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ανΤι ΠροΛογου

Τη θέση του γιατρού στην κοινωνία, την αντιλαμβανόμεθα με την ευρεία της έννοια, 
που περιλαμβάνει όχι μόνο τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα προβλήματα του αρρώστου, 
αλλά και τα μηνύματα, που εκπέμπει, κυρίως δε από την κοινωνική αποδοχή της θέσης 
του. Το ερώτημα στην περίπτωση αυτή είναι:

Από πού αντλεί τη θέση του ο γιατρός; 

Από τους παράγοντες, που εμπλέκονται στη διαμόρφωση της στάσης του γιατρού, 
δύο είναι οι βασικοί: η επιστήμη ή η τέχνη και η παιδεία του. Απ’ αυτούς αντλεί όχι μόνο 
τη δύναμή του, αλλά και αυτοί είναι εκείνοι τους οποίους εκφράζει με τη συμπεριφορά 
του. Το είδος της σχέσης, Ιατρικής και επιστήμης, που σήμερα θεωρούμε δεδομένο, 
είναι σχετικά πρόσφατο.1,2 Τρεις αιώνες πριν, η αξία της φυσικής φιλοσοφίας, ή της 
επιστήμης, ως προς την πρακτική πλευρά της ιατρικής, δεν ήταν αυτονόητη. Μέχρι 
πρόσφατα, λίγοι από τους γιατρούς, που ασκούσαν την ιατρική τέχνη, είχαν περάσει 
από κάποιο στάδιο επιστημονικής εκπαίδευσης. Αλλά και οι κλινικοί γιατροί είχαν στοι-
χειώδη ιατρική εκπαίδευση.1 Στο τέλος του 18ου αιώνα, έχουμε τη δημιουργία αυτού 
που ο Foucault,3 περιέγραψε ως, Γέννηση της κλινικής. Στην πορεία της, η ιατρική είχε 
στην πρωτοπορία, άλλοτε άλλα τμήματά της, τα οποία με τις καινοτόμες ανακαλύψεις 
τους κέρδιζαν την πρώτη θέση. Έτσι, στις αρχές του 19ου αιώνα, βλέπουμε να προη-
γείται η εργαστηριακή ιατρική,4,5 την οποία ακολουθούσε, με ταχύ βηματισμό η άποψη 
ότι η Ιατρική έπρεπε να γίνει όχι μια απλή επιστήμη αλλά μια, Πειραματική Επιστήμη. 
Πρωτοπόροι, στην προσπάθεια επικράτησης αυτής της άποψης, ήταν οι Λουί Παστέρ 
και Ρόμπερτ Κωχ, οι οποίοι υποστήριζαν ότι το πείραμα αποτελεί τον πυρήνα, στον 
αγώνα για την αντιμετώπιση της νόσου. Η θέση αυτή, δημιούργησε σοβαρές αναταρά-
ξεις, στις σχέσεις γιατρών-ασθενών με τον Boorhave,4,6 να κατηγορεί τους γιατρούς ότι 
εγκαταλείπουν τον άρρωστο και ασχολούνται με το μικροσκόπιο. Στο μέσον του 19ου 
αιώνα, η επιστημονική ιατρική άρχισε να εδραιώνεται βαθμιαία, στη συνείδηση των 
γιατρών. Πολλοί γιατροί όμως, εξακολουθούν να κρατούν αποστάσεις απέναντι στην 
επιστήμη. Οι λόγοι, αυτής της ιατρικής καχυποψίας, είναι ότι πολλοί γιατροί πίστευαν 
ότι αν η Ιατρική γινόταν επιστήμη θα επέρχονταν σημαντικές αλλαγές, οι οποίες δε 
θα ήταν αναπόφευκτα επωφελείς για τους ασθενείς. Σήμερα, πολλοί κατηγορούν την 
επιστημονική ιατρική ότι έχει μετατοπίσει το ενδιαφέρον της σ’ ένα ακραίο υλιστικό 
πεδίο και ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για το σώμα, παρά για την ψυχή. Υπάρχουν 
ακόμη κοινωνικοί φορείς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η επιστημονική ιατρική, ιατρικο-
ποιεί, το ανθρώπινο σώμα, γιατί φυσιολογικές πλευρές, της ανθρώπινης κατάστασης, 
τις μετατρέπει σε ασθένειες. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν κύρια τις λεγόμενες νέες 
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ηλικίες.1 Στον 20ο αιώνα, έχουμε τη γιγάντωση της φαρμακευτικής βιομηχανίας και την 
εισαγωγή των φαρμάκων στην κλινική πράξη,την οποία πολλοί θεώρησαν ως απόδειξη 
της επιτυχίας της επιστημονικής ιατρικής. Κατέληξαν,έτσι, στο συμπέρασμα ότι η επι-
στήμη ήταν εκείνη, η οποία κατείχε το κλειδί με το οποίο μπορούσε να ανοίξει η πόρτα, 
στην εξέλιξη και την πρόοδο στην ιατρική. Σε κάθε στάδιο αλλαγής της συμπεριφοράς 
του γιατρού, η κοινωνία ασκεί αυστηρή κριτική, η αξία της οποίας στηρίζεται στο ότι η 
επιστήμη δεν λειτουργεί σε κοινωνικό κενό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει διάχυτη η 
άποψη ότι η επιστήμη κατασκευάζει μια εικόνα, ατενίζοντας τον κόσμο μέσα από ένα 
φίλτρο. Η επιστήμη, κινείται πάντα ανάμεσα σε δυο πόλους. Ο ένας, είναι ο ανιδιοτελής 
έρωτας της έρευνας, της απόκτησης νέας γνώσης και ο άλλος, είναι ο χορηγός. Οι αντι-
παραθέσεις που αναπτύσσονται, τοποθετούν την επιστήμη μεταξύ γιατρών, χορηγών 
και κοινωνίας. Αυτό, γιατί η ιατρική επιστήμη αποτελεί τη βασική πηγή πληροφοριών. 
Μπροστά σε αυτή τη διαμάχη τα ερωτήματα είναι:

Πώς λειτουργεί πραγματικά η επιστήμη;

και επιπλέον

Έχει ηθική αξία; 

Η κοινωνία δεν αντιμετωπίζει με τον ίδιο σεβασμό τους γιατρούς και τους χορηγούς. 
Η επιστημονική ιατρική αντιμετωπίζεται ως κοινωνική δραστηριότητα. Έτσι, ο γιατρός 
αποκτά με την πάροδο του χρόνου και υπό την επίδραση των επιτυχιών της επιστήμης 
του, ένα είδος επαγγελματικής αφοσίωσης, στο αποτέλεσμα της έρευνας. Στη συνέχεια, 
οι κοινωνιολόγοι, διερευνούν το έδαφος πάνω στο οποίο οι κοινωνιολογικές συνθήκες, 
καθιστούν δυνατή την άσκηση της επιστήμης.7 Για την κοινωνία, η διαπίστωση σειράς 
σημαντικών γεγονότων, που συνδέονται με τον τρόπο έκφρασης, τη θέση και τη συμπε-
ριφορά του γιατρού, αποτελούν το διαβατήριο για την αναγνώριση και εκτίμησή του. Η 
αποδοχή από την κοινωνία, του έντιμου, του συνεπούς και ακούραστου λειτουργού της 
υγείας, έρχεται μετά από ένα συνεχή και προοδευτικό αγώνα, για την παροχή φροντίδας 
υγείας, την εκπαίδευση και την έρευνα. Η διαχρονική πορεία των εναλλαγών στην εικόνα 
του γιατρού είναι απόρροια της συμπεριφοράς και των επιστημονικών του δυνατοτήτων. 
Αυτήν την εικόνα, η κοινωνία, την έχει σε μόνιμη βάση, κάτω από το μικροσκόπιό της, 
για να μπορεί να την κρίνει και να την αξιολογεί, θετικά ή αρνητικά.

Η ΕΔΙΠ, εκτιμά ότι η διάθεση των γιατρών για την υπηρέτηση των υψηλών ανθρωπιστι-
κών αξιών αποτελεί στοιχείο πρόκληση, στις σχέσεις γιατρού-αρρώστου. Μιας σχέσης 
που σήμερα έχει διαταραχθεί σε σημαντικό βαθμό κάτω από το βάρος των πολιτικο-οικο-
νομικών εξελίξεων, τις οποίες επιτείνει περαιτέρω η κοινωνική αγωνία, για την ποιότητα 
του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η κοινωνία και η ιατρική κοινότητα 
γίνονται συχνά μάρτυρες μιας ατέλειωτης και αδιέξοδης συζήτησης για τον τρόπο με 
τον οποίον πρέπει να ισορροπήσουν οι διαταραγμένες σχέσεις γιατρών-αρρώστων.
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Στο πλαίσιο αυτό η ΕΔΙΠ, αναδεικνύει μέσα από τις εκδηλώσεις της την ηθική και 
δεοντολογική διάσταση των κοινωνικών προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι, 
οι γιατροί, τα οποία συχνά διαταράσσουν σοβαρά τις σχέσεις γιατρού – αρρώστου.

