγκεφαλική αιμορραγία. Στις 7 Φεβρουαρίου, ο έμπειρος γιατρός του 
Τσόρτσιλ Τσαρλς Ουίλσον (Charles McMoran Wilson, μετέπειτα Lord Moran), που συνόδευε 
το Βρετανό πρωθυπουργό στη Γιάλτα, είχε γράψει στο ημερολόγιό του: «Παρατηρώντας 
τον πρόεδρο με τα μάτια του επιστήμονα βλέπω ότι είναι βαριά άρρωστος. Παρουσιάζει 
όλα τα συμπτώματα της προχωρημένης σκλήρυνσης των εγκεφαλικών αρτηριών, οπότε 
του δίνω λίγους μόνο μήνες ζωής»2.
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Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα, πάνω στο ενδεχόμενο η κακή κατάσταση 
της υγείας του Ρούζβελτ να επηρέασε την έκβαση των συνομιλιών στη Διάσκεψη της 
Γιάλτας. Υπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται ότι επωφελούμενος της μειονεκτικής θέσης, 
στην οποία είχε οδηγήσει τον Αμερικανό πρόεδρο η κακή υγεία του, ο Στάλιν κατόρθωσε 
να επιτύχει τη διαίρεση της Γερμανίας, δημιουργώντας το «Σιδηρούν Παραπέτασμα», 
ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες. Εγκαινιάστηκε έτσι ο Ψυχρός Πόλεμος, που επέπρωτο 
να διαρκέσει πενήντα περίπου χρόνια, επηρεάζοντας τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων. 
Άλλοι πάλι, υποστηρίζουν ότι παρά την ασθενική του όψη, ο Ρούζβελτ διατηρούσε την 
πνευματική του διαύγεια και εν τέλει εξασφάλισε αυτά ακριβώς που ήθελαν οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, με κυριότερη τη δέσμευση του Στάλιν να μπει στον πόλεμο εναντίον της 
Ιαπωνίας δυο με τρεις μήνες μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στην Ευρώπη2. Όπως 
συνήθως, η αλήθεια πρέπει να βρίσκεται κάπου στη μέση.

Η επίδραση της κατάστασης της υγείας του Βρετανού πρωθυπουργού Άντονι Ίντεν 
(Anthony Eden), στη στάση που τήρησε κατά την κρίση του Σουέζ αποτελεί ένα άλλο 
τυπικό παράδειγμα της επίδρασης που μπορεί να ασκήσει η υγεία ηγετών στη λήψη 
κρίσιμων αποφάσεων3. Στις 26 Ιουλίου του 1956, επέτειο της εκθρόνισης του βασι-
λιά Φαρούκ (1952), ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Νάσσερ (Abdel Nasser), σε ένα 
θυελλώδη λόγο του στην Αλεξάνδρεια, εξήγγειλε την εθνικοποίηση της Εταιρείας της 
Διώρυγας του Σουέζ. Είναι σήμερα γνωστό ότι στο τρίμηνο που ακολούθησε, ο Ίντεν 
πραγματοποίησε τουλάχιστον δέκα επισκέψεις σε γιατρούς και νοσηλεύθηκε για τρεις 
μέρες σε νοσοκομείο. Το πρόβλημα υγείας, που ταλαιπωρούσε τον Ίντεν τα τελευταία 
τρία χρόνια, πριν από την κρίση του Σουέζ, ήταν οι επιπλοκές μιας χολοκυστεκτομής στην 

Εικ. 1. Η πορεία της αρτηριακής πίεσης του προέδρου Ρούζβελτ.
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οποία είχε υποβληθεί στις 12 Απριλίου του 1953, όταν ήταν ακόμα υπουργός Εξωτερικών. 
Η επέμβαση αυτή, που αποφασίστηκε μετά από σειρά επεισοδίων χολοκυστίτιδας και 
ικτέρου σε έδαφος χολολιθίασης, κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία. Κατά λάθος, οι 
χειρουργοί έκοψαν σε υψηλή θέση τον κοινό ηπατικό πόρο και απολίνωσαν τη δεξιά 
ηπατική αρτηρία. Έτσι, ο Ίντεν χρειάστηκε να υποβληθεί σε ερευνητική λαπαροτομία, 
κατά την οποία αφαιρέθηκε μια υποηπατική συλλογή χολής και τοποθετήθηκε ένας 
σωλήνας σχήματος Τ από το περιφερικό τμήμα του πόρου μέχρι το δωδεκαδάκτυλο4. 
Παρά τους επανειλημμένους χειρισμούς, η νέα αυτή επέμβαση δεν είχε αποτέλεσμα και 
για το λόγο αυτό αποφασίστηκε η μετάβαση του Ίντεν στη Βοστόνη, όπου υποβλήθηκε 
σε δυο επεμβάσεις τελικοπλάγιας χολοπεπτικής αναστόμωσης. Έκτοτε, πάθαινε συχνά 
κρίσεις χολαγγειίτιδας και την εποχή της κρίσης του Σουέζ είχε τόσο έντονους πόνους, 
ώστε αναγκαζόταν να παίρνει βαρβιτουρικά και να κάνει ενέσεις πεθιδίνης. 

Η κρίση του Σουέζ, που από τους ιστορικούς θεωρείται ότι επιτάχυνε το τέλος της 
αποικιοκρατίας και σηματοδότησε την έναρξη των Αιγυπτο-Ισραηλινών συγκρούσεων, 
σήμανε και την πολιτική πανωλεθρία του Βρετανού πρωθυπουργού: Μέσα σε ένα 
εικοσιτετράωρο, από την έναρξη μιας Αγγλο-γαλλικής στρατιωτικής επιχείρησης για 
την υπεράσπιση της Διώρυγας του Σουέζ, ο Ίντεν εξαναγκάστηκε από το Υπουργικό 
του Συμβούλιο να δεχθεί την κατάπαυση του πυρός. 

Ειναι θΕΜιΤΗ Η αΠοκρυψΗ Του ιαΤρικου ισΤορικου Των ΗγΕΤων  
αΠο Τουσ Λαουσ Τουσ;

Στη σύγχρονη ιστορία, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις εθνικών ηγετών των οποίων 
τα προβλήματα υγείας κρατήθηκαν σκόπιμα κρυφά από τους λαούς τους2. Κατά την 
προεκλογική εκστρατεία του 1944, υπήρχαν φήμες γύρω από την υγεία του Φράνκλιν 
Ρούζβελτ. Πολλοί ισχυρίζονταν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν θα του επέτρεπε 
να εκτίσει μια τέταρτη θητεία. Ο προσωπικός του γιατρός Ρος ΜακΙντάιρ (Ross T. 
MacIntire), συγκάλεσε τότε ιατρικό συμβούλιο, μετά το οποίο οι γιατροί εξέδωσαν 
ανακοινωθέν, στο ποίο αναφερόταν ότι «δεν υπάρχει κανένα οργανικό πρόβλημα… Ο 
πρόεδρος, είναι απολύτως εν τάξει και οι ιστορίες που κυκλοφορούν για την κακή υγεία 
του είναι κατανοητές σε μια προεκλογική περίοδο, αλλά δεν αληθεύουν». Ο Ρούζβελτ, 
κέρδισε εύκολα και αυτές τις εκλογές, αλλά πέθανε σε λιγότερο από τρεις μήνες μετά 
την ορκωμοσία του.

Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν (François Mitterrand), βρέθηκε να πάσχει 
από καρκίνο του προστάτη, λίγο μετά την πρώτη του εκλογή το 1981, αλλά η αρρώστια 
του κρατήθηκε μυστική από το κοινό για περισσότερα από δέκα χρόνια. Ως υποψήφιος, 
ο Μιτεράν είχε υποσχεθεί να ενημερώνει τακτικά το κοινό για την κατάσταση της υγείας 
του. Η νόσος του ανακοινώθηκε τελικά το Σεπτέμβριο του 1992, μετά από μια εγχείρηση 
στην οποία ο Γάλλος πρόεδρος υποβλήθηκε όταν παρουσίασε επίσχεση ούρων, αλλά το 
ανακοινωθέν ανέφερε ότι ο καρκίνος διαγνώστηκε σε πρώιμο στάδιο και δεν επρόκειτο 
να εμποδίσει τον πρόεδρο από την άσκηση των καθηκόντων του. Τέσσερα χρόνια 
αργότερα, ο Γάλλος πρόεδρος απεβίωσε και οκτώ μέρες μετά το θάνατό του ο γιατρός 
του Κλοντ Γκουμπλέ (Claude Gubler), εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Το Μεγάλο Μυστικό» 
(Le Grand Secret), στο οποίο αποκάλυπτε ότι από το Νοέμβριο του 1981, εκδίδονταν 
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ψευδή ανακοινωθέντα για την υγεία του Μιτεράν, στα οποία αποκρυβόταν ο καρκίνος 
του. Η οικογένεια του Μιτεράν μήνυσε τον Γκουμπλέ, για παραβίαση του ιατρικού 
απορρήτου. Το Δικαστήριο καταδίκασε το συγγραφέα και τον εκδότη σε χρηματική ποινή 
και απαγόρευσε την πώληση του βιβλίου, αλλά οκτώ χρόνια αργότερα, το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε τη Γαλλία στο όνομα της ελευθερίας 
της έκφρασης και το 2005, το βιβλίο επανακυκλοφόρησε4.

Συγκρινόμενη με τις περιπτώσεις του Ρούζβελτ και του Μιτεράν, εντύπωση προκαλεί 
η ειλικρίνεια με την οποία ο 40ος και γηραιότερος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, 
πρώην ηθοποιός Ρόναλντ Ρήγκαν (Ronald Wilson Reagan) αποκάλυψε στο Αμερικανικό 
κοινό την αλήθεια για την κατάσταση της υγείας του2. Οκτώ χρόνια μετά την ορκωμοσία 
του, ο Ρήγκαν βρέθηκε να πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ. Αμέσως μετά, στις 5 
Νοεμβρίου του 1994, έγραψε με το χέρι του μια επιστολή με την οποία πληροφορούσε 
τους «συμπατριώτες του» («my fellow Americans») ότι «όπως του είχαν πρόσφατα πει, 
ανήκε στο ένα εκατομμύριο Αμερικανών που είχαν πληγεί από τη νόσο του Αλτσχάιμερ». 
Έκλεισε την επιστολή του με τα εξής λόγια: «Ξεκινώ το ταξίδι που θα με οδηγήσει στο 
δειλινό της ζωής μου. Γνωρίζω ότι για την Αμερική θα υπάρχει πάντα μπροστά μια 
λαμπερή αυγή» (Εικ. 2). Ήταν τότε 83 ετών. Αργότερα, πολλές συζητήσεις έγιναν (συ-
μπεριλαμβανομένων και αυτών που προκάλεσε η δημοσίευση των απομνημονευμάτων 
του γιου του Ρον), για το αν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρουσιάσει πρώιμα σημεία 
άνοιας, ενώ ήταν ακόμα εν ενεργεία. Γεγονός, πάντως, είναι ότι όταν παραιτήθηκε 
αποκαλύπτοντας στο κοινό το πρόβλημα υγείας του, φαινόταν ακόμα υγιής.

Εικ. 2. Από τη χειρόγραφη επιστολή του Ρήγκαν προς τον Αμερικανικό λαό.

Ποιοσ ΕΠιΛΕγΕι Τουσ θΕραΠονΤΕσ γιαΤρουσ Των ΗγΕΤων;

Θεράπων γιατρός του Ίντεν ήταν ο γιατρός των Ανακτόρων Χόρας Έβανς (Sir Horace 
Evans). Λόγω του ιστορικού των επεισοδίων χολοκυστίτιδας και ικτέρου, συνέστησε τη 
χολοκυστεκτομή και πρότεινε στο Βρετανό πρωθυπουργό τα ονόματα τριών Βρετανών 
χειρουργών εξειδικευμένων στη χειρουργική των χοληφόρων. Ο Ίντεν, όμως, προτίμησε 
τον εξηντάχρονο γενικό χειρουργό Τζον Χιουμ (John Basil Hume), με τη δικαιολογία 
ότι ήταν ευχαριστημένος μαζί του γιατί τον είχε χειρουργήσει για σκωληκοειδίτιδα σε 
νεαρότερη ηλικία5. Οι συνέπειες αυτής της επιλογής είναι γνωστές. 

Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα ατυχών επιλογών γιατρών ηγετών κρατών. Ένα 
απ’ αυτά αφορά το θεράποντα γιατρό του Ρούζβελτ, Ρος ΜακΙντάιρ. Ο ΜακΙντάιρ, ήταν 
ναύαρχος με ειδικότητα ωτορινολαρυγγολόγου και περιορισμένη κλινική εμπειρία σε 
νοσήματα της Παθολογίας. Είχε καταφανώς αγνοήσει τις ενδείξεις της επιδείνωσης της 
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υγείας του Αμερικανού 
προέδρου, όπως ήταν 
η μεγαλοκαρδία και η 
πολύ αυξημένη αρτη-
ριακή του πίεση. Ακόμα 
και μετά τον αιφνίδιο 
θάνατο του Ρούζβελτ, 
ο ΜακΙντάιρ είχε διαβε-
βαιώσει τον Τύπο ότι ο 
θάνατος του προέδρου 
«ήρθε σαν αστραπή σε 
καθαρό ουρανό» και ότι 
«δεν υπήρχε καμιά έν-
δειξη επικείμενου κιν-
δύνου» (Εικ. 3).

Ωστόσο, στις 28 
Μαρτίου του 1944, ένα 
περίπου χρόνο πριν από 

τη Γιάλτα, μετά από πιέσεις που άσκησε η κόρη του Ρούζβελτ Άννα και παρά την αντί-
θετη γνώμη του ΜακΙντάιρ, ο πρόεδρος είχε εξεταστεί από ένα νεαρό καρδιολόγο, τον 
πλωτάρχη Χάουαρντ Μπρούεν (Howard G. Bruenn), στο ναυτικό νοσοκομείο Bethesda 
του Maryland. Ο Μπρούεν έθεσε τη διάγνωση της υπερτασικής καρδιοπάθειας και της 
βαλβιδοπάθειας των αριστερών κοιλοτήτων1. Ο Ρούζβελτ, όμως, αρνήθηκε να παραδεχθεί 
τη σοβαρότητα της κατάστασής του και προτίμησε να επαναπαύεται στη διάγνωση του 
ΜακΙντάιρ, σύμφωνα με την οποία ο στηθαγχικός πόνος που παρουσίαζε είχε μυϊκή 
προέλευση. Όταν ο Μπρούεν αποφάσισε να χορηγήσει δακτυλίτιδα, συνάντησε την 
έντονη αντίθεση του ΜακΙντάιρ. Μόνο μετά από τρία ιατρικά συμβούλια που συγκάλε-
σε ο ίδιος ο Μπρούεν και μόνο μετά τη θαρραλέα δήλωση του νεαρού πλωτάρχη ότι 
σκόπευε να παραιτηθεί αν ο Ρούζβελτ δεν ακολουθούσε την αγωγή του, ο ΜακΙντάιρ 
αναγκάστηκε να υποχωρήσει.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της σχέσης του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι (John 
Fitzgerald Kennedy), με το γιατρό Μαξ Τζέικομπσον (Max Jacobson), τον αποκαλού-
μενο και «θαυματουργό Μαξ» («Miracle Max») ή «δόκτορα Ευεξία» («Dr Feelgood»). Ο 
Κένεντι, έπασχε από τη νόσο του Addison για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία με 
κορτιζόνη, υπέφερε από τρομερούς πόνους στη ράχη (το Μάιο του 1953 χρειαζόταν 
πατερίτσες για να περπατήσει), είχε χειρουργηθεί δυο φορές στη σπονδυλική στήλη (το 
1944 για κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου και το 1957 για σπονδυλοδεσία) και βασανιζόταν 
από υποτροπιάζουσες λοιμώξεις6. Αν και γιατρός του ήταν η Τζάνετ Τράβελ (Janet G. 
Travell), η πρώτη γυναίκα γιατρός προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, κανείς γιατρός 
δεν είχε τη συνολική ευθύνη για την υγεία του Αμερικανού προέδρου, που λέγεται πως 
«άλλαζε γιατρούς πιο συχνά και απ’ τις γυναίκες»2. 

Ο Μαξ Τζέικομπσον, ήταν Γερμανός γιατρός, που, το 1936, είχε εγκαταλείψει τη 
Γερμανία του Χίτλερ καταφεύγοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί, απέκτησε με 
τον καιρό φήμη στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα και τους καλλιτεχνικούς κύκλους, 

Εικ. 3. Από τον Τύπο της εποχής: Ο ΜακΙντάιρ διαβεβαιώνει ότι δεν 
υπήρχαν ενδείξεις για επαπειλούμενο κίνδυνο. 



178

H ΘεΣη του Γιατρου Στην Κοινωνια

χορηγώντας μεταξύ άλλων στους πελάτες τους τεράστιες δόσεις αμφεταμίνης. Στα 
διάσημα ονόματα, που είχαν καταφύγει σ’ αυτόν, περιλαμβάνονταν οι πρόεδροι των 
Η.Π.Α. Harry Truman και Richard Nixon, ο Winston Churchill, οι ηθοποιοί Marlene 
Dietrich, Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman και Marilyn Monroe, ο Elvis Presley και 
οι λογοτέχνες Truman Capote και Tennessee Williams. Εν τέλει, το 1975 (δώδεκα, 
δηλαδή, χρόνια μετά τη δολοφονία του Κένεντι), οι Αμερικανικές αρχές τού αφαίρεσαν 
την άδεια άσκησης της Ιατρικής. Η γνωριμία του Κένεντι με τον Τζέικομπσον έγινε το 1960 
με τη μεσολάβηση ενός παρουσιαστή της τηλεόρασης. Δεν είναι γνωστό το τι ακριβώς 
χορηγούσε ο Τζέικομπσον στον άρρωστό του, αλλά όπως ισχυρίστηκε αργότερα ο ίδιος, 
ο Κένεντι του είχε δηλώσει ότι μετά τη θεραπεία αισθανόταν φρέσκος και υγιής. Σε 
όσους του κατηγορούσαν τον Τζέικομπσον και τις θεραπείες του, ο Κένεντι απαντούσε: 
«Δεν πάει να είναι και ούρα αλόγου. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι κάνει τη δουλειά του»7. 

Αξίζει, ακόμα, να σημειωθεί η απόφαση του Φρανσουά Μιτεράν και του στενού του 
περιβάλλοντος να καταφύγουν στην εναλλακτική Ιατρική, όταν το Νοέμβριο του 1993 
σημειώθηκε επιδείνωση της υγείας του και οι γιατροί του διαφωνούσαν για το ποια ήταν 
η καταλληλότερη μέθοδος θεραπείας. Η ερωμένη του Γάλλου προέδρου Αν Πιζό (Anne 
Pingeot), αλλά και ο αδελφός του άρχισαν να αναζητούν λύση στους κύκλους των 
εναλλακτικών γιατρών, παραμερίζοντας τον προσωπικό γιατρό του Μιτεράν Κλοντ 
Γκουμπλέ. Τότε εμφανίστηκε στο προσκήνιο ο Σερβο-Γάλλος μοριακός βιολόγος 
Μίρκο Μπελτζάνσκι (Mirko Beljanski), πρώην ερευνητής του Ινστιτούτου Παστέρ, 
από το οποίο είχε εκδιωχθεί το 1974, επειδή έκανε έρευνες χωρίς την έγκριση 
των προϊσταμένων του. Ο Μπελτζάνσκι, χρησιμοποιούσε μη τοξικά μόρια από 
το φυτό της Βραζιλίας Pao pereira, που υποτίθεται ότι ενίσχυαν τη αντικαρκινική 
χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία, προσφέροντας επιπλέον προστασία από τις 
ανεπιθύμητες ενέργειές τους8. Το 1994, μετά από καταγγελία του Γαλλικού Υπουρ-
γείου Υγείας, ο Μπελτζάνσκι καταδικάστηκε για παράνομη άσκηση της Ιατρικής. 
Ας σημειωθεί ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν φανατικοί οπαδοί του Μπελτζάνσκι, έχει 
συσταθεί Ίδρυμα Μπελτζάνσκι (Beljanski Foundation) και δημοσιεύονται εργασίες που 
υποστηρίζουν τη συνεργική αντικαρκινική δράση του Βραζιλιάνικου φυτού9.

Ειναι θΕΜιΤΗ Η αΠοκρυψΗ ΤΗσ αΛΗθΕιασ αΠο Τον ιΔιο Τον αρρωσΤο ΗγΕΤΗ;

Μερικές φορές, οι γιατροί αποκρύπτουν την αλήθεια ακόμα και από τον ίδιο τον 
άρρωστο ηγέτη. Ο προσωπικός γιατρός του Τσόρτσιλ, Τσαρλς Ουίλσον, μετέπειτα 
λόρδος Μόραν, έκρυψε από τον άρρωστό του ότι έπαθε ένα ήπιο ισχαιμικό καρδιακό 
επεισόδιο κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, το 1941, λίγο μετά την Ιαπωνική 
επίθεση στο Περλ Χάρμπορ. Η επίθεση έγινε στις 7 Δεκεμβρίου του 1941 και στις 22 
Δεκεμβρίου, ο Τσόρτσιλ έφθασε ατμοπλοϊκώς στην Αμερική με σκοπό να συζητήσει 
με τους Αμερικανούς την κοινή διοίκηση των στρατιωτικών δυνάμεων. Τη νύχτα της 
επομένης των Χριστουγέννων, ενώ βρισκόταν ως φιλοξενούμενος στο Λευκό Οίκο, ο 
Βρετανός πρωθυπουργός χρειάστηκε να καταβάλλει αρκετή προσπάθεια για να ανοίξει 
ένα σφηνωμένο παράθυρο της κρεβατοκάμαράς του. Ένοιωσε τότε να του κόβεται η 
αναπνοή και ένα πόνο στο στήθος με αντανάκλαση στο αριστερό χέρι. Τα συμπτώματα 
αυτά υποχώρησαν γρήγορα. Την άλλη μέρα το πρωί ανέφερε το περιστατικό στο γιατρό 
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του. «Τι ήταν;», τον ρώτησε. «Δεν φαντάζομαι να έχει τίποτα η καρδιά μου. Κάποιος μυς 
θα τεντώθηκε και αυτό είναι όλο. Και μη μου πεις τώρα να ξεκουραστώ. Κανείς άλλος δεν 
είναι σε θέση να κάνει τη δουλειά που έχω να κάνω εγώ». Στα απομνημονεύματά του, που 
δημοσιεύτηκαν δεκαπέντε μήνες μετά το θάνατο του Τσόρτσιλ (Churchill: The Struggle 
for Survival 1945-60), ο Γουίλσον έγραψε: «Τη στιγμή που η Αμερική είχε μόλις μπει στον 
πόλεμο… έκρινα πως η γνωστοποίηση του εμφράγματος του πρωθυπουργού θα είχε 
καταστροφικές συνέπειες». Καθησύχασε, λοιπόν, τον Τσόρτσιλ, που συνέχισε έτσι να 
καπνίζει και να ξενυχτά σε πολύωρες συσκέψεις. Η δημοσίευση των απομνημονευμάτων 
του Γουίλσον προκάλεσε την οργή της οικογένειας του Τσόρτσιλ και επέσυρε τις 
επικρίσεις συναδέλφων του, αλλά και του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου, για παράβαση 
του ιατρικού απορρήτου10,11. Απαντώντας στις επικρίσεις, ο Γουίλσον επικαλέστηκε το 
ιστορικό καθήκον του να τεκμηριώσει κατά πόσον η κατάσταση της υγείας του Τσόρτσιλ, 
συμπεριλαμβανομένων ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, της κατάθλιψης, της 
προχωρημένης άνοιας και του αλκοολισμού από τα οποία έπασχε, θα μπορούσε να είχε 
επηρεάσει την ικανότητά του να ενεργεί ως ηγέτης της Βρετανίας12.

Ο Σάχης του Ιράν Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί (Mohammad Reza Pahlavi), πέθανε το 
1980, εξόριστος στο Κάιρο, από επιπλοκές της χρόνιας λεμφοκυτταρικής λευχαιμίας 
από την οποία έπασχε. Η διάγνωση είχε τεθεί ήδη από τον Απρίλιο του 1974, στο Παρίσι, 
από το Γάλλο αιματολόγο καθηγητή Ζαν Μπερνάρ (Jean Bernard), ο προσωπικός, όμως, 
γιατρός του Σάχη στρατηγός Αγιαντί (Abdol Karim Ayadi) ζήτησε από τον Μπερνάρ και 
το βοηθό του Ζόρζ Φλαντρίν (Georges Flandrin) να μην πουν στο άρρωστο ότι έπασχε 
απ’ αυτή τη νόσο, μια και στο στάδιο αυτό δεν χρειαζόταν να υποβληθεί σε θεραπεία. 
Έκτοτε και μέχρι τον Ιανουάριο του 1979, όταν ο Σάχης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει 
τη χώρα του, ο Φλαντρίν χρειάστηκε να ταξιδέψει, με μεγάλη μυστικότητα, 35 φορές 
από το Παρίσι στην Τεχεράνη. Το 1977, οι γιατροί αποκάλυψαν στη σύζυγο του Σάχη 
Φαράχ Παχλαβί (Farah Pahlavi) ότι ο Σάχης έπασχε από λευχαιμία ή καρκίνο, αλλά στον 
ίδιο είπαν ότι έπασχε από τη νόσο του Waldenstrom. Μόνο τον Απρίλιο του 1979, όταν 
ο Σάχης βρισκόταν στις Μπαχάμες, όπου είχε καταφύγει ως εξόριστος, αναγκάστηκαν 
να του αποκαλύψουν την αλήθεια, μια και η νόσος του είχε τότε εξελιχθεί και έπρεπε 
να υποβληθεί σε χημειοθεραπεία13. 