Στο 11ο Συμπόσιο ΕΔΙΠ αναλύθηκε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών προβλημάτων στα 
οποία η συμπεριφορά του γιατρού προσδιορίζει τη θέση του στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο του 11ου Συμποσίου έλαβε χώρα και η εκδήλωση 

“Survival is not enough”

η οποία διοργανώνεται την εβδομάδα εορτασμού της

Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού.

Παράλληλα, η Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Συμποσίου ΕΔΙΠ τιμά τη μνήμη των 
Γιατρών-Νοσηλευτών, θύματα του ιού Ebola με τη Διάλεξη του μέλους του Δ.Σ. της ΕΔΙΠ 
Καθηγητή Γεωργίου Δαΐκου.

Στη διάρκεια του Συμποσίου αναγορεύτηκαν σε:

Κήρυκες του Ιπποκρατείου Πνεύματος

Οι ομότιμοι Καθηγητές:

Natale G De Santo
του Πανεπιστημίου της Νεάπολης

Μπαρτσόκας Χρήστος
του Πανεπιστημίου Αθηνών

και ο Καθηγητής Μαλτέζος Ευστράτιος
του Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης

Προς τους συγγραφείς αυτού του βιβλίου εκφράζω τις πιο θερμές ευχαριστίες για 
την προθυμία με την οποίαν δέχθηκαν την πρόταση μου, ιδιαίτερα όμως, για τη μεγάλη 
συμβολή τους στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
Μάρτιος 2015
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Η θέση του γιατρού στην κοινωνία,  
ή η ιπποκρατική κρίση;

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης, Σιμέλλα Προβατοπούλου, Λευκοθέα Σάββα

ΕισαγωγΗ

Το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι να περιγράψουμε τον τρόπο που αντιμετωπί-
ζουν οι κοινωνίες το γιατρό, από την αρχαιότητα έως σήμερα, ποια είναι η συμπεριφορά 
του απέναντι στον άρρωστο και πώς διαμορφώνεται η σχέση γιατρού-αρρώστου.

Η ανάπτυξη του θέματος θα περιληφθεί σε δύο ενότητες. Η πρώτη, θα περιλαμβάνει 
την αρχαιότητα έως και το 2ο αιώνα μ.Χ., την εποχή δηλαδή του Γαληνού, και η δεύτερη 
θα εστιάσει το ενδιαφέρον της στη μετά το 18ο αιώνα εποχή έως τις μέρες μας.

Η θΕσΗ Του γιαΤρου σΤΗν κοινωνια ΔιαΧρονικα

Τη θέση του γιατρού στην κοινωνία, την αντιλαμβανόμεθα με την ευρεία της έννοια, 
που περιλαμβάνει όχι μόνο τον τρόπο που αντιμετωπίζει τον άρρωστο και τα προβλήματά 
του, αλλά και από τα μηνύματα που εκπέμπει, κυρίως δε από την κοινωνική αποδοχή 
της θέσης του. Το ερώτημα στην περίπτωση αυτή είναι:

Από πού αντλεί τη θέση του αυτή ο γιατρός;

Από τους παράγοντες, που εμπλέκονται στη διαμόρφωση της θέσης, της στάσης 
του γιατρού, δυο είναι οι βασικοί: η επιστήμη ή η τέχνη και η παιδεία του. Απ’ αυτούς 
αντλεί όχι μόνο τη δύναμή του, αλλά και αυτοί είναι εκείνοι τους οποίους εκφράζει με 
τη συμπεριφορά του.

Βέβαια, η θέση του γιατρού στην κοινωνία αναγνωρίζεται διαχρονικά, με μικρές 
εξαιρέσεις στην αρχαιότητα. Από την άλλη πλευρά, η λειτουργία της ιατρικής επηρεά-
ζεται, σε μεγάλο βαθμό, από τις ανάγκες της κοινωνίας, οι οποίες αποτελούν έκφραση 
του πολιτισμού κάθε εποχής. Παράλληλα, η πολιτισμική εικόνα μιας κοινωνίας ορίζεται 
περισσότερο από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ασθενείς, αλλά και από το τι πι-
στεύει για τις αρρώστιες. Είναι όμως παραδεκτό ότι, η μελέτη της δράσης των γιατρών 
διαχρονικά, σε όλα τα επίπεδα του επιστημονικού και κοινωνικού τους έργου, συμβάλει 
στην κατανόηση του αντικειμένου της ιατρικής, που είναι ο άρρωστος και η νόσος1 
(Αποστολίδης 2005). Συχνά, είναι δύσκολο για το γιατρό, να εκτιμήσει την έκταση και 
το βαθμό στον οποίον το λειτούργημά του αποτελεί προϊόν των κοινωνικών αναγκών 
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και ότι συνδέεται άμεσα με όλες τις πτυχές της πολιτισμικής έκφρασης μιας κοινωνίας. 
Η κατανόηση της διαμόρφωσης, αλλά και του τρόπου εξέλιξης της θέσης του γιατρού 

στην κοινωνία με την άμεση επίδραση που ασκεί τόσο στον τρόπο παροχής της φροντίδας 
υγείας στην κοινωνία, όσο και στη σχέση γιατρού-αρρώστου θα πρέπει να ξεκινήσει με 
την περιγραφή στην αρχέγονη μορφή της, από την εποχή της ιατρικής του Ιπποκράτη, 
ή και παλαιότερα. Αυτό, γιατί ο Αποστολίδης2, χαρακτηρίζει την αρχαία εποχή ως το: 

Παρελθόν που τα ξέρει όλα

Αρχίζοντας από την Ιλιάδα3, ο Όμηρος, χρησιμοποιεί τον πολύ επαινετικό λόγο για 
τους γιατρούς, όταν γράφει:

ἰητρός γαρ ἀνήρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων

Και σε μτφρ. Καζαντζάκη – Κακριδή4

Τι ένας γιατρός αξίζει σίγουρο πολλούς ανθρώπους άλλους

Στην Οδύσσεια5 (ρ383), τους κατατάσσει στην τάξη των Δημιουργών, των ωφέλιμων 
ατόμων στην κοινωνία. και σε μτφρ. Καζαντζάκη – Κακριδή6

§ρ383. Κι αν είσαι αρχόντου γιος, δε μίλησες, Αντίνοε,μυαλωμένα· 
ποιος είναι αυτός που πάει γυρεύοντας να κουβαλήσει ξένο; 
ξον να 'χει ανάγκη από την τέχνη του, για μαντολόγο κάποιον, 
για και γιατρό για μιαν αρρώστια του, για μαραγκό, για κάποιον 
απ’ τους θεϊκούς τους τραγουδάρηδες, που φραίνουν τραγουδώντας. 
Μονάχα αυτούς μαθές στην άμετρη της γης φωνάζει ο κόσμος. 
Ζητιάνο ποιος ποτέ προσκάλεσε, για να του φάει το βιός του;

Ας έλθουμε όμως στην εποχή του Ιπποκράτη. Την περίοδο αυτή, ο γιατρός, παρά 
το γεγονός ότι είναι απαραίτητος για την κοινωνία εν τούτοις δεν χαίρει της πλήρους 
αποδοχής της για την ιδιότητά του. Παράλληλα, η καταξίωσή του δεν θα υπερβεί την 
τάξη του χειρώνακτα, δεδομένου ότι το επάγγελμά του χαρακτηρίζεται ως βάναυσο. 
(αποχειροβίωτο, χειρωνακτικό).

Ο γιατρός, της εποχής εκείνης, παράλληλα με την άποψη της κοινωνίας, επεφύλαξε 
για τον εαυτό του μια διαφορετική άποψη πολύ υψηλότερη εκείνης του χειρώνακτα, 
όπως αυτή εκφράζεται από την §1 της πραγματείας Νόμος7, στην οποίαν ο συγγραφέας 
της γράφει: (μτφρ Αποστολίδη8).

§1. Όποιος σκοπεύει να αποκτήσει ακριβή γνώση  
της Ιατρικής, πρέπει να έχει τα εξής εφόδια: ιδιοφυΐα,  
καλή εκπαίδευση, κατάλληλο περιβάλλον, προπαίδευση 
στην ιατρική από την παιδική ηλικία, εργατικότητα  
και πολύ χρόνο.

Φαίνεται ότι οι Ιπποκρατικοί γιατροί πίστευαν ότι για να γίνει κάποιος γιατρός, 
ήταν αναγκαίο εκτός από τα φυσικά προσόντα να έχει και ορθή ιατρική παιδεία, όπως 
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διαβάζουμε στην πραγματεία, Περί τόπων τῶν κατά ἄνθρωπον9 (§41), στην οποία ο 
συγγραφέας γράφει: (μτφρ. Αποστολίδη8) 

§41. Την ιατρική δεν είναι δυνατόν να την μάθει κανείς 
γρήγορα, επειδή σ’ αυτήν δεν υπάρχουν αμετακίνητες 
αρχές

Στην §41, της πραγματείας αυτής ανιχνεύουμε γραπτή μαρτυρία, η οποία εκφράζει 
την ανάγκη των γιατρών για την εφαρμογή της διά βίου μάθησης, ή όπως την αποκα-
λούμε σήμερα της, Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ). Αν παρατηρήσουμε 
όμως, τη θέση αυτή από τη Φιλοσοφικο-Ιατρική της πλευρά, ο Αριστοτέλης, στα Ηθικά 
Νικομάχεια10 (1181 b2) αποφαίνεται:

Κανείς δεν μπορεί να γίνει γιατρός διαβάζοντας τα ιατρικά βιβλία

Την πρώτη επίσημη γραπτή αναγνώριση της σπουδαιότητας της Ιατρικής Εκπαίδευσης 
(ΙΕ) την συναντάμε στη §2 του Ιπποκράτειου Όρκου11, στην οποία ο συγγραφέας γράφει:

§2. Ἠγήσεσθαι μέν τον διδάξαντά με 
την τέχνην ταύτην, ἲσα γενέτησιν εμοῑσι

Και σε μτφρ. Αποστολίδη11

§2. Εκείνον που μου δίδαξε αυτήν την τέχνη, 
θα θεωρώ ίσο με τους γονείς μου.

Την άποψη αυτή αποδίδει στο γεγονός ότι οι συγγραφείς των ιατρικών έργων (συγ-
γραμμάτων) δεν παραθέτουν μόνο τα φάρμακα, αλλά περιγράφουν και θεραπευτικές 
μεθόδους, καθώς και τον τρόπο θεραπείας κάθε αρρώστου, αφού λάβουν υπόψη την 
ιδιοσυστασία του. Οι γνώσεις αυτές φαίνεται ότι δεν προκύπτουν μόνο από την ανά-
γνωση βιβλίων, αλλά ο γιατρός τις αποκτά στη διάρκεια της εκπαίδευσής του δίπλα 
στον άρρωστο1. Ο Αριστοτέλης, στα έργα του, Περί αἰσθήσεως12 και Περί νεότητος13, 
συνιστά στους γιατρούς να έχουν μεγαλύτερη προσήλωση, στην τέχνη τους, σε σχέση 
με τους ασχολούμενους με τις άλλες τέχνες. Γράφει σχετικά:
και σε μτφρ. Αποστολίδη14

Οι καλοί γιατροί πρέπει να προσηλώνονται στην τέχνη τους 
κατά τρόπο φιλοσοφικώτερον

Ο Αποστολίδης2, στη μελέτη του που παρουσίασε στο 10ο Συμπόσιο της Εταιρείας 
Διάδοσης Ιπποκράτειου Πνεύματος στις 8 Φεβρουαρίου 2014, προσδιόρισε τους πα-
ράγοντες, που καθορίζουν την κοινωνική καταξίωση του γιατρού διαχρονικά. Γράφει:

Η κοινωνική καταξίωση, κάθε τέχνης και επιστήμης, 
προσδιορίζεται από τη δυσκολία και τη χρονική διάρκεια της 
εκμάθησης, από την αναγκαιότητα της ύπαρξής και, κυρίως, 
από το εύρος και την αξία της ωφέλειας που παρέχουν. 
Η πραγματοποίηση, όλων αυτών των παραμέτρων, 
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εξαρτάται από το γνωστικό επίπεδο και την αφοσίωση 
των εκπροσώπων της. Στην περίπτωση όμως της ιατρικής 
προστίθεται και η αυστηρή τήρηση των ηθικών κανόνων,  
που διέπουν την εφαρμογή της από τους γιατρούς.

Και καταλήγει ο Αποστολίδης2:

Η καταξίωση της ιατρικής επαφίεται στο ήθος και την ηθική των γιατρών.

Η άποψη αυτή, έχει διατηρήσει στο ακέραιο την αξία της, στο γίγνεσθαι του ιατρού, 
απέναντι στην κοινωνία στη διαδρομή των 2500 χρόνων της ιστορίας της. Τυχόν διακυ-
μάνσεις, στην ερμηνεία της, δεν εκφράζουν παρά τη διαχρονική επίδραση των διαφόρων 
κοινωνικοπολιτισμικών μεταβολών που εμφανίζει κάθε εποχή. 

ο ιΠΠοκραΤικοσ γιαΤροσ αΠΕνανΤι σΤο συγΧρονο γιαΤρο

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 Αποστολίδης1, καμία άλλη θετική επιστήμη δεν έχει το 
παρελθόν της ιατρικής. Ακόμη, πιο σημαντικό δε είναι το γεγονός ότι κανείς από τους 
μεταγενέστερους γιατρούς δεν προσέφερε στην ιατρική τον όγκο των γνώσεων που 
προσέφερε ο Ιπποκράτης. Η μεγαλοφυΐα του Ιπποκράτη, δεν περιορίστηκε στη συνένωση 
της Τέχνης με την Επιστήμη, αλλά με την απαράμιλλη παρατηρητικότητα που τον διέ-
κρινε πέρασε από την άγνοια στην επιστημονική γνώση. Ο Ιπποκράτης δημιούργησε τις 
προϋποθέσεις, που ένωσαν την Τέχνη με την Επιστήμη. Όπως γράφει ο Αποστολίδης15, 

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 ξεκινού-
σαν 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 ασυ-
γκίνητη καμία εποχή. Πώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε, όταν κανείς μέχρι σήμερα 
δεν μπόρεσε να προσθέσει έστω και μια λέξη στις γραμμές του Ιπποκράτειου Όρκου 
(μτφρ. Αποστολίδη3).
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§5. Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη 
μου.
§9. Αν κρατήσω αυτόν τον όρκο και δεν τον παραβώ, είθε να 
χαρώ τη ζωή και την τέχνη μου, έχοντας πάντα την εκτίμηση 
όλων των ανθρώπων.
Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα 
από εκείνα που εύχομαι να μου συμβούν.

Το επίπεδο των γνώσεών του δεν ξεπεράστηκε, τηρουμένων των χρονικών ανα-
λογιών, από κανένα πρόσωπο στην ιστορία της ιατρικής. Ένα πάντως είναι βέβαιο, ο 
δρόμος που άνοιξε και οι αρχές που χάραξε ο Ιπποκράτης, συνεχίζουν τη μακραίωνη 
πορεία τους σε συνεχώς ανανεούμενες λεωφόρους επιτυχιών και προόδου της Ιατρι-
κής. 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 Πλάτωνα1.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι αν στη σύγκριση που επιχειρούμε κάθε φορά, 
με τη σύγχρονη ιατρική, υπεισέρχονται αναπόφευκτα λάθη. Αν αυτό συμβαίνει, πρέπει 
να οφείλεται 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 Ιπποκράτη, τα λόγια μιας μεγαλοφυΐας, όπως τον αποκάλεσε ο Γαληνός, 
αλλά και όλοι οι μεταγενέστεροί του1. Μιας μεγαλοφυΐα, της οποίας η φήμη ξεπέρασε 
την αλήθεια και εισήλθε στη σφαίρα του μύθου15. 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 δύο ὂψεις. 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 επειδή, η αμεροληψία δεν 
πρέπει να εκλαμβάνεται ως προκατάληψη1.

Η εφαρμογή της ιατρικής στην πράξη, αποτελεί μια άλλη πτυχή, που έχει ανάγκη 
διερεύνησης και αποσαφήνισης. Καταρχάς, 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 αιώνα 
π.Χ., στη διάρκεια των οποίων όμως οι διαφορές παραμένουν. Η Ιατρική, που γράφτηκε 
κατά την κλασική περίοδο, δεν πρέπει να εφαρμόστηκε σε ευρεία κλίμακα. Αυτό γιατί, 
οι θρησκευτικές, οικονομικές και οι κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κατοίκων αποτε-
λούσαν αξεπέραστα εμπόδια για παρόμοιες εφαρμογές1. 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 βρισκόταν η παρεχόμενη ιατρική 
φροντίδα1. 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 όψεις, 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”16 (§1) διαβάζουμε (σε μτφρ. Λυπουρλή17).