Ποια σΤασΗ ΕΠιΒαΛΛΕΤαι να κραΤουν οι θΕραΠονΤΕσ γιαΤροι  
Των ΗγΕΤων ΜΠροσΤα σΤο ΔιΛΗΜΜα να ΕνΗΜΕρωσουν Το κοινο  
Ή να ΤΗρΗσουν Το ιαΤρικο αΠορρΗΤο;

Το ιατρικό απόρρητο αναγνωρίζεται ως καθήκον του γιατρού από την εποχή του 
Ιπποκράτη. Στον Ιπποκρατικό όρκο αναφέρεται ρητά ότι: «Α δ’ αν εν θεραπείη ή ίδω 
ή ακούσω, ή και άνευ θεραπείης κατά βίον ανθρώπων, α μη χρη ποτέ εκλαλέεσθαι 
έξω, σιγήσομαι, άρρητα ηγούμενος είναι τα τοιαύτα». Το ιατρικό απόρρητο αποτελεί 
επιπλέον γενική αρχή δικαίου. Πέρα και πάνω, όμως, από τη νομική της διάσταση, η 
τήρηση του ιατρικού απορρήτου αποτελεί θεμελιώδη κανόνα ηθικής. Προστατεύει τα 
προσωπικά δεδομένα του αρρώστου και εδραιώνει την εμπιστοσύνη του αρρώστου 
προς το γιατρό του, συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της 
ιατρικής φροντίδας14. Τι πρέπει, λοιπόν, να κάνει ο προσωπικός γιατρός ενός ηγέτη 
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όταν διαπιστώνει ότι το περιβάλλον του ηγέτη ή και ο ίδιος προσπαθούν να αποκρύψουν 
από την κοινή γνώμη ένα πρόβλημα υγείας του αρρώστου του, που μπορεί να έχει 
δυσμενείς επιπτώσεις στην τύχη του λαού του ή και άλλων λαών; Αν παραβιάσει το 
ιατρικό απόρρητο, θα διακινδυνεύσει τη σχέση εμπιστοσύνης του με τον άρρωστό 
του και θα κινδυνεύσει να κατηγορηθεί από τους συναδέλφους του ότι παραβαίνει την 
ιατρική δεοντολογία. Αν μείνει προσκολλημένος στο ιατρικό απόρρητο, θα διατρέξει τον 
κίνδυνο να θεωρηθεί συνένοχος καταστροφικών πολιτικών συνεπειών. 

Όταν το ιατρικό συμβούλιο, που είχε συγκαλέσει ο ΜακΙντάιρ, διαβεβαίωνε τους 
Αμερικανούς ψηφοφόρους ότι η υγεία του Ρούζβελτ ήταν άψογη, ούτε ο ΜακΙντάιρ, 
ούτε ο ίδιος ο Ρούζβελτ είχαν ζητήσει τη γνώμη του νεαρού καρδιολόγου Χάουαρντ 
Μπρούεν για το αν ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν σε θέση να υποβάλλει υποψηφιότητα 
για τέταρτη θητεία, το Νοέμβριο του 1944. Αργότερα, ο Μπρούεν θα δήλωνε ότι αν 
είχε ερωτηθεί θα είχε απαντήσει ότι αυτό θα ήταν ιατρικά αδύνατο, αφού όμως κανείς 
δεν τον ρώτησε προτίμησε να σιωπήσει15. Κατά τις προπαρασκευές της εισόδου των 
Ηνωμένων Πολιτειών στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο προσωπικός γιατρός του Τσόρτσιλ 
άφησε στην άγνοιά του το Βρετανό πρωθυπουργό, ενώ πίστευε πως είχε πάθει έμφραγμα 
(έστω ελαφρό), επειδή, όπως αποκάλυψε αργότερα με αρκετή έπαρση ο ίδιος, έκρινε 
ότι προτεραιότητα είχε το να εκπληρώσει το καθήκον του προς το Έθνος12. 

Τη δύσκολη θέση του γιατρού όταν πιέζεται από τον ηγέτη άρρωστό του να κρύψει 
το μυστικό του περιγράφει ο γιατρός του Μιτεράν Κλοντ Γκουμπλέ στο βιβλίο του «Το 
Μεγάλο Μυστικό»4. «Τι πρέπει να πω στη Ντανιέλ (τη νόμιμη σύζυγο του Μιτεράν);», 
ρωτάει τον πρόεδρο, που έχει μόλις ενημερωθεί ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη 
με οστικές μεταστάσεις. «Τίποτα», απαντά εκείνος. «Ποιον πρέπει να ενημερώσω; Ποιος 
μπορεί να με βοηθήσει από το οικογενειακό σας περιβάλλον;». «Κανένας», απαντά ο 
Μιτεράν. Η προσωπική γραμματέας του Μιτεράν, στην οποία ο γιατρός εμπιστεύεται τις 
αμφιβολίες του, είναι και εκείνη απόλυτη: «Αφού εκείνος δεν το επιθυμεί, δεν πρέπει να 
ειπωθεί τίποτα σε κανένα».«Πρόκειται για θέατρο, για τραγωδία», γράφει στο βιβλίο του 
ο Γκουμπλέ. «Βρίσκομαι ξανά τρομερά μόνος…». «Έχω πιαστεί σε παγίδα, βουτηγμένος 
σε ένα ψέμα από το οποίο δεν θα βγω παρά μετά από δεκαπέντε χρόνια. Η βασιλεία 
του γενικευμένου ψεύδους εγκαθιδρύεται».

Όπως γράφει στο βιβλίο του «In Sickness and in Power» ο Βρετανός πολιτικός, 
γιατρός και συγγραφέας Ντέιβιντ Όουεν, «η κύρια ευθύνη του γιατρού είναι ο ασθενής 
του. Δεν είναι δυνατό να του ζητούμε να βάλλει στη ζυγαριά το συμφέρον του ασθενή 
και το συμφέρον της χώρας, ούτε είναι δυνατό να αναλαμβάνει ταυτόχρονα το ρόλο 
του γιατρού και του ανεξάρτητου εκτιμητή»2.
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ο διαχρονικός και ο «διαδραστικός» 
σύγχρονος ρόλος του ιατρού  
στον 21ο αιώνα

Μαρία Καλιεντζίδου

ΕισαγωγΗ – ΠροΛογοσ

Ο ρόλος του ιατρού σε μια δεδομένη κοινωνία καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, 
με πιο σημαντικούς: την κοινωνική και οικονομική δομή της συγκεκριμένης κοινωνίας, πώς 
εκτιμά και αξιολογεί την υγεία και τη νόσο, τα καθήκοντα που επιβάλλει στους ιατρούς της 
και τέλος, από τη διαθέσιμη ιατρική τεχνολογία στη συγκεκριμένη περίοδο. Η δραματική 
μεταβολή αυτών των παραγόντων, κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, οδήγησε σε 
αλλαγές της θέσης του ιατρού, η οποία ήταν και είναι πάντα εξαιρετικά σημαντική σε 
κάθε κοινωνία. Σε αυτήν αποδίδονται ρόλοι, αξίες, καθήκοντα, που είτε είναι διαχρονικά 
στο πέρασμα του χρόνου, ή επαναπροσδιορίζονται μέσα στο εκάστοτε σύγχρονο πλαίσιο. 
Η σύγχρονη κοινωνία υποφέρει από το «shock» των μεγάλων αλλαγών που εξελίσσονται 
σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα1. Η ιατρική επιστήμη αλλάζει κάθε εβδομάδα και θα 
αλλάζει θεμελιακά κατά τη διάρκεια της καριέρας κάθε ιατρού, ο οποίος «εμφορείται», 
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης του, με υψηλές προσδοκίες, αφήνοντας τη σχολή 
του με έντονο το αίσθημα της προσωπικής πρόκλησης, αλλά ακόμη εντονότερο αυτό 
της προσωπικής ευθύνης. Σαν συνέπεια των συνεχών αλλαγών, στις επαγγελματικές και 
ηθικές δομές της ιατρικής, οι ιατροί υποχρεώθηκαν από τη μια μεριά να υπερασπιστούν 
την κοινωνική τους θέση, και την επαγγελματική γραμμή συμπεριφοράς τους απέναντι 
στους άλλους, από την άλλη να σταθεροποιηθούν μέσα στη δική τους τάξη.

Οι πρακτικές της ιατρικής αλλάζουν συνεχώς υπό το πρίσμα της προόδου και των 
αλλαγών στο περιβάλλον, όπου η ιατρική φροντίδα διεξάγεται. Τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται αναδιοργάνωση των συστημάτων υγείας, εδραίωση της ΕΒΜ (Evidence 
Based Medicine) και των κατευθυντήριων κλινικών οδηγιών, πρόοδο στην τεχνολογία, με 
μοριακές και γονιδιακές τεχνικές (genomes), κατακερματισμό της ιατρικής φροντίδας, 
και τάσεις για χειραγώγηση-διαχείριση της ιατρικής πρακτικής με οικονομικο-νομικές 
οριοθετήσεις που την «απανθρωποιούν» σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οι-
κονομικο- πολιτικό πλαίσιο2. Η είσοδος πολλαπλών αλλαγών, η προσδοκία πιο ισότιμης 
αντιμετώπισης των ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας, και η ακόμη μεγαλύτερη 
συμβολή της τεχνολογίας στην άσκηση της κλινικής πρακτικής, καθιστούν επιτακτική 



183

ο διαχρονιΚοΣ Και ο «διαδραΣτιΚοΣ» ΣυΓχρονοΣ ρολοΣ του ιατρου Στον 21ο αιωνα

την ανάγκη για μια σαφή, κοινή «δήλωση» του σκοπού και του ρόλου των ιατρών, καθώς 
και των αξιών της ιατρικής επιστήμης σήμερα.

ισΤορικΗ αναΔροΜΗ ΤΗσ ΕξΕΛιξΗσ Του ιαΤρικου ΕΠαγγΕΛΜαΤοσ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μια σύντομη ιστορική αναδρομή, της εξέλιξης του ιατρικού επαγγέλματος3, με ταυ-
τόχρονη ανάλυση των κοινωνικών και ιστορικών εξελίξεων, ίσως βοηθήσει να έχουμε 
μια σαφή εικόνα της θέσης που κατέχει ο ιατρός σήμερα.

Στην πρωτόγονη κοινωνία, η νόσος θεωρείται ως κοινωνική κύρωση και ο ασθενής 
είναι το ένοχο, ή το αθώο θύμα διαβολικής μαγείας, ή της οργής των θεών, που τιμω-
ρείται από αυτούς για κάποια προσβολή. Ο άνθρωπος ιατρός, κατέχει μια εξαιρετικά 
σημαντική θέση και είναι τελικά κάτι παραπάνω από απλός πρόγονος του σύγχρονου 
ιατρού. Ουσιαστικά, είναι ο πρόγονος όλων των επαγγελμάτων. Είναι ο ιερέας, ο μάγος, 
ο ιατρός, ο δικαστής και συχνά ο βάρδος και ο αρχηγός της φυλής.

Στους σημιτικούς πολιτισμούς αποκρυσταλλώνεται η άποψη ότι η νόσος είναι η τι-
μωρία για την αμαρτία που διέπραξε, ο ίδιος ο ασθενής, ή οι γονείς του, ή η φυλή του. 
Ο ασθενής επανορθώνει υποφέροντας και η θέση του επιφορτίζεται με ένα καθεστώς 
δυσαρέσκειας, μια άποψη που ανακαλύπτεται ακόμα και στη σύγχρονη κοινωνία ως 
προκατάληψη, ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες ασθενών με διανοητικές (ψυχικές) νόσους, 
ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα.

Στις βαβυλωνιακές και άλλες συναφείς κοινωνίες εμφανίζεται ο ρόλος του «ιατρού-
ιερέα». Ο ιατρός, έχει κυρίαρχο καθήκον να ερμηνεύει οιωνούς, να είναι γνώστης των 
προθέσεων των θεών και να τους εξευμενίζει, όταν αυτοί προκαλούνται. Οι συνθήκες 
αλλάζουν ριζικά στην αρχαία Ελλάδα, όπου η υγεία θεωρείται ένα από τα ύψιστα αγαθά, 
και η νόσος ως «κακό» που καθιστά τον άνθρωπο κατώτερο. Θεωρείται παράλογο, για 
τον ιατρό της εποχής, να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε έναν ασθενή χωρίς προοπτι-
κή όταν ο τελικός στόχος, η θεραπεία, δε μπορεί να επιτευχθεί. Η ευνοϊκότερη στάση 
απέναντι στους αδύναμους, πχ. ευαίσθητα παιδιά, είναι να τα «καταστρέψουν», καθώς 
ποτέ δε θα μπορέσουν να γίνουν φυσιολογικά ανθρώπινα όντα. Οι Στωικοί πασχίζουν 
να ξεπεράσουν αυτές τις απόψεις, δηλώνοντας την υγεία και τη νόσο ως «αδιάφορα», 
δηλαδή ως θέματα χωρίς σημασία. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, ακόμα και αυτοί 
αναγκάζονται να δεχτούν τις γενικότερα παραδεκτές απόψεις και να διαφοροποιήσουν 
τη θέση τους μεταξύ επιθυμητών «αδιάφορων», όπως η υγεία και η ευζωία, και ανεπι-
θύμητων «αδιάφορων», όπως η νόσος και η φτώχεια.

Ο ρόλος του «εργάτη-τεχνίτη» καθορίζει τη θέση του Ιπποκρατικού ιατρού στην κοι-
νωνία. Ο Ιπποκρατικός ιατρός είναι ένας «εργάτης-τεχνίτης», όπως ο υποδηματοποιός, 
ο πεταλωτής, κ.ά. Εκπαιδεύεται όπως κάθε τεχνίτης, μαθητεύοντας δίπλα σε κάποιον 
μεγαλύτερο και έμπειρο. Οι περισσότεροι ιατροί της Ιπποκρατικής εποχής ασκούν την 
τέχνη τους περιοδεύοντας από πόλη σε πόλη, χτυπώντας τις πόρτες, προσφέροντας 
τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένο μέρος και, εφόσον υπάρχει ζήτηση, εξασφαλίζουν 
έναν χώρο, το «ιατρείο», όπου οι οικογένειες φέρνουν τους ασθενείς προς εξέταση και 
θεραπεία. Μόνο οι μεγάλες πόλεις έχουν μόνιμους ιατρούς και, από τον 6ο αιώνα π.Χ., 
οι δήμοι προσπαθούν να προσελκύσουν τους ιατρούς προσφέροντας μισθό. Η πλειο-
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νότητα, όμως, των ιατρών εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της περιοδεύοντας 
στην «ελεύθερη αγορά», σε όποιον μπορεί να πληρώσει. Άνθρωποι που αδυνατούν να 
πληρώσουν για ιατρική φροντίδα δε λαμβάνουν προσοχής, γεγονός, που αποτελεί μια 
κατάσταση αποδεκτή για την εποχή. Καθώς, ο Ιπποκρατικός ιατρός «δουλεύει για τα 
χρήματα», η κοινωνική του θέση δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή, σε μια κοινωνία που δεν 
εκτιμά την απόκτηση χρημάτων, χαίρει όμως περισσότερης εκτίμησης σε σχέση με τους 
υπόλοιπους «τεχνίτες», γιατί η υγεία εκτιμάται ιδιαίτερα. Μια ακόμη πιο ριζική αλλαγή 
γίνεται με την έλευση του Χριστιανισμού, που έρχεται στον κόσμο ως ευαγγέλιο χαράς, 
υποσχόμενο θεραπεία και αποκατάσταση. Ο κόσμος είναι άρρωστος και έχει ανάγκη 
βοήθειας. Η νέα θρησκεία υπόσχεται θεραπεία, τόσο πνευματική, όσο και σωματική 
και ψυχική αποκατάσταση. Εξάλλου, ο ίδιος ο Χριστός θεραπεύει στα θαύματα του. Ο 
Χριστιανισμός, έρχεται σε αντίθεση με τα ήθη της αρχαιότητας, και επικρατεί τελικά 
ως θρησκεία, διότι δεν απευθύνεται μόνο σε αγνούς, καλούς και δίκαιους, αλλά ελκύει 
και τους αμαρτωλούς, τους σκλάβους και όλους τους καταπιεσμένους. Στη χριστιανική 
κοινωνία, ο ασθενής δεν είναι επιφορτισμένος με το καθεστώς δυσαρέσκειας, αλλά 
αντίθετα δίνεται πρωταρχική σημασία στο καθήκον της κοινωνίας να βοηθά και να συ-
μπαραστέκεται στον άρρωστο και φτωχό.

Ο ιατρός, της πρώιμης Μεσαιωνικής εποχής, είναι, κατά κανόνα, κληρικός και οι-
κονομικά ανεξάρτητος από τον ασθενή του, συνεπώς μπορεί να ασκήσει την ιατρική 
ως θεία αποστολή, ή ως έργο φιλανθρωπίας. Στην όψιμη Μεσαιωνική περίοδο, αυξη-
μένος αριθμός λαϊκών ακολουθεί το επάγγελμα, πολλοί από τους οποίους προτιμούν 
να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, κατέχοντας έμμισθες θέσεις σε υπηρεσίες δήμων, ή 
στην υπηρεσία ευγενών. Αλλά ακόμα και αυτοί που είναι δεσμευμένοι σε αυτόν, που θα 
ονομάζαμε σήμερα ιδιωτικό τομέα, είναι δεμένοι με αυστηρούς κανόνες του ιατρικού 
επαγγέλματος, και ελέγχονται από «σωματεία» για τη γνώση, τα προσόντα, τις ικανότητες, 
τον επαγγελματικό ανταγωνισμό, την περιγραφή των ιατρικών πράξεων, τον καθορισμό 
των τιμών, κ.λπ. Ο Μεσαίωνας, έχει ένα καλά οργανωμένο ιατρικό σύστημα. Υπάρχει 
η γενική άποψη ότι ο καθένας, πλούσιος ή φτωχός, πρέπει να έχει όλες τις ιατρικές 
υπηρεσίες που χρειάζεται. Ο ιατρός είναι σε θέση να παρέχει τις ιατρικές υπηρεσίες 
χωρίς ηθικούς φραγμούς, είναι εκπαιδευμένος από πανεπιστήμιο και χαίρει μεγάλης 
εκτίμησης. Οι συνθήκες αλλάζουν πάλι το 16ο αιώνα, όταν δημιουργείται μια νέα οικο-
νομική τάξη που έλκεται από την ατομικότητα, και καλεί για ελεύθερο ανταγωνισμό και 
ελεύθερη πρωτοβουλία. Οι παραδοσιακές αρχές αμφισβητούνται. Η υψηλότερη αρχή, η 
Εκκλησία, αναδιοργανώνεται. Η δύναμη του σωματείου σπάει, ενώ ιδρύονται ακαδημίες 
όπου καλλιεργείται η νέα επιστήμη. Τα επαγγέλματα δεν είναι πια θείες αποστολές, 
αλλά γίνονται, σε αυξανόμενο ρυθμό, τρόπος να κερδίζεις «τα προς το ζην». Είναι η 
εποχή, που ο ιατρός ξαφνικά βρίσκει τον εαυτό του σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο, μιας 
κοινωνίας που ακόμη υπεραμύνεται της άποψης ότι η ιατρική φροντίδα οφείλει να είναι 
προσιτή σε όλα τα μέλη της, παρά το γεγονός ότι ο ιατρός εξακολουθεί να «πουλά» 
τις υπηρεσίες του (όπως ο Ιπποκρατικός ιατρός) για να ζήσει. Για πολλούς αιώνες, οι 
ιατροί κάνουν ότι μπορούν για να ξεφύγουν από τις αναγκαιότητες αυτού του καινούριου 
ανταγωνιστικού κόσμου. Η φιλοδοξία του ιατρού στο 17ο, 18ο και, σε μερικές χώρες, στο 
19ο αιώνα, είναι η κατοχή έμμισθης θέσης στην υπηρεσία της πόλης, ή μεμονωμένων 
ατόμων. Με την άνοδο της μεσαίας τάξης, οι ιατροί γίνονται ιατροί «οικογενειών», οι 
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οποίες πληρώνουν στο τέλος του έτους ένα ποσό που θεωρείται δίκαιο και οικονομικά 
ανεκτό. Ο οικογενειακός ιατρός είναι η δημοκρατική μορφή του «ιατρού αυλής» και 
προϊόν χειραφέτησης της μεσαίας τάξης. Σε αντίθεση με τις μεσαιωνικές παραδόσεις, 
ο ιατρός δε μπορεί να ξεφύγει την «εγκόλπωσή» του σε έναν κόσμο με αυστηρές οι-
κονομικές αναγκαιότητες. Οργανώνεται σε ιατρικές κοινότητες, που κωδικοποιούν ήθη 
και συμπεριφορές, σκοπός των οποίων είναι η προστασία του επαγγέλματος από τις 
χειρότερες μορφές κατάχρησης, στα πλαίσια ανταγωνισμού των επαγγελμάτων.

Μέσα σε αυτό το ιστορικό σκηνικό πλαίσιο, προσπαθούμε να κατανοήσουμε το ρόλο 
του ιατρού σήμερα. Στη σύγχρονη κοινωνία, η παλιά μεσαιωνική άποψη, ότι η κοινωνία 
έχει την ευθύνη απέναντι στα μέλη της, είναι ακόμα ζωντανή. Η τάση που επικρατεί 
είναι να παρέχονται πλήρεις υπηρεσίες υγείας σε όλους, ανεξάρτητα από φυλή, ηθικές 
αξίες, συστήματα οικονομικού καθεστώτος, και περιοχή διαβίωσης. Η τάση αυτή αρχικά 
προωθήθηκε από αγαθοεργία, έγινε ανθρωπισμός στο 18ο αιώνα, και αναμίχθηκε με 
στοιχεία ωφελιμισμού κατά το 19ο αιώνα. Η σύγχρονη κοινωνία, πιστεύει ότι μπορεί να 
λειτουργήσει σωστά όταν τα μέλη της είναι υγιή, και αξιολογεί την υγεία πολύ υψηλά. 
Η στάση της, όμως, απέναντι στη νόσο και την υγεία παραμένει ασαφής4. Σε όλες τις 
εποχές, η καλή υγεία είναι συνώνυμη με το φυσιολογικό, ενώ η νόσος με το παθολογικό. 
Αλλά υπάρχουν πολλά είδη παθολογίας. Κάθε βλάβη, τραυματισμός, ή κατάσταση που 
απειλεί με θάνατο, θεωρείται νόσος. Αλλά το ίδιο μπορεί να θεωρηθεί και η εμμηνόπαυση, 
γιατί όχι και η εγκυμοσύνη. Όσοι κρίνονται μη φυσιολογικοί πάντα απομονώνονται. Η 
υγεία είναι κάτι περισσότερο από την απουσία νόσου. Είναι δυνατό να είσαι υγιής, ενώ 
πάσχεις από χρόνια νόσο. Η διατήρηση της υγείας (ή θεραπεία) περιγράφεται ως το 
δώρο να ζεις με τις αναμνήσεις της νόσου ενσωματωμένες ως ενθυμίσεις, και όχι ως 
«εξοντωτική» εμπειρία. Το να δεχθούμε τους εαυτούς μας έτσι όπως είναι αποτελεί το 
καλύτερο «τεστ αληθούς υγείας».

Μέσα από παράλληλες διαδικασίες αλλάζουν και τα πρότυπα υγείας. Εάν το πρό-
τυπο υγιούς ατόμου είναι ο νεαρός αθλητής με σφρίγος, τότε όλοι οι ηλικιωμένοι φαί-
νονται ασθενείς. Η σημερινή ιατρική επιστήμη, με τη δραστική μείωση της θνητότητας, 
δημιούργησε μια μεγάλη τάξη ηλικιωμένων ατόμων που δεν είναι πλέον υγιείς, με τον 
παραδοσιακό ορισμό. Εάν πάλι ένας βετεράνος 60 ετών θεωρείται πρότυπο, τότε οι 
ηλικιωμένοι φαίνονται φυσιολογικοί. Η σύγχρονη «ηλικιωμένη» κοινωνία, η οποία εξακο-
λουθεί να ψάχνει το ελιξίριο της νεότητας, θα πρέπει να πεισθεί ότι πλησιάζει τα τελικά 
στάδια, τα γηρατειά, και εδώ το ιατρικό επάγγελμα κουβαλά βαρύ φορτίο ευθύνης. 