§1. Από τους ανθρώπους που την ασκούν μερικοί είναι βέβαια 
πολύ μικρής αξίας, υπάρχουν όμως και οι αληθινά εξαιρετι-
κοί, πράγμα που θα ήταν αδύνατο αν η ιατρική ήταν ανύπαρ-
κτη 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)18, ο Αριστοφάνης19, χλευάζει τους Αθηναίους γιατρούς 
ως αμαθείς. Ασφαλώς το επίπεδο των γιατρών ήταν συνάρτηση και του αριθμού των 
επιστημόνων γιατρών, οι οποίοι ήσαν εγκατεστημένοι στην πόλη. Δεύτερο, σημαντικό 
παράδειγμα αποτελεί ο γιατρός Ερυξίμαχος, τον οποίον συναντάμε στο Συμπόσιο του 
Πλάτωνα20 (185e- 188e). Στον Πρωταγόρα21 (315c), ο Ερυξίμαχος είναι με το Φαίδρο, 
μεταξύ των ακροατών του σοφιστή Ιππίου, ενώ με τον Φαίδρο κατηγορήθηκαν αυτός 
και ο πατέρας του για συμμετοχή στα σκάνδαλα των Ερμοκοπιδών22. Στο Συμπόσιο 
αντιπροσωπεύει τον τύπο του λογίου ο οποίος δεν είναι σε θέση να αρθεί στο ύψος 
των περιπτώσεων, ή να προσαρμοστεί στο επίπεδο μιας φιλικής συγκέντρωσης από 
τον οποίον λείπει η χάρη και η ευτραπελία, ό,τι οι αρχαίοι ονόμαζαν, Επαφρόδιτον22. 
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Ο Συκουτρής22 αναφέρει ότι και στην αρχαιότητα όπως και σήμερα δεν ήσαν σπάνιοι 
μεταξύ των γιατρών παρόμοιοι τύποι, όπως αποδεικνύει το γνωστό ρητό:

Εἰ μη ἰατροί ήσαν ουδέν γραμματικών (φιλολόγων)  
μωρότεροι.

Στην πραγματεία, Παραγγελίαι23 (§8), αναφέρεται η σύσταση για σύγκληση ιατρικών 
συμβουλίων, για τους βαριά πάσχοντες, θέση που δηλώνει την επάρκεια των ιατρών, 
και η οποία μεταφράζεται σε υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών. Η σύγκληση ιατρικών 
συμβουλίων δεν μειώνει το κύρος του γιατρού. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η 
συμπεριφορά τους, κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, πρέπει να είναι άψογη. Για όλα 
αυτά ο συγγραφέας γράφει (μτφρ. Αποστολίδη24):

§8. Αν κάποιος ιατρός, κατά την αντιμετώπιση ενός ασθε-
νούς, βρεθεί σε 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 περισσότε-
ρα από την προσοχή του θεράποντος·… γιατί εγώ ουδέποτε 
θα ισχυρισθώ ότι η ενέργεια αυτή κρίνει την αξία του ιατρού. 
Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, οι ιατροί δεν πρέπει να φι-
λονικούν, και να χλευάζονται μεταξύ τους· γιατί, και αυτό το 
πιστεύω απόλυτα, ο ένας ιατρός δεν πρέπει να φθονεί τον άλ-
λον, 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.

Η θέση αυτή συνεπικουρείται και από χωρία των Επιδημιών Ε25 (§14) και Στ26 (8.32) 
στα οποία αναφέρεται ότι ο ασθενής εξετάζεται από πολλούς γιατρούς όταν υφίσταται 
διαγνωστικό πρόβλημα. Η παρουσία πολλών μαθητών ή και γιατρών στο κρεβάτι του 
αρρώστου φαίνεται ότι είχε κάποια επιβάρυνση στην υγεία του27. Ο ποιητής Μαρτιάλης 
(~40-102 μ.Χ.) σε ένα επίγραμμα παραπονείται: «Ήμουν άρρωστος. Γι’ αυτό ήρθες αμέσως 
σ’ εμένα αλλά σε συνόδευαν εκατό μαθητές. Εκατό παγωμένα χέρια ακούμπησαν στο 
σώμα μου. Μέχρι τότε δεν είχα καθόλου πυρετό. Σύμμαχε, από τότε όμως απέκτησα»28. 
Αλλά ας δούμε το ζήτημα από μια άλλη οπτική γωνία, εκείνη των δυνατοτήτων του 
γιατρού. 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;
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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

Μελετώντας, συνεπώς, τις πραγματείες και ιδιαίτερα την, Περί Τέχνης29 (§3), διαβά-
ζουμε (μτφρ. Λυπουρλή30) ότι: 

§3. Έργο της ιατρικής είναι: να διώχνει από τους αρρώστους 
ό,τι τους κάνει να υποφέρουν και να αμβλύνει τη σφοδρότητα 
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 αμετάβλητοι, έως τις μέρες μας, 
με μόνη τη διαφορά ότι έχουν εμπλουτισθεί με πολλά σύγχρονα τεχνικά μέσα, τα οποία 
είναι αντικείμενο διχογνωμίας, στο κατά πόσο συμβάλλουν στη διατήρηση και την προ-
στασία της υγείας, σε σχέση με την ορθολογιστική επιθυμία των Ιπποκρατικών γιατρών.

Επομένως, η προσφορά του γιατρού θα προέλθει από τη γνώση δυο βασικών παρα-
μέτρων, η συσχέτιση των οποίων θα αυξήσει την πιθανότητα της θεραπευτικής αντιμε-
τώπισης των νόσων. Η πρώτη, είναι εκείνη της φύσης, η οποία ενεργεί αφεαυτής προς 
την κατεύθυνση της καταπολέμησης 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 άλλοτε άλλη βοήθεια, αρκεί να την αξιοποιήσει. Στην πραγματεία, 
Επιδημιών Στ31 (§5.1) ο συγγραφέας παρέχει το ιδανικό τεκμήριο, που ενισχύει την 
άποψη της βοήθειας της φύσης.

§5.1. Νούσων φύσιες ἰητροί. Ἀνευρίσκει ἡ φύσις αὐτή ἑω-
υτῇ τάς ἐφόδους, οὐκ ἐκ διανοίης, οἷον το σκαρδαμύσσειν, 
καὶ ἡ γλῶσσα ὑπουργέει, καὶ ὃσα ἂλλα τοιαῦτα· ἀπαίδευ-
τος ἡ φύσις ἐοῦσα, καὶ οὐ μαθοῦσα τὰ δέοντα ποιέει.

Και σε μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ32 

§5.1. (Θεραπευτικές ιδιότητες της φύσεως). Η φύσις είναι 
ο ιατρός των ασθενειών. Η φύσις βρίσκει μόνη της τα μέσα 
θεραπείας, χωρίς να στοχάζεται, όπως ο βλεφαρισμός, οι 
κινήσεις της γλώσσας και άλλα παρόμοια. Η φύσις, χωρίς 
καμιά προπαίδευση και καμιά διαφώτιση, κάνει ό,τι πρέπει.

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 
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από τη: Διάγνωση, Πρόγνωση και Θεραπεία33 (Πάπυρος 1968).

σΧΕσΗ ιαΤρικΗσ και ΦιΛοσοΦιασ

Ανάμεσα στη φιλοσοφία και την ιατρική υπάρχουν πολλά κοινά σημεία, όπως αναφέ-
ρεται στην πραγματεία, Περί Εὐσχημοσύνης34 (§5) και σε μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ35

§5. … γιατί δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ φιλοσοφί-
ας και ιατρικής· ό,τι υπάρχει στην πρώτη, βρίσκεται και στη 
δεύτερη· αφιλοκέρδεια, επιφύλαξη, σεμνότης, ευπρέπεια 
στην εμφάνιση, γνώμη, κρίση, ηρεμία, σταθερότης στις συ-
ναντήσεις, καθαριότης, έκφραση γνωμών, γνώση των ωφέ-
λιμων και αναγκαίων στη ζωή, απεμπόληση της ακαθαρσίας, 
απαλλαγή από δεισιδαιμονίες, επικράτηση του θείου. Ό,τι 
πρέπει να αποφεύγει κανείς είναι επίδειξη ακολασίας, ποτα-
πότητος, απληστίας, επιθυμίας, αρπακτικότητας, αναίδειας. 
Εκεί υπάρχει η γνώση των εισοδημάτων που έχει στην κατοχή 
του κανείς και η χρήση των πραγμάτων που σχετίζονται με τη 
φιλία· εκεί βλέπει κανείς πως μεταχειρίζεται τα παιδιά του ο 
καθένας και την περιουσία του. Σε αυτά υπάρχει κάποια φι-
λοσοφία και ο ιατρός έχει το μεγαλύτερο μέρος σε όλα αυτά. 

Ο Ιπποκράτης, ευτύχησε να διδαχθεί αλλά και να διαδεχθεί μεγάλους φιλοσόφους, 
όπως ήταν ο Αναξίμανδρος, ο Πυθαγόρας, ο Αλκμαίων, ο Ηράκλειτος, ο Εμπεδοκλής, 
ο Αναξαγόρας. Εξ αυτών, ο Αλκμαίων και ο Εμπεδοκλής, πέρα από τη διερεύνηση των 
φαινομένων της φύσης, είχαν αρχίσει να διερευνούν και την ανθρώπινη φύση και ιδιαί-
τερα τα φαινόμενα, που έχουν σχέση με την υγεία, με βάση τη λειτουργία του νου, τη 
λογική. Η Ιατρική, άρχισε έτσι να αποδεσμεύεται σιγά-σιγά από το θείο και το θαύμα 
και να στηρίζεται στην παρατήρηση. Ο μεγάλος Λατίνος εγκυκλοπαιδιστής Cornelius 
Celsus36 υποστήριζε ότι:

Η πρώτη γνώση της ιατρικής υπήρξε μέρος της σοφίας.