Η σύγχρονη ιατρική, βασίζεται σε μια πιο σοφιστική κατανόηση των βιολογικών 
διαδικασιών. Η ιατρική δεν είναι πλέον μείγμα μαγείας, αισιοδοξίας και εμπειρίας. 
Παραδοσιακά, σήμερα πιστεύεται σε ευρεία κλίμακα ότι η ιατρική είναι μια τέχνη που 
αναπτύχθηκε όχι μόνο για να θεραπεύει τη νόσο, αλλά και να αναβάλλει το θάνατο. Η 
βασική αντίθεση δεν είναι μεταξύ υγείας και νόσου, αλλά μεταξύ ζωής και θανάτου. 
Ακόμα και σήμερα, θεωρείται θεμελιώδες αξίωμα στην ιατρική ηθική ότι ο ιατρός έχει 
απόλυτο καθήκον να κάνει οτιδήποτε για να καθυστερήσει, ή να αναβάλλει το θάνατο, 
ακόμα και αν δεν υπάρχει προσδόκιμο για τον ασθενή, να χαίρεται ένα καθεστώς κα-
λής υγείας, όπως κάθε φορά αυτή ορίζεται. Με την πρόοδο της ιατρικής, τα τελευταία 
χρόνια, οι ιατροί έχουν πλέον τη δύναμη να διατηρούν στη ζωή, σε ορισμένη μη υγιή 
κατάσταση, ασθενείς που σίγουρα θα είχαν πεθάνει ακολουθώντας τη φυσική πορεία 
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των γεγονότων, γεγονός που οδηγεί σε νέους ρόλους και ηθικά διλήμματα.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ (PROFESSIONALISM)

Ως ιατρικό επαγγελματισμό ορίζουμε το σύνολο αξιών, συμπεριφορών και σχέσεων 
στο ιατρικό επάγγελμα, που ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού στους ιατρούς, και 
έχει ουσιαστική σημασία στον καθορισμό του ρόλου και των καθηκόντων του σύγχρονου 
ιατρού. Υπάρχει η άποψη ότι ο ιατρικός επαγγελματισμός εδράζεται στην «πρόθεση» 
να είναι κανείς καλός ιατρός5. Οι αξίες, που ενστερνίζονται οι ιατροί τοποθετούν τα 
«στάνταρτς» (αξιώματα) στην ιατρική πρακτική τους, ενώ παράλληλα προσδιορίζουν τις 
προσδοκίες των ασθενών από αυτούς, οι οποίοι τις περισσότερες φορές αντιλαμβάνονται 
το «φτωχό» ιατρικό επαγγελματισμό ως πλημμελή ιατρική φροντίδα. Η γενικά παραδεκτή 
θεώρηση είναι ότι η ιατρική ηθική δε διαχωρίζεται από την ηθική, την οποία εφαρμόζου-
με στη ζωή μας6,7. Κάποτε, όχι πολύ μακριά, πολλά μέλη του ιατρικού επαγγέλματος 
φαίνονταν να πιστεύουν ότι ο μανδύας του ιατρικού ρόλου, πέφτοντας προστατευτικά 
πάνω τους, έχτιζε αναμφισβήτητα σωστούς ανθρώπους. 

Τα ιατρικά προβλήματα δεν είναι πρακτικής φύσεως, συνεπώς στερούνται καθολικά 
ορθών λύσεων, λόγω της ασάφειας και της απροσδιοριστίας των ιδεών, της αβεβαιότητας 
της έκβασης, αλλά και της στάσης του ιατρού απέναντι στον κίνδυνο κάθε επιλογής του. 
Στην ιατρική επιστήμη, πολλαπλές αξίες εμπλέκονται στη σωστή αξιολόγηση. Ακόμα 
όμως και αν υπάρχει ένα αυστηρά καθορισμένο σύνολο αξιών, κάθε ιατρός μπορεί να 
βιώσει την εμπειρία σύγκρουσης των αξιών. Πολλές φορές η άσκηση του ιατρικού επαγ-
γελματισμού παρεμποδίζεται από το πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον της υγείας. 
Οι συνθήκες της ιατρικής πρακτικής είναι σημαντικοί καθοριστές του μέλλοντος του 
επαγγελματισμού. Δεν οφείλουν μόνο οι ιατροί να δρουν στα πλαίσια του ιατρικού επαγ-
γελματισμού, αλλά εξίσου και άλλα μέλη του συστήματος υγείας, όπως οι οικονομικοί 
διαχειριστές υγείας, οι οποίοι έχουν το καθήκον να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας 
οργανικής υποδομής που να υποστηρίζει τους ιατρούς στην άσκηση των επαγγελματι-
κών τους καθηκόντων. Συχνά, όμως, διαχειριστές υγείας, κυβερνητικά προγράμματα, 
πάροχοι υγείας, αναλύσεις σκοπιμότητας, φάρμακα, κακοί νόμοι, είναι μεταξύ των άλλων 
υπεύθυνοι για πολλές αλλαγές στο χώρο άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και του 
ιατρικού επαγγελματισμού.

Στη σύγχρονη κοινωνία, η κριτική για το ιατρικό επάγγελμα είναι τόσο διαδεδομένη 
ώστε η ιδέα ενός επαγγέλματος, οριζόμενου από ένα «ηθικό κώδικα» μοιρασμένο στα 
μέλη του, δεν είναι πλέον πειστική. Πιο εξέχουσα είναι η ιδέα ενός επαγγέλματος με 
τεχνικές υπηρεσίες προσφερόμενο στην αγορά. Η εξειδίκευση, οι τεχνικές ικανότητες, 
και η τεχνολογική εμπειρία δεν αρκούν για να εδραιώσουν τον ορισμό του επαγγέλματος, 
ούτε να καθορίσουν την ηθική του υπόσταση. Ο σύγχρονος σκόπελος είναι ότι, σε μια 
κοινωνία στιγματισμένη από τον καταναλωτισμό, την εμφανή ανομία, την υπερεκτίμηση 
σχέσης κόστους-οφέλους και εκπλήρωσης προσωπικών προσδοκιών, το επάγγελμα 
είναι εξαιρετικά εκτεθειμένο.

Ο ιατρικός επαγγελματισμός αφορά σε ένα συμβόλαιο μεταξύ ιατρών και κοινωνίας, 
το οποίο εκτείνεται πέρα από τη συμμόρφωση στα συμφωνηθέντα, ή από τα επαγγελ-
ματικά σχέδια, ακόμα και από την τεχνολογική ικανότητα. Απαιτεί, από τους ιατρούς 
να συνεργάζονται με τους ασθενείς και να συμπεριφέρονται με τιμιότητα, συμπόνια, 
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κατανόηση, εμπιστοσύνη, εχεμύθεια, ανθρωπιά, και πάνω από όλα με ευθυκρισία, στα 
πλαίσια της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τις κλινικές καταστάσεις.

ΒασικΕσ αξιΕσ ιαΤρικΗσ ΗθικΗσ

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ 

Η ύπαρξη εμπιστοσύνης είναι καίριας σημασίας, στη σχέση ιατρού-ασθενή. Η εμπι-
στοσύνη, είναι το πολύπλοκο μίγμα πεποιθήσεων και προσδοκιών που συνιστώνται τόσο 
από συναισθηματικά, όσο και διανοητικά στοιχεία. Εκφράζει μια συμπεριφορά αισιοδο-
ξίας, σχετικά με την ανταπόκριση και την επάρκεια του ατόμου, που εμπιστευόμαστε: 
όχι μόνο πρέπει να έχει ο γιατρός τις ικανότητες να κάνει αυτό που εμπιστευόμαστε να 
κάνει, αλλά οφείλει να έχει κάποια «ροπή», άξια εμπιστοσύνης, που να ευνοεί την τάση 
θεώρησής του ως άξιου εμπιστοσύνης. Από την άλλη μεριά, η εμπιστοσύνη μπορεί να 
οδηγεί στην αδυναμία, να καθιστά το άτομο ευάλωτο, διότι στο άξιο εμπιστοσύνης άτομο 
δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα να βοηθήσει, ή να βλάψει αυτόν που το εμπιστεύεται8. 
Τοποθετώντας αυτές τις παρατηρήσεις στην ιατρική πρακτική9, καταλήγουμε ότι κάποιος 
βαθμός εμπιστοσύνης είναι απαραίτητος για να αναπτυχθεί το κλίμα μέσα στο οποίο θα 
ανθίσει μια έντιμη επικοινωνία, που επιτρέπει στον ασθενή να εκφράσει καλύτερα τις 
ανησυχίες του, χωρίς το φόβο ότι δεν θα γίνει πιστευτός ή κατακριτέος. Προοδευτικά, η 
σχέση εμπιστοσύνης βοηθά στην ανάπτυξη βαθύτερης σχέσης ιατρού-ασθενή, η οποία 
μπορεί να είναι απαραίτητη για ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως η γνωστοποίηση και ο 
χειρισμός ευαίσθητων, δυνητικά στιγματισμένων καταστάσεων. 

Η εμπιστοσύνη του ασθενή στον ιατρό και το ρήγμα σε αυτή τη σχέση έχει εκτενώς 
συζητηθεί. Η άλλη όψη, όμως, της σχέσης εμπιστοσύνης του ιατρού στον ασθενή εμ-
φανίζει λιγότερα στοιχεία. Η επίσκεψη στον ιατρό, συνήθως, αρχίζει με το τι θεωρεί ο 
ασθενής ότι συμβαίνει λάθος. Ο ιατρός, βασίζεται στη μαρτυρία του και πάνω σε αυτήν 
στηρίζει το ιστορικό, την εξέταση και τη διάγνωση. Κατόπιν βασίζεται (εμπιστεύεται) 
στη συνεργασία του για την εφαρμογή της θεραπείας, και στις αναφορές του για την 
εξέλιξη της νόσου. Μη εμπιστοσύνη, στη μαρτυρία του ασθενή, καταργεί την αυτονομία 
του ασθενή, μεταθέτει την ισορροπία δύναμης προς το μέρος του ιατρού, που αρνείται 
να τον δει ως ίσης αξίας, άξιο εμπιστοσύνης ηθικό παράγοντα. Η φύση, ο τρόπος, αλλά 
και το κοινωνικό πλαίσιο άσκησης της ιατρικής, ευνοούν μια τέτοια στάση, την οποία 
υιοθετούν οι ιατροί ως αμυντικό μηχανισμό απέναντι στην καχυποψία και την απαίτηση 
των ασθενών, διατηρώντας τη μεταξύ τους απόσταση. Η εμπιστοσύνη του ιατρού στον 
ασθενή εδραιώνει τη θεώρησή του ως ηθικό παράγοντα και ενισχύει την αυτονομία του. 
Έλλειψη πίστης ενισχύει το ήδη βαρύ φορτίο της ασθένειας, δημιουργεί εχθρότητα και 
εμποδίζει την επαρκή κλινική φροντίδα.

ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ

Ο όρος αλτρουισμός χρησιμοποιήθηκε από το Γάλλο φιλόσοφο Auguste Compte τον 
19ο αιώνα και δηλώνει ότι το συμφέρον των άλλων αποτελεί κυρίαρχο αξίωμα των πράξεων 
μας. Τόσο η ευπραξία, όσο και ο αλτρουισμός αλληλοεπικαλύπτονται, στο βαθμό που 
κατευθύνονται για τα συμφέροντα των άλλων, με την πρώτη να περιγράφει μια υποχρέ-
ωση δράσης κατά συγκεκριμένο τρόπο, και το δεύτερο προαιρετική, υπερβατική πράξη 



188

H ΘεΣη του Γιατρου Στην Κοινωνια

πέρα από το κάλεσμα του καθήκοντος10. Υπάρχει η ευρεία αντίληψη ότι η ιατρική είναι 
αλτρουιστικό επάγγελμα και ότι ο ιατρός δείχνει αλτρουισμό στην καθημερινή πράξη. Σε 
μια πρόσφατη ανάλυση της προόδου της ιατρικής τον 20ο αιώνα11, οι εκδότες του NEJM 
αναφέρουν ότι «η ιατρική είναι από τις λίγες σφαίρες της ανθρώπινης δραστηριότητας 
όπου τα κίνητρα είναι σαφώς αλτρουιστικά». Η πεποίθηση αυτή βεβαιώνεται και από το 
American Board Internal Medicine, όπου στο καταστατικό του επαγγέλματος δηλώνεται 
ότι «ο αλτρουισμός είναι η υπόσταση του επαγγελματισμού. Το καλύτερο συμφέρον 
του ασθενή, και όχι το ίδιον, είναι ο κανόνας». 

 Η επικρατούσα σύγχρονη άποψη, ανάμεσα στους επαγγελματίες ιατρούς, του όρου 
αλτρουισμού είναι παρεξηγημένη. Οι ιατροί δε μπορούν να είναι αλτρουιστές, γιατί 
δρουν μέσα στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής σχέσης, που συνεπάγεται συγκεκριμένες 
υποχρεώσεις στους άλλους, και ιδιαίτερα στους ασθενείς. Επιπρόσθετα, ο αλτρουισμός 
απευθύνεται σε άτομα με τα οποία δεν έχουμε ειδικούς δεσμούς και ιδιαίτερες υποχρεώ-
σεις, ενώ αντίθετα οι ιατροί έχουν ιδιαίτερο δεσμό και σχέση με τους ασθενείς τους, που 
τους εμφυσεί το καθήκον για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπισή τους. Κατά συνέπεια, 
στη ρουτίνα της κλινικής πρακτικής, οι ιατροί δεν είναι αλτρουιστές. Υπάρχουν βέβαια 
εξαιρέσεις στις οποίες οι ιατροί δρουν αλτρουιστικά, όπως όταν επιλέγουν να θέσουν 
τον εαυτό τους σε υψηλό κίνδυνο για να θεραπεύσουν ασθενείς με τους οποίους δεν 
έχουν καμιά ιδιαίτερη σχέση, σε πολιτικά ασταθή και ευάλωτα μέρη του κόσμου. Ο 
αλτρουισμός δεν απαξιώνει την επαγγελματική ευσυνειδησία του ιατρού που πράττει 
καλώς προς όφελος του ασθενή του. Ίσως θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτήν 
την ιδέα και να εστιαστούμε στην πραγματική και πρωταρχική υποχρέωση και καθήκον 
των ιατρών: είναι υπόχρεοι να πράττουν καλώς.

καθΗκονΤα ιαΤρου

ΚΑΘΗΚΟΝ ΙΑΤΡΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ

Πρωταρχικό και θεμελιώδες καθήκον του ιατρού απέναντι στον ασθενή, και σύμ-
φωνο με τον Ιπποκρατικό όρκο, είναι να χειρίζεται τον ασθενή με τον καλύτερο τρόπο, 
για την εξασφάλιση των συμφερόντων του. Ειδικότερα, να συνεργάζεται προς όφελος 
της υγείας, να του εξηγεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους κινδύνους υγείας που 
διατρέχει, να του παρέχει επιλογές, παρουσιάζοντας τις θετικές και αρνητικές τους 
συνέπειες, να σέβεται τις αποφάσεις του, είτε συμφωνεί είτε όχι, και να τις χειρίζεται 
με εχεμύθεια, να προστατεύει και να παρέχει υγεία δίκαια, χωρίς προκαταλήψεις. Αυτό 
δεν είναι ηθικό καθήκον της ιατρικής, είναι απλά η περιγραφή του επαγγέλματος, ή αν 
επιμένει κανείς, αυτό αποτελεί το ηθικό καθήκον της πλειονότητας των επαγγελμάτων. 
Αυτή η θεώρηση σίγουρα δεν εξυψώνει τον ιατρό στη λίστα των μαρτύρων, ή των αγίων, 
απλά των ανθρώπων που κάνουν σωστά μια δουλειά για να ζήσουν. Η ηθική αποτίμηση 
είναι πως ασκούν ορθά το επάγγελμα τους, όχι απλά το γεγονός ότι ασκούν το συγκε-
κριμένο επάγγελμα.

Τα διαχρονικά και ευρείας αποδοχής καθήκοντα των ιατρών προέρχονται από δι-
άφορες, άλλοτε ανταγωνιστικές ηθικές θεωρίες και ενίοτε συγκρούονται μεταξύ τους 
(π.χ. η εχεμύθεια και η προστασία της κοινωνίας). Όταν οι κλινικοί ιατροί ερμηνεύουν 
τα διάφορα καθήκοντα φροντίδας με διαφορετικούς τρόπους, ή δε συμφωνούν στην 
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επίλυση των συγκρουόμενων καθηκόντων, εμπλέκονται σε θέματα ηθικής και νομικής 
ασάφειας. Οι φιλόσοφοι, ίσως διαφωνούν σχετικά με τα ηθικά θεμέλια της ιατρικής, 
ωστόσο συμφωνούν στο τι συνιστά την ορθή ιατρική πράξη. Τα καθήκοντα της ιατρικής 
είναι εμπιστευτικά και οι ιατροί οφείλουν να τα τηρούν μέσω του όρκου, ή της συνθήκης 
που τους δεσμεύει για την άσκησή τους. Πολλοί ιατροί, όμως, σήμερα δε δίνουν τέτοιους 
όρκους, και η σχέση ιατρού-ασθενή μπορεί να λαμβάνει τη μορφή «συμβολαίου» ενός 
εργαζόμενου που ασκεί το ιατρικό επάγγελμα έναντι καθορισμένης αμοιβής. 

Σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματός τους, οφείλουν να συνεργάζονται με τους 
συναδέλφους για τη δημιουργία υγιέστερης κοινότητας. Η δίκαιη και ορθή ιατρική 
πράξη δεν είναι προϊόν ατομικής ευποιίας, αλλά διαμόρφωσης συλλογικής πολιτικής σε 
όλα τα επίπεδα. Η οργανωμένη εξειδίκευση, η συνεργασία, η συζήτηση, και η αντιπα-
ράθεση στη λύση ιατρικών προβλημάτων, η εδραίωση διεθνών νομικά συμφωνημένων 
ηθικών «στάνταρτς» (αξιωμάτων) ιατρικής πράξης, και φροντίδας, που ελέγχονται από 
επιτροπές δεοντολογίας, οδηγούν στην επίτευξη του κοινού σκοπού: μια ευτυχέστερη 
και υγιέστερη κοινωνία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Για πολλά χρόνια, η θεραπεία του ασθενή θεωρούνταν το πρωταρχικό καθήκον του 
ιατρού. Σήμερα, όμως, το καθήκον αυτό γίνεται ευρύτερο. Η σύγχρονη κοινωνία έδωσε 
στον ιατρό επιπρόσθετα μείζονα καθήκοντα, τα οποία δύσκολα μπορούν να «ξεχωρίσουν» 
το ένα από το άλλο, καθώς δεν υπάρχουν σαφή όρια ανάμεσα τους. 

Το πρώτο καθήκον, είναι η προαγωγή υγείας, μέσα από ακατάπαυστες δραστηρι-
ότητες που ο ιατρός μοιράζεται με πολλούς άλλους εργαζόμενους, όπως εκπαίδευση 
και επιμόρφωση σε θέματα υγείας, προγράμματα υγείας που απευθύνονται σε όλες τις 
ομάδες πληθυσμού, εξασφάλιση τίμιων συνθηκών διαβίωσης με τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες. Είναι ένα εξέχον κοινωνικό καθήκον που απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες 
μεγάλων ομάδων της πολιτείας, εργασιακού –βιομηχανικού τομέα, και εκπαιδευτικών, 
με τους ιατρούς ως ειδικούς να θέσουν κανόνες και αξιώματα υγείας.

Κατά δεύτερον, η λήψη μέτρων για αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων, όπως ανοσο-
ποίηση, απολύμανση χώρων, κτλ., αποτελούν κοινωνικά καθήκοντα του ιατρού που δε 
μπορούν να διεξαχθούν χωρίς τη βοήθεια και τη συνεργασία της πολιτείας. Το τρίτο 
είναι η αποκατάσταση της υγείας, καθήκον με ισχυρά κοινωνικά στοιχεία, καθώς η νό-
σος μπορεί να προέρχεται, έμμεσα ή άμεσα, από λάθος τρόπο διαβίωσης ή κοινωνικής 
εκτίμησης. Τέταρτο καθήκον του ιατρού είναι η επανένταξη των μελών της κοινωνίας 
ως λειτουργικά μέλη. Με την παρούσα πρόοδο της τεχνολογίας, άτομα με κάθε βαθμό 
αναπηρίας μπορούν να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να γίνουν λειτουργικά, και να διατηρή-
σουν την αυτοεκτίμηση και την οικονομική ανεξαρτησία τους.

σΧΕσΗ ιαΤρου-ασθΕνΗ

ΠΑΤΕΡΝΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ12,13

Η σχέση ιατρού-ασθενή χαρακτηρίζεται από αρκετές ανισότητες. Η πιο αδιαμφισβήτητη 
ίσως είναι το χάσμα γνώσης που χωρίζει τον ασθενή από τον ιατρό, το οποίο κινητοποιεί 
τον ασθενή για εύρεση ιατρικής βοήθειας, και δίνει έμφαση στην επαγγελματική εξουσία 
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και το κύρος του ιατρού. Αυτή η ιδιαίτερη ασυμμετρία έχει ιστορικά χρησιμοποιηθεί για 
να κρίνει τον ιατρικό πατερναλισμό στην επικαλούμενη απώλεια αυτονομίας του ασθενή. 
Ο πατερναλισμός είναι ένα από τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά της σχέσης ιατρού-
ασθενή που τη διαφοροποιεί από μια σχέση τέλειας αμοιβαιότητας, ή αλληλεπίδρασης 
μεταξύ ίσων. Πολλοί κριτικοί καταφέρονται εναντίον του πατερναλισμού στην ιατρική, 
τον εξισώνουν με τη θρασύτητα και τον δεσποτισμό, και συνιστούν το πλήρες ξερίζωμα 
του πατερναλισμού σε τέτοιο βαθμό, που θα απονέμει τέλεια αυτονομία και απόλυτη 
υπευθυνότητα στον ασθενή. Θεωρούν ότι η εμπειρία του «ειδικού» ιατρού κακώς συγχέ-
εται με την ηθική εμπειρία. Από την άλλη μεριά, ο πατερναλισμός δεν είναι απαραίτητα 
εξαναγκαστική συμπεριφορά. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, που υπονοεί το ενδιαφέρον, 
την αυτοθυσία του πατερναλιστικού παράγοντα. 

Παρόλα αυτά, στην καθημερινή πράξη, υπάρχει η μαρτυρία ότι ιατροί συνήθως προ-
σαρμόζουν τον πατερναλισμό ανάλογα με την περίσταση και τον ασθενή, και παρουσι-
άζονται περισσότερο «ανταποκρίσιμοι», παρά δογματικοί, καλλιεργώντας τα πεδία της 
ιατρικής γνώσης και κοινωνικοποίησης. Ακόμη, όμως, είναι ασαφές για τον ιατρό πότε 
η κοινωνία επιμένει στην κατάργηση του πατερναλισμού, και πότε διάφοροι ασθενείς 
ακόμη περιμένουν, ελπίζουν, ή ακόμα παροτρύνουν το γιατρό να είναι πατερναλιστής. Οι 
ιατροί αντιμετωπίζουν το δίλημμα να ενδώσουν σε αυτές ως προσδοκίες, λαμβάνοντας 
επαίνους από τον ασθενή και αποδοκιμασία από την κοινωνία.

Πολλές φορές ο ασθενής ζητά από τον ιατρό να πράξει «αυτό που νομίζει καλύτερο». 
Μπορεί ο ιατρός να δεχθεί αυτή την πρόκληση; Αυτό που συγχέει πιο πολύ τα πράγματα 
είναι ότι, πολλές φορές, οι ασθενείς εκπέμπουν συγκεχυμένα μηνύματα. Ο ασθενής, 
που αρχικά επιμένει για μια αυστηρά μη πατερναλιστική συμπεριφορά, αργότερα μπορεί 
να επιπλήξει τον ιατρό του που δεν υπήρξε πιο πατερναλιστής, όταν αυτόνομα έλαβε 
αποφάσεις που τον οδήγησαν στην καταστροφή. Οι ασθενείς πολλές φορές τα θέλουν 
και τα δύο ανάλογα με την άνεση τους, και όχι με βάση τα ηθικά αξιώματα. Υπάρχει 
ποικιλία στη ζήτηση για αυτονομία από ασθενή σε ασθενή, και από τον ασθενή και την 
κοινωνία. Ένας ασθενής μπορεί να έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες στη διάρ-
κεια της θεραπείας του. Συνεπώς, μια «συνταγή» για ιατρικό πατερναλισμό δε μπορεί 
να είναι δογματική.