Από την άλλη πλευρά, ο Γαληνός, για τη δημιουργία της ιατρικής προσωπικότητας, 
προϋποθέτει σύνδεση Φιλοσοφίας και Ιατρικής. Στο έργο του ὅτι ὁ ἄριστος ἰατρός καί 
φιλόσοφος (§ 60) γράφει:

Φιλοσοφίας ἔχει τά μέρη τό λογικόν καί τό φυσικόν καί τό 
ἠθικόν… ἀναγκαία τοῑς ἰατροῑς ἐστιν ἡ φιλοσοφία, δῆλον 
ὡς, ὅστις ἄν ἰατρός ᾖ, πάντως οὗτος έστι και φιλόσοφος”

Και σε μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου38

Κατέχει όλους τους τομείς της φιλοσοφίας, δηλαδή τη λογι-
κή, τη φυσική και την ηθική…
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… είναι αναγκαία στους γιατρούς η φιλοσοφία, είναι φανερό 
ότι όποιος είναι τέλειος γιατρός, οπωσδήποτε αυτός είναι και 
φιλόσοφος

Ο γιατρός, όπως και ο φιλόσοφος πρέπει να έχουν όλες αυτές τις αρετές, για τις 
οποίες υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι όλες πρέπει να 
ασκούνται προς όλους με τον ίδιο τρόπο χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό. 

ιΠΠοκραΤικΗ ιαΤρικΗ

Ο Ιπποκράτης, ως εκπρόσωπος της ιατρικής σκέψης των σοφών της εποχής, είχε 
μεγάλη αίσθηση –κατανόηση του ανθρώπινου πόνου, αλλά και των βασικών προϋποθέ-
σεων λειτουργίας της ιατρικής τέχνης. Οι γνώσεις αυτές αποτέλεσαν τα θεμέλια, πάνω 
στα οποία οικοδομήθηκε ένα ιατρικό σύστημα, στο οποίο η περιορισμένη γνώση, των 
ανατομικών δεδομένων και των παθοφυσιολογικών μηχανισμών, αναπληρώνεται από τα 
βασικά στοιχεία της Ιπποκρατικής διδασκαλίας, που είναι:

 – η ακριβής παρατήρηση και η άμεση εμπειρία 
 – η βαθύτητα της σκέψης, που προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων
 – ο φιλοσοφικός στοχασμός.
Με όπλα αυτά τα στοιχεία, η Ιπποκρατική ιατρική, έφθασε σε ύψη που, παρά την 

παρέλευση 25 αιώνων, δεν έχουν ξεπεραστεί. Μια από τις βασικές αρχές, στις οποίες 
στηρίχθηκε για να κατισχύσει, η Ιπποκρατική Ιατρική ήταν, ως γνωστό, η άμεση παρα-
τήρηση του ασθενή. Παράλληλα, οι Ιπποκρατικοί γιατροί έδιδαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
στην πρόγνωση και ακολουθούσε η θεραπεία. Όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο της αρχής:

Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν

Η σημασία, που έδιναν οι Ιπποκρατικοί γιατροί, στην πρόγνωση, απορρέει από τη 
φιλοσοφική άποψη της Ιπποκρατικής Συλλογής, κατά την οποίαν μόνο ο γιατρός, που 
γνωρίζει καλά την πρόγνωση είναι δυνατό να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αρρώστου. 
Μελετώντας ο Ιπποκράτης, τον άνθρωπο, το περιβάλλον του, καθώς και τη μεταξύ τους 
σχέση, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γνώση της φιλοσοφίας είναι το απαραίτητο εφό-
διο του αληθινού γιατρού. Η άποψη αυτή ισχύει ακόμη και στους νεότερους χρόνους, 
όπως γράφει Αφεντούλης (19ος αιώνας)39. 

Ουδείς γιατρός αφιλοσόφητος

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε ο Ιπποκράτης, με το εταστικό του πνεύμα και τη 
φιλοσοφική του ετοιμότητα, διεργασίες που ευνοήθηκαν από το περιβάλλον του χρυσού 
αιώνα της φιλοσοφίας στο οποίο έζησε. Η εκπληκτική ιδιοφυία του και οι έξοχες αρετές 
του συνέβαλλαν ώστε να αναδειχθεί όχι μόνο ο θεμελιωτής της ιατρικής τέχνης και με-
τέπειτα επιστήμης, αλλά και ένας αληθινός φιλόσοφος, ένας έξοχος ηθικοδιδάσκαλος40. 

Ο Γαληνός, χαρακτήρισε τον Ιπποκράτη ως τον 

Πρώτον απάντων των ιατρών και των φιλοσόφων 
αληθέστατον και κρίνειν ικανώτατον.
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Στην πραγματεία Περί Ευσχημοσύνης41, (§4) ο συγγραφέας κάνει μια σύνθεση της 
φιλοσοφίας με την ιατρική τέχνη, αναπτύσσοντας τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστι-
κά τους. Το μεγαλύτερο μέρος, των θετικών χαρακτηριστικών του γιατρού, οφείλονται 
στη φύση, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της εκπαίδευσης. Ο συγγραφέας τονίζει, 
επίσης, με ιδιαίτερη έμφαση τη σχέση Τέχνης και Θεωρίας. Γράφει: (σε μτφρ. Καίσαρος 
Εμμανουήλ41)

§4. Από όλα όσα έχουν λεχθεί, η φύση είναι εκείνη που κατέ-
χει την πρώτη θέση· γιατί, πραγματικά, όσοι ασχολούνται με 
τις τέχνες, εάν η φύση είναι μαζί τους, πορεύονται άνετα, σε 
όλα αυτά που έχουν λεχθεί. Το χρέος, που συνδέεται με τη 
σοφία και την τέχνη δεν μπορεί να διδαχθεί.
Η θεωρία, που προέρχεται από ένα έργο διδαγμένο, είναι 
ωραίο πράγμα· ό,τι έχει γίνει με τεχνικό τρόπο, έχει προκύψει 
από τη θεωρία· μα ό,τι έχει λεχθεί μα δεν έχει γίνει με τεχνικό 
τρόπο, δείχνει ότι έχει γίνει με μια μέθοδο που δεν κατευθύ-
νεται από την τέχνη.

Ο Καίσαρας Εμμανουήλ42, αναλύοντας αυτό το σκοτεινό χωρίο (§4) όπως το χαρα-
κτηρίζει, γράφει:

§4. Σε κάθε σοφία, σε κάθε τέχνη, υπάρχει η φύση και η γνώ-
μη, ή αν θέλετε, η πραγματικότητα και η υπόθεση· η φύση, 
η πραγματικότητα κατέχουν την πρώτη θέση· η σοφία δεν 
γίνεται παρά για να γνωρίσουμε την πραγματικότητα, τη 
φύση· Όσοι δεν έχουν παρά ένα μέρος, δηλαδή τη γνώμη, 
την υπόθεση, δεν καταλήγουν σε τίποτα, και τότε απορρί-
πτονται προς την πλευρά της αγυρτείας, της απάτης και του 
επονείδιστου κέρδους. Μα όσοι έχουν ομοιογένεια στη σκέ-
ψη τους και κατανοούν τις ακριβείς σχέσεις που υπάρχουν 
μεταξύ πραγματικότητας και υποθέσεως, αυτοί βρίσκονται 
σε καλό δρόμο.

Το χωρίο αυτό αποτελεί περίληψη- συμπεράσματα του έργου του E. Littre. Ο καθένας, 
που υπηρετεί την ιατρική τέχνη, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας της πραγματείας, 
Περί Εὐσχημοσύνης (§5)34, πρέπει να ανάγει τη φιλοσοφία στην ιατρική και την ιατρική 
στη φιλοσοφία. Η ανάγκη εφαρμογής της φιλοσοφίας στην ιατρική και το αντίστροφο, 
προκύπτει από τα κοινά σημεία των δυο επιστημών. Αλλά, ας αφήσουμε τον Ιπποκρατικό 
γιατρό να διατυπώσει ο ίδιος τη σκέψη του: (μτφρ. Αποστολίδη43)

§5. Έτσι λαμβάνοντας κανείς υπ' όψη το καθένα από τα προ-
ηγούμενα πρέπει να μεταφέρει τη φιλοσοφία στη ιατρική και 
την ιατρική στη φιλοσοφία· γιατί, ο ιατροφιλόσοφος είναι 
ίσος προς τους Θεούς.
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Όταν ο Ιπποκρατικός συγγραφέας, έγραφε ότι ο φιλόσοφος ιατρός ομοιάζει με το 
θεό, εννοούσε προφανώς ότι πρέπει να έχει μια ευρύτερη εποπτεία των προβλημάτων, 
που σχετίζονται με την υγεία του αρρώστου.

Η Ιπποκρατική ιατρική, σ’ όλη τη διαδρομή της, είχε ως μόνο εφόδιο την αυξημένη 
παρατήρηση του αρρώστου στο κρεβάτι του. Ήταν προσανατολισμένη στο σύνολο 
του οργανισμού και θέσπισε την Ιπποκρατική αρχή με τις τρεις συνιστώσες, που ήταν: 
αρρώστια, άρρωστος, γιατρός, μέσω των οποίων κατανοούνται όλες οι θέσεις της Ιπ-
ποκρατικής διδασκαλίας. 

Η τεχνογνωσία, του Ιπποκρατικού γιατρού, για να επανέλθουμε στην τέχνη της εποχής, 
όπως περιγράφεται στους, Αφορισμούς44 (§7-82), προσδιορίζεται μέχρι του σημείου ότι:

§7-82. Ὁκόσα φάρμακα οὐκ’ ἰῆται, σίδηρος ἰῆται, ὀσα σί-
δηρος οὐκ ἰῆται πῦρ ἰῆται, ὃσα δε πῦρ οὐκ ιῆται, ταῦτα 
χρη νομίζειν ανίατα.

Η τεχνογνωσία, της εποχής του Ιπποκράτη, ενισχύεται από τη φιλοσοφική άποψη ότι 
ο γιατρός είναι φύλακας της ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, όπως την περιγράφει ο 
συγγραφέας της πραγματείας, Παραγγελίαι45 (§5).

§5. ἰητρός γάρ φιλόσοφοι ἰσόθεος

Η ΕΠοΧΗ Των νΕων καινοΤοΜων αΠοΨΕων

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ

Βέβαιο είναι ότι ο 19ος αιώνας, συνιστά την εποχή των καινοτόμων ανακαλύψεων, οι 
οποίες σημειώνονται σ’ όλους τους κλάδους της ιατρικής, με επικρατέστερο εκείνο της 
βιοχημείας, της οποίας οι επιδόσεις έχουν άμεση επίδραση στην κατανόηση και θεραπεία 
των νόσων. Σταθμός, όμως και αλλαγή σελίδας, στην πορεία της ιατρικής, σημειώνεται 
με την εγκατάλειψη του δόγματος της αβιογένεσης, της δημιουργίας, δηλαδή, της ζωής 
από ανόργανα στοιχεία και την εμφάνιση και αποδοχή της θεωρίας της βιογένεσης, από 
τον Pasteur το 1864, όταν είπε την περίφημη φράση: 

Κάθε ζωή από τη ζωή

Η θεωρία της βιογένεσης έδωσε τη δυνατότητα στους επιστήμονες να ανοίξουν νέες 
λεωφόρους στην επιστήμη, οι οποίες διευκόλυναν την κατανόηση πολλών μηχανισμών της 
φύσης. Πολλοί απ’ αυτούς, αποκάλυψαν νέους τρόπους θεραπείας και πρόληψης. Στο 
πλαίσιο αυτό, η θεωρία της βιογένεσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα 
της ανθρωπότητας. Ακολούθησε, η ανακάλυψη των μικροβίων από τον Leeuwenhoek, η 
οποία άλλαξε ριζικά την πορεία της ανθρωπότητας. Η παρατήρηση αυτή δικαιώνεται αν 
αναλογιστούμε ότι μόνο κατά το 18ο αιώνα πέθαναν 30.000.000-50.000.000 άνθρωποι 
από ευλογιά.

Στη συνέχεια, περνώντας από τις θεωρίες της βιογένεσης θα καταλήξει στην ανακά-
λυψη των επιτευγμάτων της σύγχρονης τεχνολογίας που είναι εκείνα των κρυστάλλων 
και της λυχνίας. Έτσι, από τον Ιπποκράτη και τον Αριστοτέλη και τον ορθολογιστή Δάντη, 
φθάνουμε στην εποχή της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού (1492-1789). Ακολουθούν 
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η πρώτη και η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση (1789-1948). Με την είσοδο του 19ου 
και του 20ου αιώνα, οι ανακαλύψεις και οι κατακτήσεις της επιστήμης εκδηλώνονται με 
γεωμετρική πρόοδο. Στη διαδρομή αυτών των εξελίξεων η κοινωνία, αλλά και οι γιατροί 
βίωσαν προβλήματα που αφορούσαν την ίδια την ύπαρξή τους. 

Ο σημερινός γιατρός, λειτουργώντας σ’ ένα περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η σύγ-
χρονη πολύπλοκη, υψηλή τεχνολογία, έχει να επιτελέσει διπλό ρόλο. Από τη μια πλευρά, 
οφείλει να εφαρμόσει τις αρχές της Ιπποκρατικής διδασκαλίας και από την άλλη, να 
προστατεύσει τον άρρωστό του από τη συχνά άσκοπη χρήση της υψηλής τεχνολογίας. 
Όλα αυτά, όταν βιώνει τις επιταγές της Ιπποκρατικής διδασκαλίας, αλλά και εμπνέεται 
απ’ αυτές, σε μια προσπάθεια να δράσει καταλυτικά στην ψυχοσύνθεση του αρρώστου.

ΦιΛανθρωΠια - ανθρωΠια

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ 

Περί τα μέσα του 19ου αιώνα, επικρατεί η αντίληψη της κοινωνικής προσφοράς, που 
συνοδεύει το ιατρικό λειτούργημα, η οποία προσδιορίζεται από δύο παραμέτρους. Η 
πρώτη, εκφράζεται από τα ειλικρινή αισθήματα αγάπης του γιατρού προς τον άρρωστο 
και μάλιστα σε μια περίοδο, που χαρακτηρίζεται από τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες, 
παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω των επιδημιών. Η δεύτερη, έρχεται να επιβεβαιώσει 
την απόγνωση του γιατρού, ο οποίος ευρίσκεται στη δύσκολη θέση, επειδή αδυνατεί να 
θεραπεύσει τον ασθενή του. Τότε, το μόνο που μπορεί να του προσφέρει είναι αγάπη. 
Οι δύο αυτές παράμετροι, έδωσαν την ευκαιρία στο γιατρό να επιστρατεύσει και να 
αναδείξει τα ευγενή αισθήματα που έκρυβε μέσα του, όπως εκείνο του αλτρουισμού, που 
του επιδαψιλεύουν τη φιλαλληλία και τον ανθρωπισμό, ενώ την ίδια στιγμή τοποθετεί σε 
κορυφαία θέση την έννοια της, ανθρωπιάς. Από την άλλη πλευρά, η ιατρική φροντίδα 
δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια θεωρητική προσφορά υπηρεσιών υγείας στον 
άρρωστο. Αυτό, γιατί εμπεριέχει ένα βαθύτερο νόημα, εκείνο της, φιλανθρωπίας, που 
εκφράζεται από την αγάπη προς τον άρρωστο, μια έννοια που είναι συνυφασμένη με 
εκείνη της ανθρωπιάς, η οποία περικλείει εντός της τα υψηλότερα δυνατά και τα αγνότερα 
αισθήματα του ανθρώπου, που εκφράζουν τον ανθρωπισμό. Η έννοια του ανθρωπισμού, 
μετά την εκδήλωσή της, στην αρχέγονή της έκφραση δεν είχε έναν επίκτητο χαρακτήρα. 
Ήταν ένα πρωτογενές συναίσθημα του ανθρώπου, σύμφυτο με τα αρχέγονα γνωρίσμα-
τα της ιατρικής τέχνης. Μερικούς αιώνες αργότερα, ο Γαληνός, στο έργο του, Ὅτι ὁ 
άριστος Ἰατρός καί φιλόσοφος46, θα υποστηρίξει ότι η Ιατρική είναι επιστήμη, η οποία 
βοηθάει τον άνθρωπο και πρέπει να ασκείται. 