Η νόσος αποτελεί, από τη φύση της, ένα καθεστώς περιορισμένης αυτονομίας. Με 
αυτή τη θεώρηση, ο ασθενής φυσιολογικά προσκαλεί τον ιατρό να φερθεί εξ’ ολοκλήρου, 
ή εν μέρει, πατερναλιστικά, για να καλύψει το κενό της ελάττωσης της αυτονομίας. Ο 
πατερναλισμός ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα του ατόμου στη θέση της αυτονομίας, 
είτε με την ισχύ είτε με την αναγκαιότητα. Συνεπώς ο πατερναλισμός και η αυτονομία 
είναι δύο αντίστροφες μεταβλητές παράμετροι μέσα στο φάσμα της ανεξαρτησίας. Στην 
πραγματικότητα, όμως, ο πατερναλισμός δεν είναι πάντα αντίθετος με την αυτονομία. 
Η αποκατάσταση της ελαττωμένης αυτονομίας είναι η μόνη εκλογίκευση του ιατρικού 
πατερναλισμού που δεν προσβάλλει την αυτονομία. Ο πατερναλισμός είναι καλός μόνο 
όταν μεγιστοποιεί την ικανότητα κάποιου να είναι αυτόνομος. Αυτό μπορεί να οριστεί 
ως «περιορισμένος πατερναλισμός», ο μόνος αποδεκτός τύπος πατερναλισμού στην 
ιατρική πράξη.



191

ο διαχρονιΚοΣ Και ο «διαδραΣτιΚοΣ» ΣυΓχρονοΣ ρολοΣ του ιατρου Στον 21ο αιωνα

ΠροΤυΠα σΧΕσΗσ ιαΤρου-ασθΕνΗ14 

ΚΛΙΝΙΚΟ – ΩΦΕΛΙΜΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Είναι το πρότυπο σχέσης μεταξύ του «ισχυρού ιατρού», ο οποίος δρα πατερναλιστι-
κά, και του ασθενή που συμμετέχει ελάχιστα, ή και καθόλου, στην επίτευξη του κοινού 
στόχου, δηλ. τη θεραπεία και την ευζωία του ασθενή. Αυτό το πρότυπο σχέσης μπορεί 
να είναι αποτελεσματικό σε κατηγορία νοσημάτων με αντικειμενικά και αναγνωρίσιμα 
στοιχεία, που επιδέχονται φαρμακευτικής, ή άλλης θεραπείας παρέμβασης. 

«ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ» ΠΡΟΤΥΠΟ - ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (RELATIONAL MODEL)

Σε αυτό το πρότυπο σχέσης ιατρού-ασθενή, το βάρος μετατοπίζεται από τη θερα-
πευτική πράξη στην ποιότητα της διαδικασίας (Πρότυπο του Kant: δεοντολογικό, όπου 
οι πράξεις κρίνονται ως σωστές πάνω και πέρα από τα αποτελέσματα που παράγουν15). 
Το «ορθόν» μιας πράξης απέναντι σε κάποιον κρίνεται, θέτοντας τον ίδιο ως τελικό 
σημείο (σκοπό), και όχι τις συνέπειες. Το πρότυπο συσχέτισης εστιάζεται στην ποιότη-
τα της σχέσης ιατρού-ασθενή ως διαδικασία αλληλεπίδρασης, άσχετα με την επιτυχή 
θεραπεία της περίπτωσης. Αντί για τον ιατρό-αυθεντία και τον παθητικό ασθενή, έχουμε 
τη συμμετοχή αμφότερων. Ο ασθενής αντιμετωπίζεται ως πρόσωπο με δική του αρετή 
(όχι με την έννοια του ασθενή), με ευγένεια, χωρίς να προσβάλλεται η αυτονομία του, 
ως λογική ύπαρξη με απόλυτη αξία, ανεξάρτητα από τις συνέπειες. Αναγνωρίζεται στον 
ασθενή το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις, και στον ιατρό να παρέχει πληροφορίες, 
με τέτοιο τρόπο ώστε ο ασθενής να επιλέγει σύμφωνα με τη γνώση και τη σοφία του, 
βασισμένη στο δικό του σύστημα αξιών.

Συνεπώς, για τον ιατρό υπάρχουν δύο επιλογές σχέσης με τον ασθενή: α) για τον 
ασθενή με «φαρμακευτικά αντιμετωπίσιμη νόσο», το κλινικό πρότυπο μπορεί να είναι το 
κατάλληλο πρότυπο που θα οδηγήσει σε επιτυχή αντιμετώπιση της νόσου, β) για περι-
πτώσεις νοσημάτων χωρίς συγκεκριμένη παθολογία, αυτοπεριοριζόμενων, ή νοσημάτων 
ψυχικής σφαίρας. τότε το κλινικό πρότυπο είναι ακατάλληλο. Στην περίπτωση αυτή, ο 
ασθενής αναζητά τον ιατρό του γιατί αισθάνεται περισσότερο «δυσχερής», παρά ασθενής. 
Σύμφωνα με το πρότυπο συσχέτισης, χρειάζεται φροντίδα, και ο ιατρός αναγνωρίζει 
τις ανάγκες του και προσφέρει τις υπηρεσίες του. Η φύση αυτών των υπηρεσιών ρέπει 
προς τη διαδικασία και όχι προς την έκβαση, όπου ιατρός και ασθενής συσχετίζονται 
ως άτομα ίσης αξίας.

κοινωνικοσ ροΛοσ Του συγΧρονου ιαΤρου

Όταν κοιτάμε το καθήκον που η σύγχρονη κοινωνία έχει θέσει στα χέρια του ιατρού, 
ανακαλύπτουμε σύντομα ότι ο κοινωνικός ρόλος της ιατρικής έχει επεκταθεί τρομακτικά. 
Από ιδιωτική σχέση μεταξύ δύο ατόμων, η ιατρική έγινε γρήγορα κοινωνικός θεσμός. 
Είναι ένας κρίκος σε μία μεγάλη αλυσίδα κοινωνικών θεσμών ευζωίας. Η ιατρική, που 
θεωρείται συνήθως φυσική επιστήμη, γίνεται κοινωνική, γιατί ο στόχος της είναι κοι-
νωνικός. Ως κοινωνικό στοιχείο, αλλάζει και προσαρμόζεται στον ιστορικό χρόνο, σε 
ανταπόκριση των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών. Μαχόμενος την 
ασθένεια, ο ιατρός χρησιμοποιεί μεθόδους των φυσικών επιστημών καθημερινά, αλλά 
για κοινωνικό σκοπό.
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Η μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης συνοδεύεται από ηθικές, 
δομικές και κοινωνικές αλλαγές. Η σύγχρονη ιατρική επιστήμη αναπτύσσεται με διευ-
ρυμένα καθήκοντα, για να υπηρετήσει ένα νέο τύπο κοινωνίας, γεγονός που επιζητεί 
αναπροσαρμογές στο σύστημα ώστε να επιτρέπει στον ιατρό να έχει πλήρη πρόσβαση 
στη τεχνολογία και να ασκεί προληπτική ιατρική σε ευρεία κλίμακα. Πριν από χιλιάδες 
χρόνια, οι άνθρωποι προσέρχονταν στον ιατρό όταν αισθάνονταν άρρωστοι. Πλέον, έχει 
έλθει η στιγμή που ο ιατρός βλέπει τα άτομα πριν αρρωστήσουν, και τα συμβουλεύει πώς 
να διατηρήσουν την υγεία τους. Ο ιατρός, στο πλαίσιο παροχής ιατρικών υπηρεσιών, 
παρέχει συστάσεις για αλλαγές συμπεριφοράς (π.χ. κάπνισμα, δίαιτα, άσκηση) που δεν 
απευθύνονται σε ατομικό επίπεδο, αλλά καθορίζονται από τις οικονομικές, κοινωνικές 
περιστάσεις. 

Μια τάση της σύγχρονης κοινωνίας είναι να απελευθερώσει τον ιατρό από οικονομι-
κές δεσμεύσεις και την αναγκαιότητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ελεύθερη 
αγορά, μια αναγκαιότητα που τον αποτρέπει από το να εγκαθίσταται στις φτωχές περι-
οχές, όπου είναι περισσότερο χρήσιμος, και τον προκαλεί να εγκατασταθεί σε περιοχές 
όπου το κατά κεφαλή εισόδημα του πληθυσμού του προσφέρει ένα επαρκές εισόδημα. 
Η χρηματοδότηση της ιατρικής φροντίδας με πιο συστηματικό τρόπο, που να εγγυάται 
ιατρικές υπηρεσίες για όλο τον πληθυσμό, αποτελεί κυρίαρχη προσδοκία και οδηγεί 
στην ανάπτυξη συστημάτων υγείας.

Ο ιατρός σήμερα εμφανίζεται ως «εντολοδόχος» της κοινωνίας, που του ζητά να καθο-
ρίσει μια «τακτική» μείωσης του αυξανόμενου κόστους, την ορθή χρήση της τεχνολογίας, 
τη διαφύλαξη των πόρων υγείας, την εκτίμηση σχέσεων κόστους-οφέλους, με στόχο να 
πετύχει το μέγιστο κοινωνικό όφελος. Αυτό αποτελεί περισσότερο μια οικονομική θέση, 
παρά ηθική. Σε αυτόν τον κόσμο, ο ιατρός λαμβάνει αποφάσεις που είναι «λιγότερες» 
για το όφελος του ατόμου-ασθενή, αλλά «περισσότερες» για το κοινωνικό όφελος της 
υγείας. Αυτός ο σύγχρονος κοινωνικός ρόλος ανησυχεί τους ιατρούς, που βλέπουν ότι 
μετατρέπονται σε όργανα διανομής ιατρικής φροντίδας, προσθέτοντας ταυτόχρονα νέα 
ηθικά διλήμματα: μπορεί ο ιατρός να παραλείψει μία διαδικασία, όταν αυτή εξαντλεί τους 
οικονομικούς πόρους του συστήματος υγείας, ή το προσωπικό εισόδημα του ασθενή; 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας με ταυ-
τόχρονη αύξηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας, μεγαλύτερη από αυτή που η 
κοινωνία μπορεί να αντέξει. Η θέση του ιατρού ως θεματοφύλακα των πόρων της ια-
τρικής φροντίδας, αλλά και ως «πύλη εισόδου» στο σύστημα ιατρικής περίθαλψης, έχει 
τόσο επιδοκιμαστεί και άλλο τόσο αποδοκιμαστεί ως ορθός τρόπος λήψης αποφάσεων 
υγείας σε ατομικό επίπεδο16. Συνεπάγεται τον περιορισμό κατάχρησης της ιατρικής 
φροντίδας από το κοινό, διαλέγοντας τους ασθενείς που θα εισέλθουν και θα λάβουν 
παροχές του συστήματος υγείας, χωρίς να προϋποθέτει την καθοδήγησή τους, ούτε 
την απομάκρυνσή τους την κατάλληλη στιγμή. Πολλοί ιατροί, και άλλοι ασχολούμενοι 
με θέματα ηθικής, εκφράζουν ανησυχίες και αμφισβητούν τον ρόλο του ιατρού ως 
θεματοφύλακα. 

Αυτό που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία από τον ιατρό «θεματοφύλακα» είναι να εναρ-
μονίσει και να ισορροπήσει στοιχεία που ανήκουν σε διαφορετικές «σφαίρες» λογικής, 
και δικαιοσύνης, ενσωματώνοντάς τις στην ήδη μεγάλη ετερογένεια της ιατρικής πρα-
κτικής με στόχο την εξάσκηση μιας «ισορροπημένης ιατρικής τακτικής (balancing act)».
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Πρότυπο ιατρού βασιλιά φιλοσόφου

Στην Πολιτεία17, ο Πλάτωνας δηλώνει ότι στην ιδανική κοινωνία όλη η πολιτική δύναμη 
πρέπει να «εμπιστεύεται» στους φύλακες, ή βασιλιάδες-φιλόσοφους, σε αυτούς δηλαδή 
που έχουν μακρά φιλοσοφική εκπαίδευση. Θα έχουν την εξουσία «αυθεντία», γιατί αυτοί 
μόνο έχουν τη γνώση του καλού και, συνεπώς, τη σωστή πολιτική για την κοινωνία και 
τα άτομα μέσα σε αυτήν. Πολλές φορές μεταφέρει αυτή την αναλογία και στον ιατρικό 
χώρο, συγκρίνοντας τους φύλακες, βασιλιάδες-φιλοσόφους με τους ιατρούς, και την 
κοινωνική δικαιοσύνη με την υγεία. Είναι ένα καλό πρότυπο που καθορίζει τη σχέση 
μεταξύ γνώσης και εξουσίας της αυθεντίας.

Παρόλα αυτά, παραμένει γεγονός ότι, όσο σκεπτόμενο και μορφωμένο και αν είναι 
ένα άτομο, η γνώση και η σκέψη δεν του δίνουν το δικαίωμα να ορίζει τις ζωές των άλ-
λων. Το ιατρικό επάγγελμα δεν επιζητά το ρόλο του φιλοσόφου βασιλιά, ακόμα και σε 
ότι αφορά θέματα υγείας. Έτσι, όπως στην πολιτική η τελική απόφαση αφήνεται στους 
πολίτες, στην ιατρική αφήνεται στους ασθενείς. Το μειονέκτημα του κοινωνικού προτύπου 
του φιλοσόφου-βασιλιά, στην ιατρική, είναι ότι καταργεί την αυτονομία των ασθενών.

Πρότυπο ιατρού τεχνίτη

Το βασικό στοιχείο του προτύπου ιατρού-τεχνίτη είναι ότι θεωρείται άριστος (ηθικός) 
στο να επιτύχει προκαθορισμένους στόχους, αλλά δεν έχει ιδιαίτερες υποχρεώσεις 
(καθήκοντα) να αποφασίσει ποιοι στόχοι είναι άξιοι να επιτευχθούν. 

Τοποθετώντας το ρόλο του ιατρού στα αυστηρά πλαίσια του τεχνίτη, υποδεικνύουμε 
ότι ο ιατρός πληροφορεί τον ασθενή του για τα γεγονότα της υγείας του, και πώς να 
διεκπεραιώσει τις οδηγίες του. Δεν ζητείται από τον ιατρό να λάβει ουσιαστικές θεμελι-
ώδεις αποφάσεις. Το κύριο, όμως, πρόβλημα είναι ότι αρνείται την υπευθυνότητα που 
έχουμε όλοι για τις πράξεις μας, ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση του ιατρού, όπου 
τα θέματα και οι πράξεις του αφορούν ζητήματα ζωής ή θανάτου, και είναι υψηλής ηθι-
κής σημασίας. Επιπρόσθετα, ο ασθενής μπορεί να μην είναι ικανός να λάβει αποφάσεις 
ή, ακόμα δυσκολότερα, να μην είναι σαφές αν μπορεί να τις λάβει ή όχι, ή η ιατρική 
θεραπεία να αφορά όλη την οικογένεια ή την κοινωνία, συνεπώς να μην είναι ξεκάθαρο 
απέναντι σε ποιον είναι υπεύθυνος ο ιατρός, ή να υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα 
υγείας. Γι’ αυτούς τους λόγους, η ιατρική δουλειά είναι συνδεδεμένη με σημαντικές 
ηθικές αποφάσεις. Αυτές οι ευθύνες δε μπορούν να αποφευχθούν απευθυνόμενες σε 
υψηλότερες εξουσίες, όπως ο νόμος, ή σε επαγγελματικούς ηθικούς κώδικες. 

Το πρότυπο του ιατρού-τεχνίτη βασίζεται στην υπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρι-
σμός μεταξύ δύο πράξεων: παράθεση στον ασθενή των δεδομένων υγείας του, και λήψη 
αποφάσεων για λογαριασμό του. Επειδή η πληροφορία είναι περίπλοκη, οι ιατροί είναι 
υποχρεωμένοι να επιλέξουν την πληροφορία που θα παρέχουν στον ασθενή. Ο ιατρός που 
αντιγράφει το τεχνολογικό πρότυπο δεν αποφεύγει να διαμορφώσει τις συμπεριφορές 
των ασθενών του με τη γλώσσα και την πληροφορία της δικής του επιλογής. Ο κίνδυνος 
του τεχνολογικού προτύπου είναι ότι αρνείται την ύπαρξη αυτών των βασικών ηθικών 
αξιών και εστιάζεται αποκλειστικά στην αντικειμενική γνώση του ιατρού. Από αυτή την 
άποψη, το τεχνολογικό πρότυπο είναι πιο απειλητικό από του φιλοσόφου-βασιλιά, γιατί 
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περιλαμβάνει μια καλυμμένη περισσότερο, παρά ανοικτή και κατηγορηματική εξουσία.

Πρότυπο ιατρού σύμβουλου

Ο ιατρός-σύμβουλος βασίζεται στα γεγονότα με σκοπό την επίτευξη του τελικού 
στόχου. Παρέχει θετικές συστάσεις για το τι μπορεί να γίνει, ή όχι. Όλοι περιμένουμε 
από τον ιατρό ένα θετικό ρόλο στη λήψη μιας απόφασης. Δεν είναι η αποστασιοποιημένη, 
ούτε η ισορροπημένη συμπεριφορά που κάνει τον ιατρό να παίρνει ενεργό μέρος στη 
λήψη απόφασης, αλλά η εμπειρία του. Συνεπώς δικαιολογείται η συχνή ερώτηση «τι θα 
κάνατε στη θέση μου γιατρέ;».

Οι συμβουλές μπορούν να δοθούν μόνο σε αυτούς που μοιράζονται, ή τουλάχιστον 
κρίνουν ευνοϊκά το ίδιο «σύνολο αξιών» με τον ιατρό. Συνεπώς, η αξία της συμβουλής 
εξαρτάται από την ικανότητα των ανθρώπων να κατανοεί ο ένας τον άλλο, όχι με τρόπο 
που οι επιστήμονες κατανοούν τα φυσικά φαινόμενα, αλλά κατανοώντας πώς είναι να 
βρίσκεσαι στη θέση κάποιου, και να μπορούν προοδευτικά να κάνουν τους στόχους τους 
δικούς τους. Συνεπώς, όταν ζητάμε βοήθεια, συμβουλή από τους ιατρούς, βασιζόμαστε 
σε αυτούς όχι μόνο σαν παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, αλλά και ως ανθρώπινα πλά-
σματα που μπορούν να κατανοήσουν και να συνεργαστούν για αυτά που θεωρούνται 
κοινά ως άξια. Βασιζόμαστε στη γνώση, όσο και στην ανθρώπινη κατανόηση των ιατρών.

Πρότυπο εντολέα εντολοδόχου

Η κοινωνία εμπλέκει τους ιατρούς και τους ασθενείς σε μια σχέση, η οποία αναφέ-
ρεται από τους οικονομολόγους ως σχέση εντολέα-εντολοδόχου. Σε αυτό το πρότυπο, 
κυρίαρχος είναι ο «εντολέας» ασθενής, και ο ιατρός «εντολοδόχος» είναι σύμβουλος στη 
λήψη αποφάσεων για το καλύτερο δυνατό του ασθενή, και του συστήματος της φροντίδας 
υγείας. Ο ιατρός, ως «ιδανικός εντολοδόχος», δε σκέφτεται μόνο τις επιπτώσεις στην 
υγεία του ασθενή, αλλά και τις αντίστοιχες κοινωνικές, οικονομικές και ψυχολογικές. Οι 
ιατροί, συχνά, δεν είναι «ιδανικοί εντολοδόχοι» λόγω σημαντικών περιορισμών, όπως ο 
χρόνος, περιορισμένοι πόροι, δυσχερής πρόσβαση στο νοσοκομείο, εργαστήρια, μονάδες. 

Το πρότυπο εντολέα-εντολοδόχου δεν επιτυγχάνει πάντα τον στόχο της καλύτερης 
απόφασης και συμβουλής για τον ασθενή, ιδιαίτερα αν τα κίνητρα του ιατρού αντα-
γωνίζονται αυτά που συντάσσονται με τα συμφέροντα του ασθενή και τον οδηγούν σε 
παρέκκλιση από αποφάσεις ευνοϊκές για τον εντολέα.

συγΧρονοι ΠαραγονΤΕσ καθορισΜου ιαΤρικΗσ ΠρακΤικΗσ

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΜΜΕ)

Υπάρχει, γενικότερα, από την πλευρά του ιατρικού κόσμου μία προκατάληψη απέναντι 
στα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση μηνυμάτων υγείας, 
αλλά έχουν τη δική τους επαγγελματική ηθική, πέρα από αυτή του ιατρικού επαγγέλμα-
τος. Χρειάζεται σημαντική προσοχή στους τρόπους με τους οποίους «μη ελεγχόμενες 
δημοσιεύσεις» μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη δημόσια κατανόηση υγείας και 
των συμπεριφορών υγείας .

Στις μέρες μας, από τα ΜΜΕ προωθείται η εικόνα του ιατρού «υπερήρωα». Οι ιατροί 
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είναι μηχανές ικανές να αντιμετωπίσουν διανοητικές προκλήσεις, κοινωνικές διαμάχες, 
τη ζωή και το θάνατο. Ο ιατρός δεν εκφράζει ποτέ θυμό, εύνοια, δεν υποθάλπει ψεύτικες 
ελπίδες, ή άχρηστες αμφιβολίες, Όταν αισθάνεται πιεσμένος, εξοντωμένος, πανικόβλητος, 
το κρατά για τον εαυτό του. Αυτό είναι που ζητά ο ασθενής από αυτόν και έχει δικαίωμα 
να περιμένει: κάποιον στο πλευρό του, να παλεύει για αυτόν, ένα ανθρώπινο πλάσμα 
χωρίς αισθήματα, που δεν κάνει λάθη. Ο στόχος, η τελειότητα. Αυτή η συμπεριφορά του 
ιδανικού ιατρού προβάλλεται από τα ΜΜΕ. Ο καθένας λατρεύει έναν ήρωα. Αυτή η ιδανι-
κοποίηση είναι δίκοπο μαχαίρι για το ιατρικό επάγγελμα, που υποθάλπει μη ρεαλιστικές 
προσδοκίες στο μυαλό των ασθενών, και τους οδηγεί σε απογοήτευση όταν έρχονται 
σε επαφή με τον πραγματικό κόσμο, και όχι με τον πλασματικό ιατρό ήρωα των ΜΜΕ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέματα υγείας αποτελούν το πιο συχνό αίτιο χρήσης του διαδικτύου. Ολοένα πε-
ρισσότερα άτομα ψάχνουν πληροφορίες σχετικές με θέματα υγείας και προσπαθούν 
να αντικαταστήσουν παραδοσιακές τακτικές προσέγγισης, όπως η συζήτηση με τον 
τοπικό γιατρό, φίλους, οικογένεια. Το 1999, οι σελίδες υγείας στη Μ. Βρετανία είχαν 
30 εκατομμύρια επισκέψεις.

Η ταχεία εξάπλωση και η εκρηκτική χρήση του διαδικτύου από εκατομμύρια χρη-
στών, παρουσιάζουν στους ιατρούς νέες ηθικές και επαγγελματικές προκλήσεις. Οι 
αλλαγές που επιφέρει η ανάπτυξη του διαδικτύου, ή άλλων ψηφιακών τεχνολογιών, 
δεν είναι δυστυχώς ποσοτικά μετρήσιμες. Η επίδραση τους έχει αναπόφευκτα και μια 
«ποιοτική» διάσταση, αφού αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τον εαυτό μας 
και την υγεία μας. Το διαδίκτυο προσφέρει αμεσότητα επικοινωνίας και πληροφορίας 
μεταξύ των ατόμων, συνδυασμένη με τη σχεδόν πλήρη αδυναμία κανονισμού ελέγχου 
της ροής των πληροφοριών. 

Κυρίαρχη πρόκληση του μέλλοντος είναι η εύρεση τρόπων διαφοροποίησης της 
καλής από την κακή πληροφορία. Περισσότερη πληροφόρηση δε σημαίνει απαραίτητα 
καλύτερη πληροφόρηση.

EBM (EVIDENCE BASED MEDICINE)

Ο χώρος της ιατρικής επιστήμης χαρακτηρίζεται από την ανάδειξη διαφόρων σχολών 
σκέψης και θεώρησης της ιατρικής πρακτικής, η κάθε μια από τις οποίες συμβουλεύει 
για τον απλούστερο τρόπο ερμηνείας και τον καλύτερο δυνατό τρόπο αντιμετώπισης 
των ιατρικών προβλημάτων. Η εφαρμογή της ΕΒΜ έχει αλλάξει τον ρόλο του ιατρού 
από «διανομέα» πληροφορίας, σε «συλλέκτη» και αναλυτή. 

 Ένα σημαντικό πρόβλημα στην εφαρμογή των κλινικών οδηγιών είναι ότι αναφέρονται 
πολύ λίγο στο τι θεωρείται «μάταιο ή ανώφελο» στον τομέα της θεραπείας. Βασίζονται 
σε μετρήσιμα στοιχεία (scores) ωφέλειας, τα οποία δεν ανταποκρίνονται πάντα στις 
εκάστοτε αξίες τόσο του ιατρού, όσο και του ασθενή. 

Καθώς οι κλινικές οδηγίες τείνουν να αδιαφορούν για όλους τους ειδικούς παράγοντες 
του ασθενή, περιορίζουν την αυτονομία τόσο του ασθενή, όσο και του ιατρού στη λήψη 
της ιατρικής απόφασης, αφήνοντας λίγο χώρο για επαγγελματική κρίση, βασιζόμενη 
στην εκπαίδευση και την εμπειρία του ιατρού. Υποκειμενικοί παράγοντες του ασθενή, 
αλλά και του ιατρού όπως εκπαίδευση, εμπειρία, αξίες, ικανότητα, δεν ενσωματώνονται 
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στις οδηγίες και δε θεωρούνται εξίσου σημαντικές, διότι χαρακτηρίζονται λιγότερο 
επιστημονικοί και, κατά συνέπεια, αδόκιμοι για την άσκηση της ιατρικής. Οι κατευθυ-
ντήριες οδηγίες μειώνουν την αυτονομία του ασθενή και του ιατρού, δεχόμενες χωρίς 
ερώτηση τις αξίες που περιέχουν οι ειδικές επιστημονικές μελέτες, ως τη μόνη βάση 
όπου οι κρίσεις πρέπει να γίνονται.

Από την άλλη μεριά, οι οδηγίες αποτρέπουν τη λήψη ακατάλληλων θεραπευτικών 
αποφάσεων. Ωστόσο, έχουν μικρά περιθώρια για «κατάλληλες αποκλίσεις» σε ιδιαίτε-
ρες περιπτώσεις, εμποδίζοντας τον ιατρό να πράξει το καλύτερο για τον ασθενή του. 
Ο κλινικές οδηγίες θα πρέπει να διαθέτουν ένα βαθμό ευελιξίας, ειδάλλως αγνοούν ότι 
οι ασθενείς είναι άτομα. Το πιο σημαντικό θέμα των κλινικών οδηγιών είναι ότι βοηθούν 
στην εφαρμογή της πιο αποτελεσματικής θεραπείας όσο το δυνατό γρηγορότερα. 
Εφόσον δεν τις χρησιμοποιούμε ως «πανάκεια» για όλους, αναγνωρίζοντας ότι είναι 
απλά υποδείξεις, και όχι υποχρέωση, τότε δεν υπάρχει μειονέκτημα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Οι σύγχρονοι ιατροί πρέπει να εκπαιδεύονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουν την 
ικανότητα να αφομοιώνουν τη νέα γνώση κριτικά, να έχουν ισχυρές διανοητικές ικανό-
τητες, ισχυρή αντίληψη των επιστημονικών αρχών, να χειρίζονται αποτελεσματικά την 
αβεβαιότητα, την αμφισημία και την πολυπλοκότητα των ιατρικών προβλημάτων.

Η εικόνα του σύγχρονου επιτυχημένου ιατρού, σύμφωνα με το λατινικό όρο “cur-
riculum vitae”, δηλ. βιογραφικό σημείωμα, δεν αναφέρεται μόνο στις τάσεις στην πορεία 
της εκπαίδευσης, αλλά και στις δημοσιεύσεις κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας. Ο 
εστιασμός στην «ιατρική λογοτεχνία» κυριαρχείται από την αντίληψη ότι οι ιατροί γίνο-
νται καλύτεροι συγγράφοντας, αλλά και μελετώντας ιατρικές δημοσιεύσεις περιοδικών, 
μαθαίνοντας να αναλύουν και να κριτικάρουν μελέτες συναδέλφων, και χρησιμοποιώντας 
τη γλώσσα των ερευνητών με τέτοιο τρόπο, ώστε οι λέξεις «τυχαιοποιημένη ελεγχό-
μενη μελέτη» να εκλύει ένα «παυλοβιανό αντανακλαστικό». Η γραφή μη επιστημονικών 
συγγραμμάτων έρχεται πολύ αργότερα, ως δεύτερη σκέψη. Λίγος χρόνος αφιερώνεται 
στη μελέτη ανθρωπιστικών θεμάτων, η οποία πιστεύεται ότι βοηθά τους ιατρούς να 
κατανοήσουν καλύτερα την ανθρώπινη φύση. Ευτυχώς, υπάρχει σήμερα μια καμπή και 
μια στροφή της ιατρικής προς τις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως φιλοσοφία, κοινωνι-
ολογία, ιστορία, ανθρωπολογία. Αυτή η ένεση κουλτούρας στην ιατρική επιστήμη είναι 
ένας τρόπος να προάγουμε τον «ανθρωπισμό» της.

ΠΙΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Ο χρόνος έχει γίνει πολυτέλεια για το σύγχρονο ιατρό. Ίσως πουθενά αλλού δεν είναι 
τόσο εύστοχα αισθητό, όπως στη σχέση ιατρού-ασθενή. Κατά συνέπεια, η εμφάνιση 
ολοένα αυξανόμενης πίεσης χρόνου στην ιατρική φροντίδα παρουσιάζει ένα καινούριο 
πεδίο κατεύθυνσης και επιμόρφωσης των σύγχρονων ιατρών. Θα πρέπει να υιοθετηθεί, 
και στην ιατρική πρακτική, μια σημαντική αναλογία με εκείνη που ισχύει στο χώρο των 
επιχειρήσεων, που συντονίζει τα θέματα χρόνου σύμφωνα με τη δοξασία «ο χρόνος είναι 
χρήμα». Πράγματι, ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας του σύγχρονου εργασιακού χώρου 
απαιτεί ότι ο επιτυχημένος επαγγελματίας είναι άριστος διαχειριστής του χρόνου.
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ένα μεγάλο βάρος στη διαμόρφωση πολιτικής υγείας στον τομέα εξοικονόμησης 
πόρων υγείας πέφτει στις πλάτες του σύγχρονου ιατρού. Εάν η ιατρική φροντίδα ήταν 
«δωρεάν», δεν θα υπήρχαν όρια. Η υγεία, όμως, δεν είναι ελεύθερη, διότι η χρήση των 
πόρων της από μερικούς, εμποδίζει τη χρήση της από κάποιους άλλους. Εάν η κοινωνία 
προστάζει καθολική πρόσβαση στην υγεία, και αν όλοι οι ιατροί παρέχουν σε όλους τους 
ασθενείς τους την καλύτερη δυνατή θεραπεία, τότε το κόστος της ιατρικής φροντίδας 
θα είναι απαράδεκτα υψηλό στους ασθενείς, είτε ως φορολογούμενοι είτε ως κάτοχοι 
ασφαλιστικών συμβολαίων υγείας. Η εναλλακτική είναι ο συμβιβασμός μεταξύ της κα-
θολικής παροχής υγείας και της ελεγχόμενης παροχής ιατρικής φροντίδας. Αποτυχία 
να αναγνωρίσουμε αυτά τα όρια οδηγεί σε ανεπάρκειες και ανισότητες

Εδώ ακριβώς κρύβεται ένα θεμελιώδες ηθικό θέμα στη σύγχρονη ιατρική. Πώς μπο-
ρούν οι ιατροί να εκπληρώσουν τις ηθικές υποχρεώσεις τους ως «ηθικοί παράγοντες» 
και θεματοφύλακες ευποιίας για κάθε ασθενή, ενώ ταυτόχρονα να είναι και υπεύθυνοι 
οικονομικοί διαχειριστές των ήδη περιορισμένων οικονομικών πόρων; Ας υποθέσουμε 
ότι μια κοινωνία θέλει την καλύτερη προσφορά υγείας για τα μέλη της, αλλά έχει περι-
ορισμένους πόρους για να το πετύχει. Εάν η βελτίωση της υγείας μετριέται σε μονάδες 
(που αντανακλούν αξίες της κοινωνίας) και αν το κόστος μετριέται σε μονάδες (που 
αντανακλούν την έκταση κατά την οποία το πακέτο των πόρων εξαντλείται από την πα-
ρέμβαση), τότε η αναλογία κόστους/οφέλους αποτελεί ένα χρήσιμο οδηγό διαχείρισης 
των πόρων. Παρόλα αυτά, προκύπτουν ουσιαστικά ερωτήματα ηθικής φύσεως: α) πρέπει 
οι πόροι να διατίθενται με τέτοιον τρόπο, ώστε να πετυχαίνουν το μέγιστο όφελος; β) 
ποιός είναι ο υπεύθυνος για τη διάθεση των πόρων; γ) μπορεί ο ασθενής εθελοντικά να 
αρνηθεί υπηρεσίες υγείας, λόγω ευαισθησίας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, αποσκο-
πώντας στο κοινωνικό όφελος; δ) μπορούν οι ιατροί να ισορροπήσουν το καλύτερο για 
τους ασθενείς τους με τη συνετή διαχείριση πόρων, ή απαιτείται μια μορφή συλλογικής 
δράσης με την πολιτεία, που να ενδυναμώνει τους ιατρούς να ασκούν την ιατρική μέσα 
σε ένα σύστημα το οποίο επιβάλλει όρια στους προσφερόμενους πόρους; Ίσως ο συν-
δυασμός όλων να είναι η καλύτερη απάντηση.

ΕΠιΛογοσ

Ο ιατρός σήμερα έρχεται αντιμέτωπος με τεράστιες αλλαγές στην ιατρική πρακτική 
και στην παροχή φροντίδας υγείας. Οι αλλαγές αυτές ακολουθούν την ανάπτυξη της 
επιστήμης και της κλινικής πρακτικής, αλλά σχετίζονται άμεσα με τις νέες προτεραιό-
τητες της δημόσιας υγείας και της κοινωνίας, με τις προσδοκίες των ασθενών, και με 
τις αλλαγές κοινωνικών συμπεριφορών. Το ιατρικό επάγγελμα σε έναν μεταβαλλόμενο 
κόσμο αντισταθμίζει αυτές τις αλλαγές, ενδυναμώνοντας «αξίες» που προάγουν την 
ποιότητα φροντίδας, και ευέλικτες ιατρικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις περι-
στάσεις. Η παροχή φροντίδας υγείας από την κοινωνία, ο επαγγελματισμός των ιατρών, 
και η σχέση ιατρού-ασθενή αποτελούν καίρια σημεία συμβολής στη δημιουργία μιας 
υγιούς κοινωνίας. 

Οι σύγχρονοι ιατροί είναι ικανοί να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν στην 
αλλαγή της πρακτικής τους, προς όφελος της υγείας του ασθενή. Η ανταπόκριση αυτή 
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του ιατρικού επαγγέλματος στις νέες προκλήσεις συνεπάγεται δεσμεύσεις απέναντι σε 
σταθερές και διαχρονικές αξίες, που συνθέτουν τον ρόλο του επαγγέλματος.

ΠΕριΛΗψΗ

Η προσπάθεια καθορισμού του ρόλου του ιατρού σήμερα ακούγεται ίσως παρωχημένη, και είναι 
ανέφικτη χωρίς ταυτόχρονη ανάλυση του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου, όπου αυτός διεξάγεται. 
Η θέση του ιατρού ήταν και παραμένει εξαιρετικά σημαντική σε κάθε κοινωνία. Της αποδίδονται ρό-
λοι, αξίες, καθήκοντα, που είτε είναι διαχρονικά στο πέρασμα του χρόνου, ή επαναπροσδιορίζονται 
μέσα στο εκάστοτε σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο. Η εκρηκτική πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και 
της τεχνολογίας, τους τελευταίους αιώνες, οδήγησε σε αλλαγές τόσο στις επαγγελματικές, όσο και 
στις ηθικές δομές του ιατρικού χώρου. Ο ιατρικός επαγγελματισμός (professionalism) εδράζεται 
στην πρόθεση «να είναι κανείς καλός ιατρός», όπου οι αξίες τόσο των ιατρών, όσο και της κοινωνίας 
είναι σημαντικοί καθοριστές και θέτουν τα «στάνταρτς» (αξιώματα) της ορθής ιατρικής πρακτικής. 
Αποτελεί ένα σύνολο ηθικών αξιών, συμπεριφορών, και σχέσεων, που στηρίζουν την εμπιστοσύνη 
της κοινωνίας στον ιατρό. Σε μια ιστορική αναδρομή της εξέλιξης του ιατρικού επαγγέλματος, 
διαπιστώνεται ότι το καθήκον που η σύγχρονη κοινωνία θέτει στα χέρια του ιατρού έχει επεκταθεί 
τρομακτικά. Συναντούμε τον σύγχρονο ιατρό ως επιστήμονα, εκπαιδευτή, ερευνητή, νομικό και 
ψυχολογικό σύμβουλο, κοινωνικό λειτουργό, πολιτικό, οικονομικό διαχειριστή, αλλά κυρίαρχα 
ως προστάτη της κοινωνίας, που καθοδηγεί τα μέλη της σε μια υγιέστερη και ευτυχέστερη ζωή. 
Από ιδιωτική σχέση μεταξύ δύο ατόμων, η ιατρική γίνεται κοινωνικός θεσμός, ένας κρίκος μιας 
μεγάλης αλυσίδας κοινωνικών θεσμών ευζωίας. Συνεχείς μεταβολές του κοινωνικού, οικονομικού, 
και πολιτικού πλαισίου προσθέτουν σύγχρονα προβλήματα και πιέσεις στο ιατρικό επάγγελμα, 
όπως: αναδιοργάνωση των συστημάτων υγείας, τεχνολογική πρόοδος, κατακερματισμός της ια-
τρικής φροντίδας, εδραίωση της βασιζόμενης σε απόδειξη άσκηση της ιατρικής (Evidence Based 
Medicine), εισαγωγή των κατευθυντήριων οδηγιών στην ιατρική πράξη, και χειραγώγησή της με 
οικονομικές και νομοθετικές οριοθετήσεις. Ο σύγχρονος ιατρικός ρόλος είναι «διαδραστικός», ικα-
νός να προσαρμόζει την ιατρική πρακτική με βάση το πρωταρχικό ιατρικό καθήκον, το όφελος της 
υγείας του ασθενή, διατηρώντας όμως δεσμεύσεις απέναντι σε διαχρονικές αξίες που συνθέτουν 
τον ρόλο του επαγγέλματος. Η ιατρική επιστήμη είναι μία «ηθική επιχείρηση» με δικές της αξίες, 
ή μία πρακτική ηθικά ουδέτερη; Η απάντηση που δίνει η κάθε κοινωνία καθορίζει το είδος και το 
ρόλο του ιατρού που επιθυμεί.
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Η σημασία της συμμετοχής των ιατρών 
στη νεότερη πολιτική ιστορία  
της Ελλάδας

Χρήστος Χάϊδος, Άρης Κλόκκαρης, Γεώργιος Τσικόπουλος

ιαΤρικΗ - ΠοΛιΤικΗ: κοινΕσ αξιΕσ

 Είναι κοινά παραδεκτό ότι η άσκηση της ιατρικής πρέπει να διέπεται από διάθεση 
προσφοράς, να βασίζεται σε αρχές αλληλεγγύης και να έχει σαν στόχο τη στήριξη των 
πασχόντων συνανθρώπων μας. Δημιουργείται, έτσι, μια ιερή- ψυχική σύνδεση μεταξύ του 
ιατρού και του ασθενούς. Τα παραπάνω προϋποθέτουν φυσικά υψηλό αίσθημα ευθύνης 
από το θεραπευτή και πίστη από τον ασθενή για τις γνώσεις, τις ικανότητες και την ανι-
διοτέλεια του. Η κορύφωση άσκησης της ιατρικής επιστήμης επιτυγχάνεται στο σημείο 
συνάντησης της συνείδησης του λειτουργού της με την εμπιστοσύνη του αρρώστου.

Είναι γνωστό, επίσης, ότι παρόμοια γνωρίσματα πρέπει να έχει και η πολιτική ως 
θεσμός αλλά και οι πολιτικοί ως πρόσωπα τόσο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους 
όσο και στη εν γένει συμπεριφορά τους. Τα πιο πάνω εξηγούν γιατί υπήρχε και πρέπει 
να υπάρχει μια διαρκής στενότερη σχέση μεταξύ της ιατρικής και της πολιτικής.

Με την παρέμβαση μας δεν αναφερόμαστε στις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις όπου 
ιατροί καπηλευόμενοι την  ευκαιρία θεραπείας κάποιου ισχυρού αντάλλαξαν προς ίδιον 
όφελος την ευγνωμοσύνη του με διορισμό τους σε θέσεις εξουσίας μετατρεπόμενοι 
σε δυνάστες. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα από την αρχαιότητα είναι ο μυθικός 
Αργείτης ιατρός Μελάμποδας ο οποίος θεραπεύοντας του βασιλέα όσον και των θυγα-
τέρων του, κατόρθωσε να γίνει αυτός βασιλιάς στη θέση του.

Αντίθετα μέσω του άρθρου μας θέλουμε να αναδείξουμε και να επαινέσουμε τους 
γιατρούς που πέραν του ότι διακόνησαν ευσυνείδητα την επιστήμη τους επέλεξαν να 
εκπροσωπήσουν πολίτες, έγιναν κοινωνικοί ταγοί και κάποιοι από αυτούς έφτασαν σε  
ανώτατα αξιώματα και καταξιώθηκαν ως ηγέτες και σύμβολα λαών.

Είναι γνωστό ότι κατά την αρχαιότητα οι γιατροί απολάμβαναν μιας προνομιακής 
αντιμετώπισης από τους άλλους. Από τον Όμηρο, χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερη κατηγορία 
ανθρώπων. Αλλά και αργότερα, από τα χρόνια του Σόλωνα και μετέπειτα, θεσμοθετή-
θηκε η θέση του «δημόσιου γιατρού», ο οποίος εκλέγονταν με καθολική ψηφοφορία, 
κατείχε μεγάλη δημόσια μισθωτή θέση και προσέφερε τις υπηρεσίες του χωρίς αμοιβή.

Όμως και μια αδρή ανασκόπηση της ιστορίας της χώρας μας θα αποκαλύψει την 



201

η ΣημαΣια τηΣ ΣυμμετοχηΣ των ιατρων Στη νεοτερη πολιτιΚη ιΣτορια τηΣ ελλαδαΣ

ιδιαίτερη εκτίμηση της κοινωνίας προς τους γιατρούς και τη μεγάλη παρέμβασή τους 
στα δρώμενα και τις πολιτικές εξελίξεις στην πατρίδα μας. Αυτή η συμμετοχή δεν είναι 
μόνον αριθμητικά σημαντική, αλλά κυρίως ποιοτική αφού αρκετοί υπηρέτησαν με αυ-
ταπάρνηση και επιτυχία τα υψηλά αξιώματα και η προσφορά τους ήταν τεράστια και 
ανεπανάληπτη.

Επειδή οι περιπτώσεις των γιατρών, οι οποίοι κατά τα νεότερα χρόνια ασχολήθηκαν 
ενεργά και διέπρεψαν στην πολιτική είναι πάρα πολλές κάτι που καταδεικνύεται από 
την σύνθεση των κοινοβουλίων των τελευταίων δεκαετιών, θα σταθούμε στις κατά τη 
γνώμη μας πιο σημαντικές. Έτσι, θα αποτίσουμε έναν ελάχιστο αλλά προσήκοντα φόρο 
τιμής σε όλους τους γιατρούς, που μέσω της παράλληλης με την επιστήμη πολιτικής 
δράσης, συνέβαλλαν στην πρόοδο της κοινωνίας και βοήθησαν την πατρίδα μας στην 
ενδυνάμωση της.

Για την επιλογή και τη σειρά παρουσίασης τους χρησιμοποιήθηκαν πέραν της δρά-
σης τους χρονολογικά, ιστορικά και γεωγραφικά κριτήρια για να καλυφθούν όλες οι 
σημαντικές περίοδοι, να συμπεριληφθούν όλοι οι πολιτικοί χώροι του τόπου μας και να 
τιμηθούν όλες οι περιοχές της χώρας μας.

ιαΤροι – ΠοΛιΤικοι: Βιοι ΠαραΛΛΗΛοι

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776-1831)

Πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδας, Μεγάλος μεταρρυθμιστής

Σπούδασε ιατρική στο πανεπιστήμιο της Πάδοβας και άσκησε την ιατρική αφιλο-
κερδώς στην Κέρκυρα όπου γεννήθηκε. Το 1802, ίδρυσε μαζί με άλλους τον Εθνικό 
Ιατρικό Σύλλογο. Καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια με πολιτική παράδοση και 
ήταν ιδιαίτερα μορφωμένος και πολύγλωσσος. Το 1803, διορίστηκε γραμματέας της 
Ιονίου Πολιτείας. Διετέλεσε για πολλά χρόνια Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής αυ-
τοκρατορίας όπου και βοήθησε αποτελεσματικά στον αγώνα του 1821, επισκεπτόμενος 
όλες τις χώρες της Ευρώπης. Παραιτήθηκε μετά την κήρυξη της επανάστασης και το 
1827 η συνέλευση της Τροιζήνας τον επέλεξε ως κυβερνήτη της Ελλάδας. Δολοφονή-
θηκε τέσσερα χρόνια μετά από τον υιό και τον αδελφό του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. 
Οι λόγοι αυτής της αδελφοκτόνου πράξης αποδίδονται στη σύγκρουση με τα εγχώρια 
κατεστημένα, αλλά και σε ξένες δυνάμεις οι οποίες θίγονταν από τις αποφάσεις του. 
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ανόρθωσε την κρατική μηχανή, θέσπισε το 
νομικό πλαίσιο της πολιτείας που ήταν απαραίτητο για την εγκαθίδρυση της τάξης 
έναντι του χάους που επικρατούσε έως τότε. Αναδιοργάνωσε τις ένοπλες δυνάμεις υπό 
ενιαία Διοίκηση. Ίδρυσε τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, το Εθνικό Νομισματοκοπείο 
και την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα. Το όνομα του συνδέθηκε και με πολλές άλλες 
σημαντικές για τη χώρα μεταρρυθμίσεις. Αξιοσημείωτο γεγονός είναι η συμβολή του 
στην εισαγωγή, καλλιέργεια, και κατανάλωση της πατάτας στην πεινασμένη τότε χώρα 
μας, το οποίο συνοδεύτηκε με το γλαφυρό για τα χαρακτηριστικά του λαού μας «αστικό 
μύθο» περί της δήθεν καταρχήν απαγόρευσης της.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣ (1773-1847)

Πρώτος συνταγματικός πρωθυπουργός της Ελλάδας

Γεννήθηκε στο Συρράκο της Ηπείρου. Σπούδασε ιατρική στην Πίζα και την άσκησε 
στα Ιωάννινα όντας και γιατρός του Αλή Πασά και των μελών της οικογένειάς του. Δι-
ατέλεσε μέλος της Φιλικής Εταιρείας, Υπουργός Εσωτερικών και Στρατιωτικών και το 
1844 εκλέχτηκε Πρωθυπουργός. Ήταν επηρεασμένος από το Ρήγα, υπήρξε πατέρας 
της μεγάλης ιδέας και ίδρυσε το Κόμμα της Φουστανέλας. Χαρακτηρίστηκε ρεαλιστής 
αλλά και οραματιστής, φιλόδοξος αλλά όχι αλαζόνας, αυθόρμητος αλλά ταυτόχρονα 
και επιφυλακτικός, ευφυής αλλά συγχρόνως και αθώος, ανατολίτης αλλά συνάμα και 
Ευρωπαίος, εξέφραζε δηλαδή αυτό το οποίο ακολουθούσε και ακολουθεί την Ελλάδα 
και ταλανίζει τους Έλληνες επί αιώνες. Σύμφωνα με την παράδοση ο Κοσμάς ο Αιτωλός 
όταν τον είδε κατά την επίσκεψή του το 1877 στο Συρράκο προφήτευσε πως «το παιδί 
αυτό θα προκόψει, θα κυβερνήσει την Ελλάδα και θα δοξαστεί».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (1830-1915)

Πρόεδρος της Βουλής, Δήμαρχος Βόλου

Κατάγονταν από την Πορταριά του Πηλίου, σπούδασε ιατρική στο Μόναχο και την 
άσκησε στη γενέτειρα του. Συμμετείχε στους αγώνες για την απελευθέρωση της Θεσ-
σαλίας και εξορίστηκε γι’ αυτό από τις Οθωμανικές αρχές στη Θεσσαλονίκη. Διετέλεσε 
βουλευτής Μαγνησίας, και επί των ημερών του ιδρύθηκε και  λειτούργησε το Αχιλοπού-
λειο Νοσοκομείο Βόλου.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ (1839-1938)

Αντιπρόεδρος της βουλής

Γεννήθηκε στο Φουρφουρά  του Αμαρίου. Σπούδασε ιατρική ήταν άριστος επιστή-
μονας και από τον Φλέμινγκ χαρακτηρίστηκε πρόδρομος της ανακάλυψης της πενικι-
λίνης. Ως διακεκριμένος γιατρός εκτέλεσε με ανιδιοτέλεια το λειτούργημα και ήταν το 
στήριγμα των φτωχών και αδυνάτων Αμαριανών. Συνδέθηκε με τους αγώνες για την 
απελευθέρωση της Κρήτης και την ένωσή της με της με την Ελλάδα Συμμετείχε με 
άλλους οκτώ ιατρούς – μαχητές στην ηγετική ομάδα της επανάστασης του Θερίσσου. 
Διατέλεσε βουλευτής επί σειρά ετών, αντιπρόεδρος της βουλής και στενός συνεργάτης 
του Ελευθερίου Βενιζέλου.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΥΛΟΣ (1852-1920)