§57. ἀλλ’ οὐκ ἐνδέχεται πλοῡτον ἀρετής τιμιώτερον ὑπο-
θέμενον καί τήν τέχνη οὐκ ἐυεργεσίας ἀνθρώπων ἕνεκεν 
ἀλλά χρηματισμοῡ μαθόντα…

Και σε μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου46

§57. Θα ήταν για παράδειγμα ευκολότερο αφού μάθει 
κανείς σε λίγα χρόνια αυτά που ο Ιπποκράτης είχε βρει σε 
πάρα πολύ χρόνο να αφιερώσει την υπόλοιπη ζωή του στην 
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ανεύρεση των υπολοίπων. Αλλά δεν είναι δυνατόν αν κανείς 
θεωρήσει πιο αξιόλογο τον πλούτο από την αρετή και δε 
μάθει την τέχνη για την ωφέλεια των ανθρώπων αλλά για την 
απόκτηση χρημάτων…

Η ιατρική, που ασκείται μέσα από τους κανόνες του ανθρωπισμού, περιγράφεται 
στις γραμμές της πραγματείας, Παραγγελίαι47 (§6), από τις οποίες αναδύεται ένα διπλό 
μήνυμα, το οποίο υπογραμμίζει ο θαυμαστός Ιπποκρατικός λόγος 

§6. Ἤν δε καιρός εἴη χορηγίης ξένων τε ἐόντι και απορέ-
οντι, μάλιστα επαρκέειν τοῖσι τοιούτεοισιν ἤν γάρ παρῇ 
φιλανθρωπίῃ, πάρεστι και φιλοτεχνίη

Και σε μτφρ. Αποστολίδη48

§6. Εάν δε παρουσιαστεί ευκαιρία να βοηθήσετε κάποιον 
άρρωστο ξένο και φτωχό βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους 
με ιδιαίτερη προθυμία γιατί, όπου υπάρχει αγάπη για τον 
άνθρωπο εκεί υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη

Στην (§6), της πραγματείας αυτής, ο συγγραφέας προσδιορίζει με αυστηρό και σαφή 
τρόπο την αμφίδρομη σχέση, που διέπει τη φιλανθρωπία και τη φιλαλληλία. 

Αναμφισβήτητα, η ιατρική είναι η επιστήμη που περικλείει όλα τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα της φιλανθρωπίας. Εμπεριέχει, ακόμη και το βαθύτερο ηθικό νόημα της φιλό-
τητας του ανθρώπου, ή με σύγχρονους όρους της φιλοτιμίας. Η φιλανθρωπία, αποτελεί 
το θεμέλιο της ιατρικής τέχνης και εκφράζει τα βαθύτερα νοήματα της αναγνώρισης της 
φύσης του ανθρώπου από άνθρωπο. Η αναγνώριση αυτή μεταφράζεται στην πράξη σε 
σεβασμό για τον άνθρωπο. Στη βάση αυτής της παραδοχής για τη φιλανθρωπία, γίνεται 
κατανοητός και ο λόγος του Γαληνού, όπως εκφράζεται στο έργο του: Ὃτι ο ἄριστος 
ἰατρός καί φιλόσοφος, κατά τον οποίον η άσκηση, της Ιπποκρατικής ιατρικής, περικλείει 
και τα τρία στοιχεία της φιλοσοφίας: το φυσικό, το λογικό, και το ηθικό.

Στη βάση αυτή, ο γιατρός καλείται να ερευνήσει τη φύση του σώματος, αλλά και της 
ψυχής, καθώς επίσης και τα διάφορα νοσήματα και το είδος της θεραπείας. Όλα αυτά 
γίνονται με τη βοήθεια του λόγου, της λογικής, ενώ ο γιατρός θα πρέπει να επιδεικνύει 
σύνεση, σωφροσύνη και αρετή. Δυστυχώς δεν είναι σπάνιο, η συμπεριφορά του γιατρού 
αντί της σωφροσύνης να εκφράζεται με εκδηλώσεις υπερφίαλου εγωκεντρισμού. Ο 
Γαληνός, στο έργο, Ὃτι ο ἄριστος ἰατρός καί φιλόσοφος, στις παραγράφους (Κ 59-
60)49 γράφει:

§59-60. Σωφροσύνης οὖν φίλος ὥσπερ γε καί ἀληθείας 
ἑταῑρος § ὃ γ’ ἀληθής ἰατρός ἐξεύρηται. καί μέν δή καί 
τήν λογικήν μέθοδον ἀσκεῑν <ἀνάγκη> χάριν τοῡ γνῶναι, 
πόσα τά πάντα κατ’ εἴδη τε καί γένη νοσήματα ὑπάρχει 
καί πῶς εφ’ ἑκάστου ληπτέον ἔνδειξίν τιν’ ἰαμάτων. ἡ δ’ 
αὐτή μέθοδος ἥδε καί τήν τοῡ σώματος αὐτοῡ διδάσκει 
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<σύν>θεσιν, τήν τ’ ἐκ τῶν πρώτων στοιχείων, ἃ δι’ ἀλλή-
λων ὅλα κέκραται, καί τήν ἐκ τῶν δευτέρων, τῶν αἰσθη-
τών, ἃ δή καί ὁμοιομερῆ προσαγορεύεται, καί τρίτην ἐπί 
ταύταις τήν ἐκ τῶν ὀργανικῶν μορίων.

Και σε μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου50

§59-60. Έχει αποδειχτεί, λοιπόν, ότι ο πραγματικός γιατρός 
είναι φίλος της σωφροσύνης, όπως και σύντροφος της 
αλήθειας. Αλλά όμως είναι ανάγκη να ασκεί και τη λογική 
μέθοδο, για να γνωρίσει πόσες είναι όλες οι γενικές και 
ειδικότερες κατηγορίες των νοσημάτων και πως μπορεί 
να ληφθεί στο καθένα κάποια ένδειξη για τα θεραπευτικά 
μέσα. Η ίδια αυτή μέθοδος υποδεικνύει και τη σύνθεση του 
σώματος, πρώτα την κράση των πρωταρχικών στοιχείων τα 
οποία μεταξύ τους πλήρως έχουν αναμειχθεί, και έπειτα το 
συνδυασμό των δεύτερων στοιχείων, τα οποία είναι ορατά 
και ονομάζονται ομοιομερή, και τρίτη μετά από αυτές τη 
σύνδεση των οργανικών μερών.

Η έννοια, των λόγων του Γαληνού, γίνεται καλύτερα αντιληπτή αν τη δούμε κάτω από 
το άπλετο φως της φιλανθρωπίας, η οποία αποτελεί ρυθμιστικό στοιχείο του ανθρωπι-
σμού. Σε κάθε περίπτωση ο άνθρωπος, ως ασθενής, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ως 
μέσο, για την επίτευξη αλλότριων στόχων από το γιατρό. Οι στόχοι, του ανθρωπισμού 
και της ιατρικής, καταλήγουν σε μια κοινή συνισταμένη, που είναι η βοήθεια, ή η παροχή 
υπηρεσιών υγείας (φροντίδας) στον πάσχοντα. Έχει τονιστεί ότι ο ανθρωπισμός και η 
φύση της ιατρικής τέχνης, αποτελούν αρχέγονα γνωρίσματα στον άνθρωπο. Απαντούν, 
δηλαδή στον άνθρωπο και λειτουργούν μέσα από τον άνθρωπο, για τον άνθρωπο.

Ο Γαληνός, στο έργο του, Ὃτι ο ἄριστος ἰατρός καί φιλόσοφος, για να ενισχύσει 
τις απόψεις αυτές, τονίζει τη σημασία που έχει για το γιατρό η μελέτη των πραγμάτων 
και η υπηρέτηση της αλήθειας γι’ αυτά. Στο κεφ. 62 γράφει51:

§62. ἀλλ’ αὐτῶν τῶν πραγμάτων σπουδάζειν τήν ἀλή-
θεια…

Και σε μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου52

§62. αλλά να εξετάζει την αλήθεια των ίδιων των πραγμάτων…

Συνιστά δε, να μη φιλονικούμε για τα ίδια τα πράγματα, αλλά για την ονομασία τους. 
Γιατί μόνο, έτσι, θα γίνουμε μιμητές του Ιπποκράτη. Συχνά, οι γιατροί δεν στέκονται στο 
ύψος των ηθικών απαιτήσεων, που οι ίδιοι μέσω του Όρκου τους διακηρύσσουν, με 
συνέπεια να ολισθαίνουν, αργά αλλά σταθερά, όπως και οι άλλες κοινωνικές ομάδες, 
προς τη φιλοχρηματία, τον αριβισμό, το φθόνο, και τελικά τον άτεγκτο εγωκεντρισμό 
και την αλαζονεία.
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Η αφιέρωση στην ιατρική δεν σημαίνει απλώς μια επιλογή ενός τομέα της επιστήμης, 
σημαίνει μια συνολική στάση ζωής. Αυτά τα στοιχεία, συγκροτούν την αληθινή φύση 
του ιατρικού λειτουργήματος, το οποίο υπηρέτησε με πάθος και αυταπάρνηση, ο οι-
κογενειακός γιατρός στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και πολλοί μύστες της ιατρικής 
επιστήμης και τέχνης. Κλασικά παραδείγματα, παροιμιώδους προσφοράς προς τον 
πάσχοντα, αναφέρονται πολλά. Ένα απ’ αυτά είναι και ο εφευρέτης του στηθοσκοπίου 
το 1816, ο Rene Laennec. 