Μακεδονομάχος

Γεννήθηκε στο Βογατσικό Καστοριάς και σπούδασε ιατρική στην Αθήνα. Την άσκησε 
αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και ακολούθως στην Κλεισούρα. Δεν έπαιρνε χρήματα 
από τους μη έχοντες και ό,τι εισοδήματα είχε τα διέθετε στον αγώνα. Ήταν μέλος της 
Νέας Φιλικής Εταιρίας, διετέλεσε πρόεδρος της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας 
στην Πόλη και συνεργάστηκε στα πλαίσια της εθνικής δράσης με τον τότε μητροπολίτη 
Γερμανό Καραβαγγέλη. Ήταν αφιερωμένος μέχρι το τέλος της ζωής του με το λειτούρ-
γημα του ιατρού. Απεβίωσε από εξανθηματικό τύφο θεραπεύοντας  ασθενή του.
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ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ (1896-1962)

kαθηγητής της χειρουργικής, υπουργός στην κυβέρνηση του βουνού

Γεννήθηκε στη Λειβαδιά, σπούδασε στην ιατρική Αθηνών και ολοκλήρωσε τη διδακτο-
ρική διατριβή στα πανεπιστήμια της Ζυρίχης και της Βέρνης. Εργάστηκε στη Γερμανία, 
επέστρεψε στη Ελλάδα το 1926 και το 1935 έγινε καθηγητής στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 
θέση την οποία έχασε το 1942. Ο διακεκριμένος με παγκόσμια αναγνώριση καθηγητής 
της χειρουργικής αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του γιατρού ο οποίος 
παρότι ήταν γόνος αστικής οικογένειας, της τότε καλής κοινωνίας των Αθηνών, δε δί-
στασε να θυσιάσει την ακαδημαϊκή του καριέρα και τα προνόμια που απολάμβανε για να 
συμμετάσχει ενεργά στην Εθνική Αντίσταση. Διατέλεσε υπουργός κοινωνικής πρόνοιας 
και παιδείας στην κυβέρνηση του βουνού. Μετά την απελευθέρωση εργάστηκε στη Γαλ-
λία και το 1949 μετέβη στη Γερμανία όπου συνέχισε την πανεπιστημιακή του καριέρα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ (1885-1968)

Πρόεδρος κόμματος, Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Γεννήθηκε στη Σάντα της Τραπεζούντας από άπορους αγρότες και σπούδασε ιατρική 
στην Οδησσό και στη Μόσχα. Πήρε την ειδικότητα του μαιευτήρα-γυναικολόγου και υπη-
ρέτησε ως διευθυντής στο δημόσιο μαιευτήριο Θεσσαλονίκης. Ήταν αφιλοκερδής και 
χαρακτηρίστηκε ως ο «γιατρός των φτωχών». Εκλέχθηκε βουλευτής στη Γεωργία από την 
οποία έφυγε μετά την εισβολή των Ρώσων επί Στάλιν-Λένιν σε αυτή. Ήρθε στην Ελλάδα 
μετά τη μικρασιατική καταστροφή το 1923 και εκλέχθηκε βουλευτής Θεσσαλονίκης για 
πέντε θητείες. Συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση και συνελήφθη επί δικτατορίας από την 
οποία και εκτοπίστηκε. Σεβαστή προσωπικότητα της νεώτερης πολιτικής ιστορίας που 
καταγράφηκε και ως ο ιστορικός πρόεδρος της ενωμένης Ε.Δ.Α., αφού επί ηγεσίας του 
επέτυχε το μεγαλύτερο εκλογικό ποσοστό καταλαμβάνοντας τη θέση της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης. Έχαιρε της εκτίμησης των πολιτικών του αντιπάλων, ήταν προσηνής με 
τον απλό λαό και καθιερώθηκε στη συνείδηση των πολιτών ως «ο Μπάρμπα Γιάννης». 
Αναφέρεται ότι ξεγέννησε και τη μητέρα του σημερινού πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑϊΩΑΝΝΟΥ (1901-1986)

Πρόμαχος σε όλους τους Εθνικούς αγώνες, βουλευτής

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαρακτηρίστηκε για-
τρός της φτωχολογιάς γιατί προσέφερε δωρεάν τις υπηρεσίας αλλά και φάρμακα στους 
μη έχοντες. Συμμετείχε στη Μικρασιάτικη εκστρατεία αλλά και στην πρώτη γραμμή του 
έπους του 40. Έλαβε μέρος με τον ΕΔΕΣ στην Εθνική Αντίσταση, διετέλεσε τέσσερεις 
φορές βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και δήμαρχος Αγρινίου για 5 χρόνια.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ (1912-1963)

Εμβληματική μορφή του δημοκρατικού κινήματος, βουλευτής

Γεννήθηκε στην Αρκαδία και ήταν το 14 παιδί από τα 18 της οικογένειας. Σπούδασε 
στην Αθήνα, πήρε την ειδικότητα του μαιευτήρα-γυναικολόγου και έγινε υφηγητής 
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Διακρίθηκε στον αθλητισμό ως βαλκανιονίκης του 
μήκους με Πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο διατηρήθηκε πάνω από 25 χρόνια. Εκλέχθηκε 
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βουλευτής Πειραιά το 1961 ως συνεργαζόμενος με την Ε.Δ.Α. Ίδρυσε την ελληνική 
επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη, της οποίας διατέλεσε αντιπρόεδρος. 
Στις αρχές του 60 χιλιάδες νέοι ίδρυσαν τη «Δημοκρατική νεολαία Λαμπράκη» πρώτος 
γραμματέας της οποίας ήταν ο Μίκης Θεοδωράκης. Κατά την 1η Μαραθώνια Πορεία  
Ειρήνης εν μέσω προπηλακισμών και συλλήψεων διαδηλωτών συνέχισε μόνος τους ως 
την Αθήνα. Τη νεότερη Ελλάδα σημάδεψε η δολοφονία του από παρακρατικούς το 1963 
στη Θεσσαλονίκη όπου θα μιλούσε σε συγκέντρωση για την ειρήνη. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε τη ρήση του τότε πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή για το «ποιός κυβερνάει 
αυτόν τον τόπο».Το τραγικό αυτό συμβάν αποδεικνύει και την αυτοθυσία του, αφού οι 
συνεργάτες του τον προέτρεψαν να ακυρώσει την ανοικτή αυτή εκδήλωση αλλά αυτός 
αρνήθηκε. Πεντακόσιες χιλιάδες λαού τον συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία. Με 
την ταινία του Κώστα Γαβρά «Ζ» η οποία στηρίχθηκε στο ομώνυμο  μυθιστόρημα του 
Β. Βασιλικού και όπου τους κεντρικούς ρόλους ενσάρκωσαν διάσημοι ηθοποιοί, έγινε 
παγκόσμια γνωστή και η δράση του αλλά και τα τότε προβλήματα της πατρίδας μας. 

ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΞΙΑΔΗΣ (1917-1991)

Υπουργός Υγείας, Καθηγητής Παιδιατρικής

Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και έκανε τις πανεπιστημιακές σπουδές. Μετά την ειδι-
κότητα και τη διδακτορική του διατριβή εξελέγη καθηγητής Παιδιατρικής στην Αγγλία 
σε ηλικία 32 ετών. Επέστρεψε στην Ελλάδα όπου έγινε καθηγητής Παιδιατρικής στην 
Ιατρική σχολή Αθηνών. Πολυσχιδής προσωπικότητα με μεγάλη πρόσφορα που διέπρεψε 
ταυτόχρονα ως παιδίατρος, ως ακαδημαϊκός, ως συγγραφές αλλά και ως πολιτικός. 
Συνέγραψε πολλές επιστημονικές εργασίες και συγγράμματα τα οποία αποτέλεσαν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα βιβλία αναφοράς. Το 1965 ίδρυσε το Ινστιτούτο Υγείας του 
Παιδιού, όπου ήταν διευθυντής μέχρι το 1982, την Ελληνική Εταιρία Ιατρικής Ηθικής και 
Δεοντολογίας και την Ελληνική Αντικαπνιστική Εταιρία. Το 1985 με δική του πρωτοβουλία 
λειτούργησε το «Ίδρυμα μελετών για το παιδί». Ήταν από το 1972 ο πρώτος πρόεδρος 
της «Εταιρίας Σπαστικών Παιδιών» και υπήρξε σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (ΠΟΥ). Διετέλεσε υπουργός υγείας στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας το 1974 
και υπουργός υγείας από το 1977 έως το 1981. Εξελέγη βουλευτής το 1977. Το 1978 
έκανε την πρώτη απόπειρα για την εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος υγείας αλλά 
παρεμποδίστηκε από διάφορους κύκλους με αποτέλεσμα να εγκαταλειφτεί. Παρακα-
ταθήκη όμως έμεινε το σχέδιο που εκπόνησε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
στη χώρα μας, το οποίο θεωρήθηκε τεκμηριωμένο και ολοκληρωμένο και αξιοποιήθηκε 
αργότερα. Χαρακτηρίστηκε ως πρωτοπόρος της επιστήμης αλλά και ως ρεαλιστής στην 
πολιτική. Ήταν σώφρων, εργατικός, τελειομανής και εμπνευσμένος άνθρωπος, άριστο 
παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους γιατρούς αλλά και τους πολιτικούς.

ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ (1920-)

Πρόεδρος της βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου

Παρότι βρίσκεται στη ζωή, τον παρουσιάζουμε τόσον για να τιμήσουμε τη μεγαλόνησο 
όσον και για τη μακρά και  πολύπλευρη δραστηριότητά του στην ιατρική και στην πολιτική. 
Γεννήθηκε το 1920 στα Λεύκαρα της Κύπρου. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο και στη 
συνέχεια στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολήθηκε με την έρευνα για 
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τον καρκίνο και άσκησε την ιατρική επί χρόνια. Διετέλεσε πρόεδρος του Παγκύπριου 
Ιατρικού Συλλόγου. Έλαβε ενεργά μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου με 
την ΕΟΚΑ. Το 1959 συμμετείχε στο συνέδριο του Λονδίνου για την ίδρυση ανεξάρτητου 
κυπριακού κράτους. Το 1960 εξελέγη βουλευτής ως υποψήφιος του πατριωτικού μετώπου 
και έκτοτε, έως πρόσφατα που αποσύρθηκε, εκλέγονταν συνεχώς. Το 1969 ίδρυσε το 
Ε.Δ.Ε.Κ., το πρώτο σοσιαλιστικό κόμμα της Κύπρου. Το 1974 έγινε απόπειρα δολοφονίας 
του κατά την οποία σκοτώθηκε ο αρχηγός της νεολαίας του Ε.Δ.Ε.Κ. Διετέλεσε πρόεδρος 
της βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου από το 1985 έως το 1991. Αναγνωρίστηκε 
διεθνώς για τους αγώνες του ενάντια στις διακρίσεις και την υποδούλωση των λαών. 
Επιλέγει στη θέση του αντιπροέδρου του Κινήματος Αφροασιατικής Αλληλεγγύης και 
υπήρξε γενικός γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Αλληλεγγύης προς τους λαούς 
της Αφρικής. Παρά τα υψηλά πολιτικά αξιώματα που ανέλαβε, εξακολουθεί να αποκα-
λείται με το προσωνύμιο «ο γιατρός». Κατά τον ελεύθερο χρόνο του έγραφε ποιήματα 
και ζωγράφιζε. Με τον χαρακτήρα του, τη μόρφωση, την ανιδιοτέλεια,  τη σταθερότητα 
στις αρχές και τις ιδέες του και την πατριωτική του δράση, κέρδισε την εκτίμηση και 
τον σεβασμό ακόμη και πέραν των ορίων του ελληνισμού.

ΔιΔαΧΕσ αΠο Το ΠαρΕΛθον – σκΕψΕισ για Το ΜΕΛΛον

Μέσα από τις περιληπτικές παρουσιάσεις του βίου των έντεκα αυτών διακεκριμένων 
συναδέλφων μας που ως σύνολο μπορούν προσφυώς να χαρακτηριστούν ως «Εθνική 
ομάδα των Ελλήνων γιατρών-πολιτικών» προσπαθήσαμε να φωτίσουμε και από μια 
άλλη σκοπιά, πτυχές της νεότερης ιστορίας του γένους μας, αφού όπως τόνισε και ο 
μεγάλος ιστορικός Thomas Carlyle, η ιστορία της ανθρωπότητας δεν είναι τίποτα άλλο 
από μια βιογραφία των μεγάλων προσωπικοτήτων που τη διαμόρφωσαν. Ταυτόχρονα, 
μέσα από την ανασκόπηση του έργου τους και της προσφοράς τους στην πατρίδα, θέ-
λουμε να επισημάνουμε την ανάγκη άσκησης της ιατρικής με ευαισθησία, ανθρωπισμό 
και αλληλεγγύη. Καλό θα ήταν επίσης οι γιατροί να ενδιαφέρονται για τα γενικότερα 
προβλήματα των ανθρώπων και να μην αποστασιοποιούνται από τα κοινά.

Τι συμβαίνει όμως σήμερα; Πώς αξιοποιείται από τους γιατρούς της εποχής μας η 
παρακαταθήκη που κληρονομήσαμε από αυτούς τους μεγάλους συμπατριώτες/συνα-
δέλφους μας; Πώς επηρεάζουν αυτά τα φωτεινά ιστορικά παραδείγματα τους καιρούς 
μας; Συνεχίζεται αυτή η παράδοση; Δυστυχώς όχι, τουλάχιστον στην ίδια αναλογία και 
το ίδιο επίπεδο. Στις μέρες μας όλο και λιγότεροι γιατροί ενδιαφέρονται για τα κοινά, 
παρεμβαίνουν στα γενικότερα δρώμενα, συμμετέχουν στην πολιτική. Που οφείλεται 
όμως αυτό; Είναι σημείο των καιρών; Αποτελεί θετική εξέλιξη; Για να μπορέσουμε να 
απαντήσουμε τα παραπάνω ερωτήματα πρέπει να εξετάσουμε τα σύγχρονα οικονομικά-
κοινωνικά-πολιτικά δεδομένα και να διερευνήσουμε το ευρύτερο νέο περιβάλλον καθώς 
επίσης και τη θέση της ιατρικής ως επιστήμης και ως λειτουργήματος μέσα σε αυτό. 

Στην αυγή της 3ης χιλιετίας, της μεγάλης επιστημονικής προόδου και της αλματώ-
δους τεχνολογικής εξέλιξης, ο κόσμος περιήλθε σε μία γενικότερη σύγχυση. Εντείνεται 
η ιστορική αμνησία, βαθαίνει η πνευματική οξείδωση, διευρύνεται η ιδεολογική άπνοια, 
κλονίζονται αξίες, χάνονται παραδόσεις, θαμπώνουν οράματα, γκρεμίζονται στηρίγματα. 
Οι θεσμοί δοκιμάζονται, ο άνθρωπος ως μοναδικότητα υποτιμάται, η ενασχόληση με 
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τα κοινά ενοχοποιείται. Η πολιτική απαξιώνεται και υποχωρεί έναντι της οικονομίας των 
αγορών. Το νόημα της Δημοκρατίας ασαφοποιείται, συγχέεται με την ασυδοσία, και 
ουσιαστικά περιορίζεται αφού οι περισσότερες αποφάσεις λαμβάνονται από εξωθεσμικά 
και υπερεθνικά κέντρα ερήμην των λαών.

Έτσι ο μέσος πολίτης, που ζει τόσο μόνος ανάμεσα σε τόσους πολλούς, αν δεν έχει 
τις γνώσεις να καταλαβαίνει και τη θέληση να αντιδρά σε ότι τον βλάπτει, απογοητεύ-
εται, εξοργίζεται και κινδυνεύει είτε να οδηγηθεί στον ατομισμό και την αποξένωση, 
είτε να παρασυρθεί από ακραίες, λαϊκίστικες και επικίνδυνες απόψεις. Από αυτή την 
περιρρέουσα κατάσταση όπου οι αγορές τοποθετούν τους αριθμούς και το κέρδος 
πάνω από τους ανθρώπους, τις στοιχειώδεις ανάγκες τους και τις πανανθρώπινες αξίες 
της ισότητας και της αλληλεγγύης δεν έμεινε ανεπηρέαστη η ιατρική και οι γιατροί. Η 
υγεία από κοινωνικό αγαθό μετατρέπεται σε χρηματιστηριακό προϊόν, η ιατρική από 
ανθρωπιστική επιστήμη μεταπίπτει σε επιχειρηματική δραστηριότητα, και οι γιατροί από 
λειτουργοί μεταβάλλονται σε επαγγελματίες.

Έτσι, όλο και λιγότεροι γιατροί ενδιαφέρονται για τα άλλα προβλήματα των ανθρώπων 
εκτός της ασθένειας τους, όλο και λιγότεροι ασχολούνται όπως προαναφέραμε με τα 
οξυμένα κοινωνικά ζητήματα, όλο και λιγότεροι συμμετέχουν στα κοινά και την πολιτική.

Ασφαλώς οι ανωτέρω εξελίξεις δεν είναι θετικές. Όπως η αποστασιοποίηση των 
πολιτών από τα κοινά και την πολιτική είναι ολέθρια για την κοινωνία και τη δημοκρατία 
έτσι είναι επιζήμια για τους ανθρώπους και την πατρίδα μας όταν αφορά τους γιατρούς. 
Γιατί αυτοί εκτός από την άσκηση της επιστήμης, βοηθώντας τους πάσχοντες γίνονται 
κοινωνοί και των γενικότερων προβλημάτων τους κάτι που τους βοηθά να διαμορφώσουν 
χρήσιμες και τεκμηριωμένες απόψεις για την αντιμετώπιση τους.

Πώς όμως πρέπει να πορευτούν οι γιατροί μέσα σε αυτό το αχαρτογράφητο έως 
χθες τοπίο; Πώς οφείλουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις; Καταρχήν 
πρέπει να αφυπνιστούν, να δίνουν προτεραιότητα στον χαρακτήρα του λειτουργήματος 
κατά την άσκηση της ιατρικής, να διέπονται από τις αρχές του ανθρωπισμού και της 
διάθεσης για προσφορά, να αντισταθούν στις σειρήνες των καιρών που εξυμνούν και 
προτάσσουν τα υλικά αγαθά και το κέρδος.

Τέλος οι γιατροί δεν πρέπει δια της απουσίας τους από τα κέντρα των αποφάσεων 
και τους μαζικούς χώρους να επιτρέψουν σε αλλότριους ή χειρότερα σε λίγους και 
ισχυρούς να αποφασίζουν για την λειτουργία των υπηρεσιών υγείας ερήμην τους, εις 
βάρος τους και εις βάρος της κοινωνίας. Θα πρέπει να έχουν ως φωτεινό φάρο τα 
λαμπρά παραδείγματα των ιστορικών προσωπικοτήτων γιατρών - πολιτικών που περι-
γράψαμε. Παρεμβαίνοντας στα δημόσια πράγματα, θα αναβαθμίσουν τη θέση τους στις 
συνειδήσεις των συνανθρώπων τους, θα συμβάλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης 
περίθαλψης, θα συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των γενικότερων προβλημάτων και 
την πρόοδο της κοινωνίας και θα βοηθήσουν στην ισχυροποίηση της πατρίδας μας που 
τώρα δοκιμάζεται από την πολύπλευρη κρίση που την ταλανίζει.
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θανάσης καράβατος

Παρουσίαση: Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

Ο Θανάσης Καράβατος, Ομότιμος Καθηγητής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ), αναγορεύεται σήμερα (8 Φεβρουαρίου 2014), 
μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΕΔΙΠ, σε 
Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος (Εικ. 1).

Το ερώτημα που μας θέτουν, συχνά, είναι το 
ακόλουθο: Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των 
υποψήφιων κηρύκων; Το ΔΣ έχει προβληματισθεί, 
στη διάρκεια της 10ετούς λειτουργίας της ΕΔΙΠ, για 
τα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ο γιατρός προκει-
μένου να αναγορευθεί  Κήρυκας του Ιπποκρατείου 
Πνεύματος. Αυτά θα μπορούσαν να συνοψιστούν, 
στα ακόλουθα, αν λάβουμε υπόψη μας τους στόχους 
για τους οποίους ιδρύθηκε η ΕΔΙΠ, οι οποίοι είναι: 

1) η διάδοση και εφαρμογή των αρχών του Ιππο-
κρατείου Πνεύματος, 

2) η ευαισθητοποίηση των γιατρών στην υπηρεσία 
αυτών των αρχών και 

3) η επιβράβευση των βέλτιστων με απονομή τιμητικών διακρίσεων, και μεταλλίων.
Στο πλαίσιο αυτών των στόχων, ο Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ, Θανάσης Κα-

ράβατος, έχει δείξει έμπρακτα την προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών του, προς την 
κοινωνία και προς τον ψυχικά άρρωστο ειδικότερα, χωρίς κανενός είδους παρεμβάσεις, 
ή εμπόδια του τύπου των φυλετικών, οικονομικών, εθνικών, θρησκευτικών, ή πολιτικών 
πεποιθήσεων, ή κοινωνικής διάκρισης, σύμφωνα και με τη συνθήκη της Γενεύης. Ως 
γιατρός και άνθρωπος, κέρδισε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση της κοινωνίας, αλλά 
και της ιατρικής κοινότητας. Επιπλέον, μέσα από τις διδασκαλίες του, την ιατρική και 
συγγραφική του δραστηριότητα, τη συμπεριφορά του, ευαισθητοποίησε τους νέους 
γιατρούς, στην τήρηση και διάδοση των αρχών της Ιπποκρατικής διδασκαλίας. Η ΕΔΙΠ, 
εκτίμησε αυτήν του την προσφορά και όπως εύστοχα είχε παρατηρήσει ο Αδαμάντιος 
Κοραής, διαπιστώνει για το γιατρό και άνθρωπο Θανάση Καράβατος ότι:

«Μαρτυρεί η ιστορία του, μαρτυρούν τα συγγράμματά του ότι ασχολούμενος 
εις την ιατρικήν, σκοπόν άλλον δεν είχε…. παρά… την ανθρώπινη ωφέλειαν»

ΚΗΡΥΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Εικ. 1. Θανάσης Καράβατος, Ομότιμος 
Καθηγητής Α.Π.Θ.
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Αλλά, ας μην ξεχνάμε ότι η προσφορά προς τον άρρωστο, εκφράζει μια αναδυόμενη 
πρόκληση, στη σχέση γιατρού-αρρώστου, στη σημερινή σκληρή κοινωνικο-οικονομική 
πραγματικότητα, ενώ παράλληλα  αποτελεί βασική αρχή, στην άσκηση της ιατρικής, 
την αυστηρή τήρηση της οποίας καλείται να σεβαστεί ο γιατρός. Μια πραγματικότητα, 
που έχει απομακρύνει το νέο γιατρό από τις Ιπποκρατικές αρχές και τον οδηγεί στην 
αναζήτηση νέων δρόμων, εύκολου και γρήγορου πλουτισμού. Η σχέση αυτή έχει διατα-
ραχθεί σήμερα, σε σημαντικό βαθμό, κάτω από το βάρος της κοινωνικής αγωνίας την 
οποία επιτείνει, έτι περαιτέρω, η δυσφορία της κοινής γνώμης, για την ποιότητα του 
συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.

Ο Γαληνός, στο έργο του, «ὅτι ὁ ἄριστος ἰατρός και φιλόσοφος» γράφει: 

Σήμερα, έχουν φθάσει στο σημείο να επαινούν τον Ιπποκράτη και να τον θε-
ωρούν τον πιο σημαντικό γιατρό όλων των εποχών, κάνουν όμως όλα τ’ άλλα 
εκτός από το να γίνουν όμοιοι με εκείνον.
Η αμετροέπειά μας, όμως, δεν σταματά εκεί. Σήμερα, επειδή ο πλούτος αξίζει περισ-

σότερο από την αρετή, είναι δύσκολο και χρειάζεται πολύ προσπάθεια να γίνει κάποιος 
γιατρός σαν τον Ιπποκράτη. Δεν είναι δυνατόν, συνεχίζει ο Γαληνός, κάποιος να μαζεύει 
χρήματα και ταυτόχρονα να ασκεί τόσο μεγάλη τέχνη.

Αν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί όχι, με λόγια αλλά με πράξεις και να αποδείξει 
ότι ο πλούτος του περιορίστηκε μέχρι του σημείου, να μη πεινάσει, να μη διψάσει 
και να μη κρυώσει, αυτός ακολούθησε πράγματι τη διδασκαλία του Ιπποκράτη.
Όλα αυτά απαιτούν ότι, ο υποψήφιος Κήρυκας του Ιπποκρατείου Πνεύματος, πρέ-

πει να έχει επιπλέον και την έξωθεν καλή μαρτυρία του γιατρού, που ακολούθησε  στη 
διάρκεια του επιστημονικού του βίου τις αρχές τις Ιπποκρατικής διδασκαλίας όπως τις 
περιέγραψε ο Παπανικολάου, ο οποίος είχε πει:

«το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής, αλλά να ερ-
γασθώ, να δώσω, να δημιουργήσω, να κάμω κάτι τι αντάξιο ενός ανθρώπου  
ηθικού δυνατού».
Ο Καράβατος, γεννήθηκε στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 1940. Από το 1946 και μέ-

χρι σήμερα, ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι παντρεμένος με τη μικροβιολόγο 
Ελένη Χαριτίδου και έχουν ένα γιο, το Στέργιο (Eικ. 2 και 3).

Έλαβε τον τίτλο του Νευρολόγου-Ψυχιάτρου, τον Ιούλιο του 1975. Από το Σεπτέμβριο 
του 1975 και μέχρι το Δεκέμβριο του 1976, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές 
στη Γαλλία, ως υπότροφος της Γαλλικής κυβέρνησης. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
μετεκπαίδευσής του εργάστηκε στη Νευροψυχιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Henri 
Mondor του Πανεπιστημίου Paris-Val de Marne, CHU de Creteil (ψυχιατρικό τμήμα Γενικού 
Νοσοκομείου και νευροψυχολογικό εργαστήριο), υπό την άμεση εποπτεία του αείμνη-
στου καθηγητή Jacques Βarbizet. Κατόπιν, εργάστηκε στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική 
Κλινική του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Sainte Anne (Πανεπιστήμιο René Descartes), υπό 
τον καθηγητή Pierre Pichot (Clinique des Maladies Mentales et de l’ Encephale) και στο 
Laboratoire de Conditionnement της ίδιας Κλινικής (θεραπεία συμπεριφοράς, έρευνα 
εξαρτημένων αντανακλαστικών), υπό την εποπτεία της ερευνήτριας του CNRS Melanie 
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Agathon. Σ’ όλο το διάστημα, των 
μεταπτυχιακών του σπουδών στο 
Παρίσι, παρακολούθησε τις δρα-
στηριότητες (εβδομαδιαία απογευ-
ματινά σεμινάρια, κλινικές έρευνες) 
στη μονάδα Νευροψυχολογικής 
και Νευρογλωσσικής έρευνας U 
111 του INSERM, στο Νοσοκομείο 
Sainte Anne, κοντά στον αείμνηστο 
καθηγητή Henri Hecaen και τον τότε 
Maitre de Recherches Α. Τζαβάρα, 
ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Στο διάστημα της 
μετεκπαίδευσής του συμμετείχε 
στην έρευνα της Κλινικής, του 
καθηγητή Barbizet, με θέμα την 
«αντίληψη των χρωμάτων», από την 
οποία προέκυψε ειδικό Memoire, 
που υποστήριξε ενώπιον των Κα-
θηγητών της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Paris-Val de Marne 
και για το οποίο του απονεμήθηκε 
ο τίτλος του Assistant Etranger.

Το 1981, άρχισε το πειραματικό μέρος της διδακτορικής διατριβής του με τίτλο 
«Η δυναμική της εγκεφαλικής ημισφαιρικής εξειδίκευσης. Νευροψυχολογική μελέτη 

πληθυσμού εγγραμμάτων, εκ γε-
νετής τυφλών, με τη δοκιμασία της 
διχωτικής ακοής», για την οποία το 
Ιατρικό Τμήμα του απένειμε στις 
27-5-1983 το τίτλο του διδάκτορα 
με το βαθμό «Άριστα». Το θέμα 
της διατριβής του αναφέρεται στο 
πάντα επίκαιρο θέμα της «πλαστι-
κότητας του εγκεφάλου», όπως το 
είχε διερευνήσει με τα μέσα της 
εποχής, σε δύο ομάδες εκ γενετής 
τυφλών, που διαχώριζε με βάση 
την εξοικείωσή τους στο σύστημα 
γραφής και ανάγνωσης Braille, για 
να δείξει τη δυνατότητα εξωγενών, 
περιβαλλοντικών παραγόντων πάνω 
στη δομή του Κεντρικού Νευρικού 
Συστήματος. Στο σχετικό άρθρο 
που δημοσιεύτηκε το 1984 σε υψη-

Εικ. 3. Η μικροβιολόγος Ελένη Χαριτίδου, σύζυγος του 
Θανάση Καράβατου, με το γιο τους Στέργιο.

Εικ. 2. Ο Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ, Θανάσης Καρά-
βατος με τη σύζυγό του Ελένη Χαριτίδου, μικροβιολόγο.



214

H ΘεΣη του Γιατρου Στην Κοινωνια

λής στάθμης διεθνές επιστημονικό περιοδικό 
[Neuropsychologia, Impact factor 4,5], έχουν 
γίνει από το 1986 αρκετές αναφορές (citations) 
που, συνεχίζονταν έως πρόσφατα, (η τελευ-
ταία το 2009).

Ο Θανάσης Καράβατος, αφυπηρέτησε 
το 2007, όπως ευσχήμως λέγεται σήμερα  
η συνταξιοδότηση, όπως γράφει στο βιβλίο 
του (Εικ. 4):

Για μια ΜΗ α-θεωρητική ψυχιατρική

Όμως, μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να συ-
χνάζει στους ίδιους επιστημονικούς χώρους, 
προσφέροντας την πλούσια επιστημονική και 
φιλοσοφική εμπειρία και γνώση του, άλλα και 
με έκδηλη την επιστημονική του ανησυχία (Εικ. 
5). Είχε μια μακροχρόνια και καρποφόρα επι-
στημονική διαδρομή στην ίδια πάντα κλινική, 
την Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ, την οποία 
χαρακτηρίζει η επιτυχημένη επιστημονική 
αλλά και κοινωνική του συμπεριφορά και 
δράση. Ο Καθηγητής, Θανάσης Καράβατος, 
είναι ένας ώριμος νέος με ανήσυχο πνεύμα, 

με πλούτο ιδεών και έντονα ανεπτυγμένα  αισθήματα αναζητήσεων, σε θέματα Αρχαίας 
Ιατρικής Γραμματείας, Φιλοσοφίας και Ψυχιατρικής. Η αναζήτηση πηγών, μέσα στα 
σκονισμένα ράφια των βιβλιοθηκών είναι ένα δύσκολο έργο, το οποίο απαιτεί ειδικές 
γνώσεις και ικανότητες, πρέπει δε να συνεπικουρείται από μεγάλα αποθέματα υπομο-
νής και επιμονής. Απόδειξη, γι’ αυτές του τις ικανότητες, έχουμε από μελέτη του, που 
δημοσιεύεται στο 1ο Supplement της Σύναψις, το Φθινόπωρο του 2005, με τίτλο:

Εικ. 4. Εξώφυλλο του έργου του: για μια ΜΗ 
α-θεωρητική ψυχιατρική.

Εικ. 5. Από επιστημονική εκδήλωση με τους Καθηγητές κ. Κ. Σολδάτο, Γ. Καπρίνη και Γ. Νιματούδη 
(από αριστερά προς τα δεξιά). 
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Νεμεσίου, Επισκόπου Εμέσης της Συρίας: Περί φύσεως ανθρώπου (390-400 μ.Χ.)
Η «θεωρία των εγκεφαλικών κοιλιών» σε χειρόγραφο (18ος αιώνας)  

της βιβλιοθήκης της κοζάνης

στην οποία διαβάζουμε:
Έτυχε να προσέξω κάποιο δημοσίευμα για, τα χειρόγραφα, της Κοβενταρείου Δη-

μοτικής Βιβλιοθήκης της Κοζάνης, που τράβηξε περισσότερο την προσοχή μου, καθώς 
αναφερόταν εκεί και το Περί φύσεως ανθρώπου, του επισκόπου Εμέσης της Συρίας 
Νεμέσιου (μεταξύ 390-400 μ.Χ.), για το οποίο γνώριζα – από την Ιστορία της φρενολο-
γίας του Georges Lanteri-Laura, που είχα επιμεληθεί την ελληνική της έκδοση – πως 
περιείχε γνώσεις του καιρού εκείνου για τον εγκέφαλο. Ήταν μια χρήσιμη πληροφορία 
που χαράχτηκε στη μνήμη μου για να αναζωπυρωθεί όταν ανέλαβα την οργάνωση των 
Συναντήσεων της Κοζάνης. Η πρώτη μετάφραση του χειρογράφου στα λατινικά, με τίτλο 
Πρέμνον φυσικόν (premnon physicon), έγινε τον 11ο αιώνα, στην περίφημη Ιατρική Σχολή 
του Σαλέρνου, από τον αρχιεπίσκοπο Alfanus (1805). Το ελληνικό κείμενο εκδόθηκε, για 
πρώτη φορά, σε βιβλίο το 1565 (Platin Press, Antwerp). Είχε προηγηθεί το 1512, η έντυπη, 
«διορθωμένη», λατινική απόδοσή του από τον Behatus Rhenanus, που χαρακτήριζε το 
έργο «σπάνιο και άγνωστο για πολλούς αιώνες»

Επιπρόσθετα στοιχεία, γι’ αυτήν του την ικανότητα, παίρνουμε από το βιβλίο Anthology 
of Greek Psychiatric Texts (Εικ. 6) για την ανεύ-
ρεση των εργασιών του οποίου δαπανήθηκαν 
ώρες αναζητήσεων στις βιβλιοθήκες. Το έργο 
αυτό κυκλοφόρησε το 2011 στα αγγλικά, στη 
σειρά Anthologies of International Psychiatric 
texts της World Psychiatric Association, με 
πρόλογο των Helen Hermann, Mario Maj, Driss 
Moussaoui. Διανεμήθηκε δωρεάν στους 10.000 
συνέδρους, του 15ου Παγκοσμίου Συνεδρίου 
Ψυχιατρικής, που έγινε στο Buenos Aires. 
Το ενδιαφέρον, στο βιβλίο αυτό, εστιάζεται 
εκτός των άλλων στα τρία εισαγωγικά άρθρα, 
από τους κ. Γ. Χριστοδούλου, Δ. Πλουμπίδη 
και Θ. Καράβατο, εκδότες του βιβλίου, τα 
οποία αναφέρονται στην ιστορική εξέλιξη 
της ψυχιατρικής σκέψης από την εποχή του 
Ιπποκράτη και τους Έλληνες ψυχιάτρους έως 
τις μέρες μας.

Ο Θανάσης Καράβατος, συνεχίζει με το 
ίδιο πάθος και με μεγαλύτερη ένταση τη Φι-
λοσοφική (ψυχ)ιατρική του διαδρομή, μέσω 
των επιστημονικών εκδηλώσεων.

Η ιδιαίτερη αγάπη του, μετά τη σύζυγό του, 
είναι η έκδοση του περιοδικού Σύναψις, της 
τριμηνιαίας Επιθεώρησης Ψυχιατρικής, Νευ-
ροεπιστημών και Επιστημών του Ανθρώπου 

Εικ. 6. Εξώφυλλο του έργου Anthology of Greek 
Psychiatric Texts.
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(Εικ. 7), καθώς και οι επιστημονικές εκδόσεις 
της σειράς Συνάψεις που ξεκίνησαν πριν επτά 
και πλέον χρόνια με υπεύθυνους, τον τιμώμε-
νο, το Δ. Πλουμπίδη και τον Κ. Πόταγα. Στον 
πρόλογο του 1ου περιοδικού, Σύναψις (Εικ. 7), 
στο οποίο δημοσιεύονται τα πρακτικά των 
συναντήσεων της Κοζάνης, που γίνονταν στο 
θεραπευτήριο Ν. Σπινάρη γράφει:

Ανάγκη, λοιπόν, να βρεθούμε τόσο 
εντός όσο και εκτός της ψυχιατρικής κι 
ακόμη να αναζητήσουμε στον κοντινό 
περίγυρό της «Εφαπτόμενα συγγενι-
κά πεδία». Μας χρειάζεται ασφαλώς 
ο ιατρικός λόγος (στην ευρύτητά του, 
με όλα τα αναγκαία του δάνεια), αλλά 
χρειάζεται να ακούσουμε και το λόγο 
της τέχνης, ή το λόγο της ιστορίας 
και της φιλοσοφίας, ακόμη και το 
λόγο των επιστημών. Αυτός θα είναι 
ο στόχος και των Συναντήσεων της 
Κοζάνης. 

Το περιοδικό, Σύναψις, αποτελεί ένα κομμάτι από τον εαυτό του. Ως αισθητική 
παρουσία προσελκύει την προσοχή και διεγείρει τη διάθεση να το ξεφυλλίσεις. Είναι 
προσεγμένο με ιδιαίτερη φροντίδα, από το γιο του Στέργιο (ΜΑ in Film and Photographic 
Studies), ο οποίος διδάσκει φωτογραφία (Εικ. 3).

Με το έργο αυτό, ο Καράβατος έδωσε βήμα στους ψυχιάτρους, νευρολόγους, ψυ-
χολόγους, οι οποίοι μπόρεσαν να συνθέσουν και να προωθήσουν την επιστήμη τους. 
Οι συναντήσεις αυτές, εκτός του ότι δίνουν βήμα στις διαφορετικές προσεγγίσεις, 
στοχεύοντας στην ανάπτυξη διαλόγου, ανάμεσα σε γνωστικά πεδία, που παραμένουν 
στεγανά, επιχειρούν να συμβάλλουν στην καθιέρωση μιας κοινής γλώσσας, μιας κοινής 
ορολογίας. Η επιθυμία να διατηρηθούν τα ίχνη αυτών των συζητήσεων, μιας διαδρομής 
από έπεα πτερόεντα, οδήγησε στην καταγραφή τους σε τόμο.

ΕΠισΤΗΜονικΗ ΔρασΤΗριοΤΗΤα

Η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του, άρχισε από τη θέση του πανεπιστημιακού βοηθού 
(1977-1983) στην Α΄ Ψυχιατρική Κλινική του ΑΠΘ, στην οποία διέτρεξε όλες τις καθηγητικές 
βαθμίδες (Λέκτορας το 1983, επίκουρος καθηγητής το 1988, αναπληρωτής καθηγητής το 
1997, τακτικός καθηγητής το 2002). Το 2008, εκλέγεται ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής 
του ΑΠΘ, ένα χρόνο μετά την αφυπηρέτησή του από τη θέση του τακτικού καθηγητή 
ψυχιατρικής και διευθυντή της Α΄ ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ. Διετέλεσε επί δέκα 
χρόνια (1998-2007) διευθυντής της Α΄ Ψυχιατρικής Κλινικής του ΑΠΘ, αρχικά στο χώρο 

Εικ. 7. Σύναψις, τριμηνιαία Επιθεώρηση, Ψυ-
χιατρικής, Νευροεπιστημών και Επιστημών 
του Ανθρώπου.
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του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου και από το 2004 στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, 
όπου οργάνωσε από την αρχή μια Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου, στο πλαίσιο 
της συμμετοχής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση. 

Έχει εκλεγεί ή επιλεγεί ως:

α) Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 
και της Εξεταστικής Επιτροπής για την ειδικότητα της ψυχιατρικής 

β) Εθνικός κριτής, για την κρίση των γιατρών του ΕΣΥ 
γ) Εκλέγεται αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΕΨΕ) κατά την τρι-

ετία (2003-2006) και, έκτοτε, μέλος του Κλάδου «Ιστορία της ψυχιατρικής» της ΕΨΕ
δ) Επικεφαλής του τομέα Βραχείας Νοσηλείας (4 Νοσοκομείων και 2 Πανεπιστημιακών 

τμημάτων) στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Είναι μέλος πολλών Ελληνικών και Ξένων Επιστημονικών Εταιρειών, όπως:

1. Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
2. Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
3. Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (ιδρυτικό μέλος) και των κλάδων

 - Ψυχοφυσιολογίας
 - Ψυχογηριατρικής
 - Ιστορίας της Ψυχιατρικής της ΕΨΕ

4. Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Τοξικομανιογόνων Ουσιών (ιδρυτικό μέλος) 
5. Εταιρείας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
6. Ελληνικής Εταιρείας για τις Νευροεπιστήμες
7. Ελληνικής Εταιρείας Ψυχοφυσιολογίας (ιδρυτικό μέλος)
8. South-East European Society for Neurology and Psychiatry,
9. World Federation for Mental Health

10. International Society for the History of the Neurosciences
11. Association of European Psychiatrists

κΛινικο Εργο

Το κλινικό του έργο, εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της νοσοκομειακής, αρχικά και 
της πανεπιστημιακής, εν συνεχεία εργασίας του, στο ΨΝΘ και το Γενικό Νοσοκομείο 
«Παπαγεωργίου», της Θεσσαλονίκης όπου οργάνωσε εκ του μηδενός Ψυχιατρική Κλινική 
Γενικού Νοσοκομείου. Το έργο αυτό, αντανακλάται στο επιστημονικό έργο των μελών 
των Κλινικής [ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια – στις δημοσιεύσεις σε εθνικά 
και διεθνή περιοδικά].

ΔιΔακΤικο Εργο

Προπτυχιακό επίπεδο

1) Σε φοιτητές της Ιατρικής,
2) Σε φοιτητές της Αρχιτεκτονικής

 - Δημιουργία και ανάπτυξη ψυχιατρικών νοσηλευτικών υποδομών (παρελθόν-πα-
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ρόν-μέλλον)
3) Σε φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής (Γλωσσολογία) 

 - Νευροψυχολογία / Νευρογλωσσολογία
4) Σε φοιτητές του ΠαιδαγωγικούΤμήματος

 - Λειτουργική οργάνωση εγκεφάλου

Μεταπτυχιακό επίπεδο

5) Σε ειδικευόμενους στην ψυχιατρική (της Κλινικής και Κλινικών του ΨΝΘ),
6) Στο νοσηλευτικό προσωπικό του ΨΝΘ
7) Στο μεταπτυχιακό τμήμα Γλωσσολογίας (Φιλοσοφική)
8) Σε προγράμματα μετεκπαιδευομένων δασκάλων Ειδικής Αγωγής

Πανελλαδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών ψυχικής υγείας [1994-1995]

• Εκπαιδευτής, στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών ψυχικής υγείας που διοργάνωσε 
πανελλαδικά το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Διευθυντής: 
ο καθηγητής Κ. Στεφανής) κατά τα έτη 1994-1995, στο πλαίσιο του κανονισμού 815/84 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών [2007-2011]

• Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική 
Νευροψυχολογία» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 
Health Science Center of University of Texas, Πανεπιστήμιο του Τέξας, Χιούστον, 
Τέξας, USA.

συγγραΦικο Εργο

Πέραν των δημοσιεύσεων του σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά έχει συγγράψει και 
επιμεληθεί πάνω από 34 βιβλία, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α) Διδακτικές σημειώσεις

1) Ιατρική σημειολογία - Ψυχιατρική σημειολογία (1985). 
2) Θέματα Νευροψυχολογίας (1988)

Β) Κεφαλαία σε διδακτικά εγχειρίδια

3) Ψυχοβιολογία της Συμπεριφοράς 
4) Ιατρική Ψυχολογία 

Γ) Κεφαλαία σε πανεπιστημιακό σύγγραμμα 

5) Ψυχιατρική, Χ. Ιεροδιακόνου, Χ. Φωτιάδης, Ε. Δημητρίου (Ed). Εκδόσεις Μαστορίδη. 
Θεσσαλονίκη 1988

 - Κοινωνικοπολιτιστική θεώρηση της ψυχικής ζωής, (σελ. 63-68) 
 - Ψυχιατρική εξέταση, (Καράβατος Α. Καπρίνης Γ.) (σελ. 85-112)
 - Ταξινομικά συστήματα στην Ψυχιατρική, (σελ. 123-130) 
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 - Αλκοολισμός - Αλκοολικές ψυχώσεις, (σελ. 269-282). 
 - Συστήματα παροχής Ψυχιατρικών Φροντίδων - Ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, 
(σελ. 417-422).

 - Στοιχεία κοινωνιολογίας των ψυχικών νόσων, (σελ. 85-112).

Δ) Video

6) The exodus from Leros.
7) Η ψυχιατρική σημειολογία μέσα από κινηματογραφικές ταινίες.

Ε) Μονογραφίες

8) Τα πρώτα βήματα της ψυχολογίας στην Ελλάδα (Εικ. 8).
Η «Ψυχολογία» του Γ. Σερούϊου (1841) Οδυσσέας /Τρίαψις Λόγος, Αθήνα 1991. 

9) Internet και Ιατρική. Εξάντας / Προσεγγίσεις Αθήνα 2002.
10) Όνειρο & ψυχοπαθολογία. Συνεργασία με Αμπατζόγλου Γ, Χριστοπούλου-Αλετρά 

Ε. Εξάντας / Προσεγγίσεις Αθήνα, 2003 
(Εικ. 9).

11) Έχει και η νοσταλγία την ιστορία της. 
Συνάψεις 2013 (Εικ. 10).
Τη λέξη, «νοσταλγία», περιγράφει ο Κα-

ράβατος στο έργο του, Έχει και η νοσταλγία 

Εικ. 8. Εξώφυλλο της μονογραφίας: Τα πρώτα 
βήματα της Ψυχολογίας στην Ελλάδα.

Εικ. 9. Εξώφυλλο του έργου: Όνειρο και ψυ-
χοπαθολογία.
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Εικ. 11 Εξώφυλλο του έργου: Έχει και το 
ΓΗΡΑΣ τις ηλικίες του.

την Ιστορία της. Η λέξη αυτή, αν και προέρχεται από τη σύνθεση δύο ελληνικών λέξε-
ων, νόστος (από το νέομαι = επιστρέφω) και άλγος (πόνος), εν τούτοις ως ενιαία λέξη 
δημιουργήθηκε από τον αλσατό γιατρό Jean Hofer το 1688, ο οποίος τη συμπεριέλαβε 
στη διδακτορική διατριβή του στα λατινικά με τον τίτλο Nostalgia oder Heim - wehe. Η 
λέξη δημιουργήθηκε για να εκφράσει τη θλίψη, τη μυϊκή αδυναμία και τον πυρετό, που 
παρουσίαζε ένας φοιτητής, που σπούδαζε μακριά από το σπίτι του. Τα συμπτώματα 
υποχώρησαν όταν μεταφέρθηκε στην πατρίδα του. 
12) Έχει και το γήρας τις ηλικίες του. Συνάψεις 2013 (Εικ. 11).

Οι φιλοσοφικές του ανησυχίες και προβληματισμοί, σε συνδυασμό με την έντονη 
δραστηριότητά του στο χώρο της Φιλοσοφίας, (Ψυχ)ιατρικής, γίνονται έκδηλες στο 
έργο του: «Έχει και το ΓΗΡΑΣ τις ηλικίες του», στο οποίο με την έναρξη, θέτει τον ανα-
γνώστη μπροστά στο ερώτημα: «είναι υπαρκτός ο χρόνος;», για να κλείσει με το άρθρο 
του Lancet το 2012, αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα για το ΓΗΡΑΣ με τίτλο: «Το ευ 
γηράσκειν: μια παγκόσμια προτεραιότητα».

ΣΤ) Κεφάλαια σε Συλλογικό Τόμο

13) Κείμενα Νευροψυχολογίας (Εικ. 12). «Σύγχρονα Θέματα», Θεσσαλονίκη 1987.
 - Η επίδραση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης Braille στην ημισφαιρική 
εξειδίκευση για τη γλώσσα των εκ γενετής τυφλών (σελ. 121-139).
 - Οι απαρχές της Νευροψυχολογίας στην Ελλάδα. Ο Σ. Αποστολίδης και το βιβλίο 

Εικ. 10. Εξώφυλλο του έργου: Έχει και η Νο-
σταλγία την ιστορία της
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του «Αι ψυχώσεις» (1889)- Ψήγματα 
«νευροψυχολογίας» στο έργο του Ε. 
Ροΐδη (σ.15-42).

14) Ψυχιατροδικαστική. Εκδ. Δουζένης Α, 
Λύκουρας Ε, Πασχαλίδης 2008.

 - Ηθικά και Δεοντολογικά ζητήματα στην 
Ψυχιατρική (σελ. 3-8).

15) Συζητήσεις για το Λόγο στο Αιγινήτειο / 
Συνάψεις 2008 (Εικ. 13).
Το έργο αυτό επέχει και θέση αναφο-
ράς στη μνήμη του αείμνηστου, φίλου 
Καθηγητή Νευρολογίας Δημήτρη Βα-
σιλόπουλου.
 - Φυλογένεση και οντογένεση της έννοιας 
«αφασία» (σελ 35-52).

16) Λόγος & Νόηση [Συζητήσεις για το Λόγο 
στο Αιγινήτο] Συνάψεις 2012.

 - Η γλώσσα της επιστήμης και η επι-
στημονική σκέψη. Ένα παράδειγμα: η 
γλώσσα της ψυχιατρικής και η ψυχο-
παθολογική σκέψη (297-307).

17) Η ανάδυση της έννοιας της ψυχικής νόσου 
στην αρχαιότητα.
Την έννοια αυτή περιγράφει στον 1ο τόμο 

των πρακτικών του 2ου Συμποσίου, της Επιστη-
μονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών γιατρών, ο 
Μελάμπους, που έγινε με θέμα «Μελάμπους 
και Αμφιάραος: Μαντική και Ιατρική τέχνη των 
Μελαμποδιδών», το 2011 και 2012 (Εικ. 14).

Ζ) Πρόλογοι σε Επιστημονικά 
Συγγράμματα

18) Περί φρενολογίας σήμερα
Στην ελληνική έκδοση της Ιστορίας της 

Φρενολογίας του G. Lanteri-Laura, 
Εξάντας, Τρίαψις Λόγος, 1999 Αθήνα (σελ. 

11-25).
19) Ο Freud και οι “diagram makers” του 19ου 

αιώνα
Στην πρώτη ελληνική έκδοση του βιβλίου 
του Freud Για την ερμηνεία των αφασιών. 
Εξάντας (σειρά Τρίαψις Λόγος), 2002 (σελ. 
37-63). 

20) Διαβάζοντας φιλοσοφικά τις επιστήμες

Εικ. 12. Εξώφυλλο του συλλογικού τόμου: 
Κείμενα Νευροψυχολογίας.

Εικ. 13. Εξώφυλλο του συλλογικού τόμου: 
Συζητήσεις για το λόγο στο Αιγινήτειο.
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Εικ. 15. Εξώφυλλο της Ελληνικής εκδόσεως 
του έργου: Ανθολόγιο Ελληνικών Ψυχιατρικών 
Κειμένων.

Στο βιβλίο Πλάτωνος Ρεόντων Έλεγχος (Θεαίτητος 151d-183c) του καθηγητή Ανδρέα 
Παπανικολάου, διευθυντή του Mαγνητοεγκεφαλογραφικού Eργαστηρίου στο Τμήμα 
Κλινικών Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου του Huston (Texas, USA), Εξάντας, 
2002 (13-23).

21) Οι τεχνικές αυτο-βοήθειας στη γνωσιακή θεραπεία
Στην ελληνική έκδοση του βιβλίου Mind over Mood. A cognitive therapy treatment 
manual for  clients. Τhe Guilford Press 1995, των Greenberger D, Padefsky C. (πρόλο-
γος του Α. Beck). Ελληνικός τίτλος: Σκέφτομαι άρα αισθάνομαι. Εγχειρίδιο γνωσιακής 
θεραπείας για χρήση από τους πελάτες. Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2007.

22) Η φύση της ψυχικής νόσου
Στο βιβλίο του αναπληρωτή καθηγητή ψυχιατρικής [ΕΚΠΑ] Παναγιώτη Ουλή. Εξά-
ντας, 2003. 

23) Η σχιζοφρένεια – 100 χρόνια για να κατανοήσουμε
Στην ελληνική έκδοση του βιβλίου του ομότιμου καθηγητή ψυχιατρικής Jean Garrabé. 
[Σε συνεργασία με τον Δ.Ν. Πλουμπίδη], Συνάψεις, 2011.

Η) Ανθολόγιο 

24) Ανθολόγιο Ελληνικών Ψυχιατρικών Κειμένων (Εικ. 15).
Καράβατος Α, Πλουμπίδης ΔΝ, Χριστοδούλου ΓΝ. Εκδόσεις ΒΗΤΑ, 2006, σελ 605. 

Εικ. 14. Εξώφυλλο του 1ου τόμου των πρακτικών 
του 1ου και 2ου Συμποσίου με θέμα: Το Μελά-
μποδα, που έγινε στα Καλάβρυτα το 2011-2012
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Εισαγωγικό κεφάλαιο με κείμενα από την αρχαιοελληνική, ελληνιστική και βυζαντινή 
γραμματεία και αποσπάσματα ψυχιατρικών κειμένων από το 1794 έως το 1950, 605.

Θ) Σύγγραμμα

25) Για μια μη-αθεωρητική ψυχιατρική.
Συνάψεις 2013 (σελ. 328) (Εικ. 4).

Ι) Περιοδική Έκδοση

Επιθεώρηση Ψυχιατρικής – Νευροεπιστημών – Επιστημών του Ανθρώπου

26) Σύναψις (Εικ. 7).
Από το Σεπτέμβριο του 1975, είναι εκδότης του περιοδικού Σύναψις [Επιθεώρηση 
Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημών και Επιστημών του Ανθρώπου] που ανήκει στην αστική 
μη κερδοσκοπική εταιρεία Κοινός Τόπος Ψυχιατρικής, Νευροεπιστημών και Επιστημών 
του Ανθρώπου και εκδίδει 4 τεύχη το χρόνο – Έχουν κυκλοφορήσει 31 τεύχη και 2 
suppl, από το 2005 μέχρι το τέλος του 2013].

ΙΑ) Συμμετοχή σε Τιμητικούς Τόμους

1. αφιέρωμα στον υφηγητή γεώργιο Ζερβόπουλο 
Τα πρώτα μαθήματα ψυχολογίας και ψυχιατρικής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα

2. απόδοσις τιμής στη Μνήμην του καθηγητού α. Διακογιάννη
Θεσσαλονίκη 2001, Ψυχιατρική και μεταμοσχεύσεις, 156-168.
Περί ανθρώπου, λόγος ψυχιατρικός (115-124)

3. συλλογικός Τόμος προς τιμή του καθηγητή α. αηδονόπουλου
Το λεξιλόγιο του πόνου στην αρχαϊκή και την κλασική ελληνική αρχαιότητα

4. Τιμητικός τόμος ομότιμου καθηγητή Λουκά σπράου
Ο εγκέφαλος, η Γλώσσα και  ο Ανθρώπινος Ψυχισμός (11-15), Αθήνα 2003

5. Τιμητικός τόμος καθηγητού-ακαδημαϊκού σπύρου σκαρπαλέζου
Από τη θεωρία των κοιλιών και τη φρενολογία στη νευροψυχολογία, Αθήνα 2006, 185-192

6. Τιμητικός τόμος γεωργίου ν. Χριστοδούλου
 Τα άλατα λιθίου στην ψυχιατρική. Από τις κλινικές δοκιμές στη δεκαετία του ’60 και 

τον σκεπτικισμό των επόμενων χρόνων στη σύγχρονη ψυχοπροφυλακτική χρήση τους, 
2011, 414-417.

ΕρΕυνΗΤικο Εργο

Εστιάζεται σε θέματα: Κλινικής ψυχιατρικής, Ψυχοπαθολογίας, Ψυχογηριατρικής, 
Ψυχοφαρμακολογίας, Ψυχοφυσιολογίας, Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και ιδιαίτερα σε 
θέματα:

Νευροψυχολογίας

Οι έρευνες αφορούν στην λειτουργική οργάνωση του εγκεφάλου, πληθυσμού υγιών 
και ψυχικώς πασχόντων (κυρίως ασθενών με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή).
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Ιστορίας & επιστημολογίας 

Μελέτη της εισαγωγής ψυχιατρικών και νευροεπιστημονικών γνώσεων στην Ελλάδα 
του 19ου αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό έχει εκπονήσει σχετικές εργασίες και επιμελήθηκε τις 
σελίδες «από την ιστορία της ελληνικής ιατρικής» στην ελληνική έκδοση του JAMA (1999), 
«από την ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα» του περιοδικού Στίγμα (2000-2004). 

ΕκΠαιΔΕυΤικΕσ & ΕκΔοΤικΕσ ΠρωΤοΒουΛιΕσ

• Στο πλαίσιο του εμπλουτισμού των Μετεκπαιδευτικών Μαθημάτων της Κλινικής, οργά-
νωσα από το 1999 μέχρι το 2004, στο χώρο του ΨΝΘ τις Συναντήσεις της Παρασκευής, 
με τη συμμετοχή ομιλητών από την πόλη 
μας αλλά και επισκεπτών, από το χώρο της 
ψυχιατρικής και των νευροεπιστημών, αλλά 
και του ευρύτερου επιστημονικού χώρου. 
Ήδη, οι πολυάριθμες ομιλίες – σε θέματα 
ψυχιατρικής, νευροεπιστημών, ψυχανάλυ-
σης, ιστορίας, επιστημολογίας, βιοηθικής 
κλπ – έχουν δημοσιευθεί στα 5 τεύχη της 
περιοδικής έκδοσης της Κλινικής
 - Εντός, εκτός και επί της ψυχιατρικής 
(Εικ. 16).

• Μαζί με τον Καθηγητή του Τμήματος ΜΙΘΕ 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Τζαβάρα, 
δημιούργησαν τη σειρά ψυχιατρικού, 
ιστορικού και επιστημολογικού προβλη-
ματισμού
 - Τρίαψις Λόγος, (Οδυσσέας, 1989-1991) 
και (Εξάντας, 1992-2006).

• Επιμελήθηκε, επίσης, τις σειρές ευσύνο-
πτων βιβλίων επιστημονικού ενδιαφέροντος
 - Προσεγγίσεις (Εξάντας, 2003-2005)
 - Συνάψεις (Κοινός τόπος, 2006-μέχρι 
σήμερα).

ΒιΛιογραΦια

- Καράβατος Θ. Έχει  και η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ την ιστορία της. Εκδόσεις Συνάψεις, Αθήνα 2013
- Καράβατος Θ. Η (ψυχ)ιατρική κατασκευή της λέξης νοσταλγία. Τόμος πρακτικών 3ου Συμποσίου 
- Φιλοσοφία (Ψυχ)ιατρική. Καλάβρυτα, Σεπτέμβριος 2013. (Υπό έκδοση)
- Καράβατος Θ. Έχει και το ΓΗΡΑΣ τις ηλικίες του. Εκδόσεις συνάψεις-14, Αθήνα 2013
- Anonymos: Ageing well: a global priority. Lancet 2012:379;1274
- Καράβατος Θ. Η ανάδυση της έννοιας της ψυχικής νόσου στην αρχαιότητα. Στο: “Μελάμπους”. 

Μαντική, Ψυχοσωματική, Ιατρική Τέχνη των Μελαμπιδών, 1ος Τόμος Πρακτικών, 1ου και 2ου Συ-
μποσίου: Επιμέλεια έκδοσης: Ζηρογιάννης Ν.Π., Πλουμπίδης Ν.Δ., Καλάβρυτα 2013

- Αρχαία Ελληνική Γραμματεία. Γαληνός. Τόμος 3. Εκδότης Οδυσσέας Χατζόπουλος, Κάκτος 
1992.

Εικ. 16. Εξώφυλλο του έργου των εισηγήσεων 
της περιοδικής εκτάσεως της κλινικής με θέμα: 
Εντός εκτός και επί της ψυχιατρικής
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ιατρός Φώτης Βλαστός

Παρουσίαση: Ευάγγελος Δ. Βογιατζάκης

Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,

Αποτελεί ιδιαιτερη τιμή για μένα να παρουσιάσω το εργο και την προσωπικότητα του 
συναδέλφου ιατρού Φώτη Βλαστού, στη σημερινή Τελετή.

Ο Φώτης Βλαστός, γεννήθηκε στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 1957. Σπούδασε ιατρική 
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας 
και έλαβε το πτυχίο του το 1981. Κατετάγη 
στην Ελληνική Αεροπορία και μετά από μια 
θητεία 24 μηνών αναζήτησε θέση αγροτικού 
γιατρού στην ελληνική περιφέρεια. Υπηρέτησε 
στο Αγροτικό Ιατρείο Μεσαριάς, στην Άνδρο. 
Αναζήτησε, όπως πολλοί νέοι γιατροί της επο-
χής, μια ευκαιρία ιατρικής εκπαίδευσης στην 
Εσπερία. Εγκατέλειψε πρόωρα την Άνδρο, για 
να αναζητήσει αυτήν την ευκαιρία στο Παρίσι. 
Θήτευσε σε δύο, μεγάλα, πανεπιστημιακά 
νοσοκομεία της γαλλικής πρωτεύουσας, στο 
Hotel Dieu και στο Cochin, όπου ειδικεύθηκε 
στη Φυματιολογία-Πνευμονολογία.

Στη διάρκεια της παραμονής του στο Παρίσι, παρακολούθησε δύο μεταπτυχιακούς 
κύκλους σπουδών και έλαβε τα αντίστοιχα διπλώματα (Diplomes des Etudes Approfondies, 
D.E.A.): Σχεδιασμός Υγείας στο Ινστιτούτο Γεωγραφίας της Σορβόννης και Φυσιολογία 
της Αναπνοής, στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Rene Descartes. Στις αρχές της 
δεκαετίας του ’90, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου, αφού ολοκλήρωσε την υποχρέωσή 
του της υπηρεσίας υπαίθρου (αυτή τη φορά, στο Καρλόβασι της Σάμου), αναζήτησε τη 
συνέχεια της σταδιοδρομίας του στην πρωτεύουσα. Εργάσθηκε στα πολυϊατρεία του 
Ι.Κ.Α. Αμαρουσίου και, στη συνέχεια, κατέλαβε θέση Επιμελητού του Ε.Σ.Υ. στο Γενικό 
Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία». Η έλευσή του στη «Σωτηρία», 
το 1996, σήμανε την απαρχή νέων προκλήσεων: αρχικά, διορίσθηκε στο Κέντρο Ανα-
πνευστικής Ανεπάρκειας (Κ.Α.Α.), όπου συναντήθηκε με την Εντατικολογία. Μετά από 
μια τετραετία, υπό τους ήχους των αναπνευστήρων, αποφάσισε να αποχαιρετίσει την 
κρισιμότητα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και να στραφεί προς την κρισιμότητα 
της Θωρακικής Ογκολογίας.

ΚΗΡΥΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ο Φώτης Βλαστός στη Ζάτουνα της Αρκαδίας.
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Το 2001 έφτασε και πάλι στο κατώφλι του 
νοσοκομείου Hôtel-Dieu, στο Παρίσι, ξεσκό-
νισε το γραφείο στη δεύτερη σοφίτα –όπως 
αναφέρει– (που είχε εγκαταλείψει το 1987) και 
στρώθηκε να μάθει τις θεωρίες περί καρκινο-
γένεσης και τα χημειοθεραπευτικά σχήματα. 
Στα τέλη της ίδιας χρονιάς επέστρεψε στην 
Ελλάδα και ανέλαβε την εποπτεία μιας «μονάδας 
χημειοθεραπείας του καρκίνου του πνεύμονα», 
που ίδρυσε ο τότε εμπνευσμένος Διευθυντής 
του Κ.Α.Α. Αντώνης Ρασιδάκης. Το 2005 του 
δόθηκε η ευκαιρία να επιστρέψει και πάλι στη 
Γαλλία, αυτή τη φορά στο Πανεπιστήμιο του 
Νανσύ, στη Λωρραίνη, όπου μαθήτευσε σε 
εργαστήριο μοριακής βιολογίας του καρκίνου 
του πνεύμονα, περιτριγυρισμένος από βιολό-
γους, βιο-τεχνολόγους και χημικούς (υπό τη 
διεύθυνση της Nadine Martinet).

Το 2006, του απονεμήθηκε ο τίτλος του 
Επισκέπτη Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λωρραίνης, παρατείνοντας την παραμονή 
του και την ερευνητική του δουλειά στο εργαστήριο. Το 2007, επέστρεψε και πάλι στην 
πατρίδα, όπου διαπίστωσε ,ότι η απόσταση που τον χώριζε από την Εντατικολογία ήταν 
πλέον αγεφύρωτη. Αποχαιρέτισε το Κ.Α.Α. και εντάχθηκε στη δύναμη της Πανεπιστη-
μιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ,όπου συνέχισε να ασχολείται με την Ογκολογία του 

Hôpital	Hôtel-Dieu, Φώτης Βλαστός.

Με την καθηγήτρια Nadine Martinet ,κατά 
την ανακήρυξή του σε Επισκέπτη Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου του Νανσύ, Λωρραίνη.
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Θώρακα, διατηρώντας πάντοτε και τα υπόλοιπα κλινικά καθήκοντά του, ως μάχιμος 
Πνευμονολόγος. 

Για τον Φώτη Βλαστό, το νοσοκομείο «Σωτηρία» στάθηκε μια μικρή «πατρίδα», μέσα 
στη μεγάλη. Μετά από τόσα πήγαινε-έλα ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελλάδα, συνει-
δητοποίησε ότι η «Σωτηρία» αποτελεί ένα φάρο της νεο-ελληνικής ιστορίας, με μια δική 
της ατμόσφαιρα και μια παράδοση, της οποίας αψευδείς μάρτυρες είναι τα πολυάριθμα, 
εγκαταλελειμμένα σήμερα κτίριά της.

Το 2001, απευθύνθηκε στον καθηγητή της Ιστορίας της Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων Στέφανο Γερουλάνο και εκπόνησε, υπό την καθοδήγησή του, διδακτορική 
διατριβή με θέμα «την ιστορία του αντιφυματικού αγώνα στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια 
του 20ου αιώνα». 

Η σύγχρονη μάστιγα του καρκίνου του πνεύμονα, -το κύριο επιστημονικό του αντι-
κείμενο- έχει πολλές παραλληλίες με τον παλαιό Αντιφυματικό Αγώνα: τη δραματικό-
τητα του ανίατου και την ελπίδα της διαφορετικής πορείας, ανάλογα με το είδος των 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
Φώτη Βλαστού

Γεννήθηκε στην Αθήνα, το 1957
Μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία
Φοίτησε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αποφοίτησε το 1981 

 1986-1990: Ειδίκευση στην Πνευμονολογία (Hôpital Hôtel-Dieu, Hôpital Cochin) 

 1987: DEA “Χώρος και Υγεία”, Ινστιτούτο Γεωγραφίας, Sorbonne
  Διπλωματική Εργασία «Ο Υγειονομικός Σχεδιασμός της περιοχής Ile-de-France»

 1990: DEA «Φυσιολογία της Αναπνοής», Ιατρική Σχολή Paris VI
   Διπλωματική Εργασία «Η ιοντική σύσταση του υγρού που επαλείφει το βρογχικό 

επιθήλιο σε ασθενείς με χρόνιο, ξηρό βήχα»

 2003:  Διατριβή στην Ιστορία της Ιατρικής στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, υπό τον καθηγητή 
κο Στ. Γερουλάνο

  «Ο ελληνικός αντιφυματικός αγώνας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα» 

 1996-σήμερα: Γιατρός του ΕΣΥ στο νοσοκομείο «Η Σωτηρία»

 2001 και 2005-2007: Εξειδίκευση στην ογκολογία του θώρακα (Paris, Nancy)

 2006-2008: Επισκέπτης καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Nancy 

Μέλος της Επιτροπής Μουσείου του νοσοκομείου «Η Σωτηρία»

Υπεύθυνος της Μονάδας Χημειοθεραπείας του καρκίνου του πνεύμονα, στην Α΄ Πνευμ. Πανεπ. Κλινική 
του νοσοκομείου «Η Σωτηρία»

Ερευνητικό έργο: - Επιδημιολογία του καρκίνου του πνεύμονα
 - Μοριακή βιολογία του καρκίνου του πνεύμονα
 - Τράπεζα ιστών
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παθολογοανατομικών βλαβών. Τοποθετημένος ανάμεσα στο παλαιό και στο σημερινό, ο 
γιατρός στη σημερινή «Σωτηρία» δεν ανησυχεί μπροστά στη διάγνωση μιας φυματίωσης, 
ενώ αντίθετα επιστρατεύει γνώσεις και συναισθηματική προσφορότητα, μπροστά στη 
διάγνωση ενός ανεγχείρητου καρκίνου του πνεύμονα.

Από το 2006 συμμετέχει στην επιτροπή για τη διαμόρφωση του «Μουσείου της 
Σωτηρίας». Σήμερα, το Μουσείο είναι πια οργανωμένο, στο κτίριο του Στρατιωτικού 
Περιπτέρου της Σωτηρίας, υποσχόμενο έναν σταθερό τόπο συλλογής και έκθεσης των 
αναρίθμητων κειμηλίων, που ο Αντιφυματικός Αγώνας συσσώρευσε μέσα και έξω από 
το ίδρυμα.

Εδώ θα μου επιτρέψετε να δώσω μια παρουσίαση της προσωπικότητας και του έργου 
του Φώτη Βλαστού, με τη βοήθεια των συναδέλφων, συνεργατών και ασθενών του, τους 
οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη βοήθεια, αλλά και τη δυνατότητα που μου έδωσαν 

να τον γνωρίσω καλύτερα, ως 
άνθρωπο και επιστήμονα. 

Δεν θα ήταν υπερβολή να 
λεχθεί, ότι ο Φώτης Βλαστός, 
είναι μια Ιπποκράτεια μορφή. Για 
ασθενείς και φίλους, αποτελεί 
τον σπάνιο συνδυασμό του Πνευ-
μονολόγου και Πνευματολόγου. 
Γιατρός του σώματος, αλλά και 
της ψυχής, και του πνεύματος. 
Μεγαλωμένος με μικρασιατική 
ανατροφή στις γειτονιές της Φι-
λαδέλφειας, βίωσε και εμπέδωσε 
τη διασταύρωση των πολιτισμών 
του Ελληνισμού. Καλλιέργησε 

Ζωγραφικό Έργο του Φώτη ΒλαστούΖωγραφικό Έργο του Φώτη Βλα-
στού.

Με τη γυναίκα του Αλεξάνδρα Ζερβουδάκη, στη Νίσυρο.
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έτσι, διάφορα ταλέντα, που τον έκαναν έναν 
πραγματικά ξεχωριστό και ιδιαίτερο άνθρωπο.

Έτσι, βραβεύουμε σήμερα τον άνθρωπο, 
τον ιατρό, το θεατρικό συγγραφέα, το δάσκα-
λο, το σκηνοθέτη, τον ηθοποιό, τον ποιητή, 
το ζωγράφο, τον ψυχαναλυτή.

Τον ιστορικό της ιατρικής, που με έμπνευ-
ση, φαντασία και μεράκι, δημιούργησε μαζί 
με άλλους οραματιστές, το Μουσείο της 
Σωτηρίας. Τιμούμε τον ξεναγό αυτού του 
μουσείου, αλλά και τον ξεναγό της Ελληνικής 
νεότερης ιστορίας και τέχνης.

Ο Φώτης Βλαστός –όπως μου ανάφερε 
ένας συνάδελφος του, -είναι ο Ερρίκος Σλή-
μαν του 21ου αιώνα- που με την πολυσχιδή και 
ανεξάντλητη προσωπικότητά του, μας μαθαίνει 
να ανακαλύψουμε μέσα μας «γιατί η Σωτηρία 
της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα».

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω –πάλι 
με τη βοήθεια των συνεργατών του- ότι ο 
Φώτης Βλαστός δεν εντάσσεται εύκολα σε 
κατηγοριοποιήσεις. Αποτελεί μια κατηγορία 
μόνος του:

Διασώζει την αγάπη για τα γράμματα, 
την ιστορία και τη φιλοσοφία, που σε άλλες εποχές χαρακτήριζε τους διανοούμενους 
γιατρούς. Αναζητά το φιλοσοφικό και υπαρξιακό έρεισμα της ιατρικής πράξης, όπως 
ακριβώς και οι Ιπποκρατιστές αναζητούσαν τη βασική θεωρία τους στους προσωκρατικούς. 

Χωρίς ο ίδιος να αποδέχεται τον 
τίτλο του ιατροφιλοσόφου, επι-
βεβαιώνει το του Γαληνού, «ὅτι ο 
ἄριστος ἰατρός και φιλόσοφος».

- Είναι εξίσου, «παιδί» της 
ψυχανάλυσης, του ιστορικού 
υλισμού και της μεταμοντέρνας 
διαλεκτικής του νεωτερικού κό-
σμου. Χειρίζεται τα σύγχρονα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 
θαυμαστή ευελιξία και αναζητά 
στο διαδίκτυο σπάνια κείμενα, 
μουσικά και εικαστικά έργα.

- Θα κοιτάξει τον άγνωστό 
του ασθενή ,που μόλις μπήκε 
στο ιατρείο των επειγόντων, ίσια 
στα μάτια και χαμογελαστά θα 

Από το θεατρικό έργο του που παρουσιάστηκε 
στο Μουσείο της Σωτηρίας (2013).

Ζωγραφικό Έργο του Φώτη Βλαστού.
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τον ρωτήσει, με απίστευτη ευθύτητα κάτι, ολότελα προσωπικό και καίριο, που θα ανοίξει 
τη ψυχή του και αστραπιαία θα εμπεδώσει την επικοινωνία. 

- Θα ασχοληθεί εξίσου με τη μοριακή βιολογία των καρκινικών κυττάρων, όσο και με 
τα φιλοσοφικά ρεύματα του 1ου αιώνα μ.Χ. Θα διασώσει την ιστορική μνήμη στο Μου-
σείο της Σωτηρίας, με αγάπη και σεβασμό, αλλά και θα δημιουργήσει φουτουριστικές 
αισθητικές συνθέσεις και θεατρικές παραστάσεις, με τον ίδιο νεανικό ενθουσιασμό.
Ζωγραφικό Έργο του Φώτη Βλαστού

Σέβεται τη φιλία, εκτιμά τη δουλειά των συναδέλφων και συνεργατών του, δεν γλιστρά 
σε εύκολες επικρίσεις και θα βρει πάντα ένα λόγο, καλό ή παρηγορητικό, για όλους.

Αν τα χαρακτηριστικά του Κήρυκα του Ιπποκρατικού Πνεύματος, περιγράφουν ένα 
γιατρό ευσυνείδητο, με ήθος, ανήσυχο, έτοιμο για ανατροπές και αμφισβήτηση της «κα-
θεστηκυίας γνώσης», ψυχικά ευθύβολο, με πνευματική ευρύτητα και οξύτητα κριτική και 
με απέραντη διάθεση προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο, ατομικά, αλλά και για τη 
βελτίωση του όλου τρόπου παροχής της φροντίδας υγείας, με θυσίες και παραμερισμό 
των ωφελιμιστικών στόχων, για χάρη των υψηλών ανθρωπιστικών αξιών, νομίζω ότι ο 
Φώτης Βλαστός επάξια μπορεί να φέρει τον τίτλο αυτό και να τον τιμήσει.

Ζωγραφικό Έργο του Φώτη Βλαστού.
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