Η εικόνα αυτή υποχωρεί σταδιακά, με την εμφάνιση και λειτουργία του δημόσιου 
νοσοκομείου, του δημόσιου συστήματος υγείας, των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι η 
εποχή που τη σχέση γιατρού-αρρώστου διεμβολίζει η εξάρτηση, η εκμετάλλευση και η 
κατάχρηση της εξουσίας του γιατρού, η οποία εμφορείται από τις αρχές του πατερναλι-
στικού συστήματος. Οδηγούμεθα έτσι, σε μια συρρίκνωση της καθιερωμένης προσωπικής 
και ταυτόχρονα ιερής σχέσης γιατρού-ασθενούς, σ’ ένα δημόσιο σύστημα απρόσωπο. 
Ένα σύστημα, στο οποίο κυριαρχούν οι μαζικές (συχνά άσκοπες) εξετάσεις, εμπλουτι-
σμένο από ένα υψηλής τεχνολογίας, τεράστιο μηχανολογικό εξοπλισμό, για διαγνώσεις 
και θεραπείες. Συναντάμε μια χρονοβόρα γραφειοκρατία, με σειρά προτεραιότητας 
για εξέταση, με συνταγογράφηση ακριβών φαρμάκων και υλικών. Πέρα απ’ όλα αυτά, 
έχουμε και ένα ακόμη πρόβλημα, εκείνο της χρήσης της δυσνόητης ορολογίας από τον 
γιατρό, η οποία εμποδίζει την επικοινωνία του με τον άρρωστο και τους οικείους του.

Η ΕΠοΧΗ Του οικογΕνΕιακου γιαΤρου

Η Ιατρική μέχρι το 19ο αιώνα, ομοιάζει με εκείνη της αρχαιότητας ως προς τη θε-
ραπευτική της πλευρά. Η άποψη αυτή, ενισχύεται από το γεγονός ότι οι προηγούμενοι 
είκοσι πέντε αιώνες δεν έχουν προσθέσει τίποτε στη θεραπευτική, ενώ έχουν αυξήσει 
τη χρήση των εμετικών, των καθαρτικών χυμών, των βοτάνων και της βδέλλας. Το 1819, 
μόνο στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Παρισιού53, είχαν χρησιμοποιηθεί 100.000 βδέλ-
λες, ενώ γινόταν ειδική παραγωγή, γιατί το είδος είχε εκλείψει. Οι κομπογιαννίτες53α, 
κυριαρχούν ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, αλλά τους συναντάμε συχνά και στις πόλεις να 
διαλαλούν την πραμάτειά τους, που θεραπεύει τα πάντα, με τα παντός είδους βότανα, 
ειδικά για κάθε νόσο.

Με την πάροδο του χρόνου, η σύγκρουση της παλαιάς και νέας σχολής αρχίζει να 
εκδηλώνεται, αργά αλλά σταθερά, στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. 
Να σημειώσουμε ότι ο 19ος αιώνας, χαρακτηρίζεται από την παρουσία του ιατροφιλο-
σόφου του οποίου η προσφορά είναι διφορούμενη. Ο 20ος αιώνας, παρουσιάζει δυο 
βασικά χαρακτηριστικά53α, τα οποία τον διαφοροποιούν από τους προηγούμενους. 
Αυτά είναι: α) τα ιατρικά και ιστορικά γεγονότα, που τον σηματοδοτούν, τα οποία είναι 
πολύ πρόσφατα και β) είναι όμως τόσο πολλά, με τις εξελίξεις που τα συνοδεύουν, σ’ 
όλα τα πεδία της ιατρικής, να είναι ταχύτατες και σε πολλές περιπτώσεις εκρηκτικές. 
Ως αποτέλεσμα, των σημαντικών εξελίξεων, αλλά και της συσσωρευμένης γνώσης, σ’ 
όλους τους τομείς της επιστήμης, η είσοδος της ιατρικής στον 20ο αιώνα, ανέδειξε 
πολλά προβλήματα. Αυτά καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συγκρότηση μιας πλήρους και 
σαφώς οριοθετημένης εικόνας όλων των σύνθετων παραμέτρων, που συγκροτούν τις 
εξελίξεις στον αιώνα αυτόν.
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Σ’ αυτήν την επιστημονικά ομιχλώδη ατμόσφαιρα, συναντάμε το γενικό γιατρό να 
στέκεται αμήχανος, μπροστά σ’ ένα μεγάλο όγκο αταξινόμητων γνώσεων και να προ-
σπαθήσει να τις κατανοήσει. Και όλα αυτά τη στιγμή που είναι υποχρεωμένος να τρέχει 
νυχθημερόν από τον έναν άρρωστο στον άλλο, κουβαλώντας στο μικρό τσαντάκι του 
τα απαραίτητη υλικά για άμεση χρήση. Παράλληλα, η ανάγκη για ενημέρωση γίνεται 
μέρα με τη μέρα όλο και πιο επιτακτική, όσον αφορά τη δυνατότητα του να προσφέρει 
καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

Η έναρξη της επιστημονικής αντιμετώπισης των νόσων κάνει την εμφάνισή της τη 
δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα. Έως τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, η θετική 
εικόνα της Ιατρικής συντηρείται από την προσφορά του οικογενειακού γιατρού, ο οποί-
ος λειτουργεί ως φίλος και σύμβουλος της οικογένειας. Ο ρόλος του στην οικογένεια, 
αλλά και στην κοινωνία είναι πολύπλευρος, γιατί ως μορφωμένος, με ειδικές γνώσεις, 
είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις κρίσιμες αδυναμίες των ασθενών του. Τη θέση του 
οικογενειακού γιατρού στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, αποδίδει και 
η νεοελληνική δραματουργία και στη θεατρική σκηνή, η οποία εκφράζει τη σταδιακή 
συρρίκνωση της ιερής προσωπικής σχέσης γιατρού-ασθενούς, που χαρακτήριζε το 
θεσμό του προσωπικού, ή οικογενειακού γιατρού54.

Φθάνουμε, έτσι, στην εποχή του Fleming, στην οποία η χρήση των αντιβιοτικών και 
των εμβολίων γίνεται προσιτή με τη βοήθεια της τεχνολογίας μετά το Β΄ Παγκόσμιο πό-
λεμο. Είναι η εποχή, κατά την οποία στις τρεις βασικές παραμέτρους, που είχε θεσπίσει 
ο Ιπποκράτης, στην προσπάθεια αντιμετώπισης της νόσου, τις οποίες συγκροτούσαν, η 
αρρώστια, ο άρρωστος και ο γιατρός, προστίθεται επιπλέον και μια τετάρτη, που είναι 
εκείνη της, τεχνολογίας, που είναι συνυφασμένη με την έρευνα. 

Παρόλα αυτά, η Ιατρική αναλαμβάνει το θεραπευτικό της ρόλο μετά το 2ο ήμισυ του 
20ου αιώνα. Έως τότε παρακολουθεί, με δεμένα τα χέρια τα γεγονότα χωρίς να είναι σε 
θέση να βοηθήσει αποτελεσματικά τον άρρωστο. Είναι η εποχή που ο οικογενειακός 
γιατρός προσφέρει τις υπηρεσίες του αμοιβόμενος με την, Κοντότα55.

Στην πραγματεία, της Ιπποκρατικής Συλλογής, Περί ἀρχαίης ἰητρικῆς56 (§2), ο 
συγγραφέας είχε προβλέψει την εξέλιξη της Ιατρικής και περιέγραψε με απλό αλλά και 
προφητικό τρόπο την πορεία της. Γράφει:

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

Και σε μτφρ. Λυπουρλή57

§2. 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 
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δρόμο θα ανακαλυφθούν στο μέλλον και τα υπόλοιπα, φτάνει 
να υπάρξει ο προικισμένος άνθρωπος που, κατέχοντας αυτά 
που έχουν ως τώρα ανακαλυφθεί, θα συνεχίσει την έρευνα με 
αυτά ως αφετηρία.

Με τα λόγια αυτά, ο συγγραφέας απαντά πριν 2.500 χρόνια, σ’ ένα από τα σύγχρονα 
ερωτήματα που αναφέρεται στο: τι κάνει η Ιατρική; Δεν πρέπει όμως να διαφεύγει της 
προσοχής μας ότι ο Ιπποκράτης, είχε τονίσει ότι ο γιατρός πρέπει να χρησιμοποιήσει τις 
γνώσεις του για το καλό των αρρώστων, όπως αναφέρεται στο έργο της Ιπποκρατικής 
Συλλογής, Περί τέχνης29, (§3), στο οποίο ο συγγραφέας γράφει:

§3. Περί δέ ἰητρικῆς, ἐς ταύτην γάρ ὁ λόγος, ταύτης οὖν 
τήν ἀπόδειξιν ποιήσομαι, καί πρῶτον γε διοριεῡμαι ὃ νο-
μίζω ἰητρικήν εἶναι, τό δή πάμπαν ἀπαλλάσειν τῶν νοσεό-
ντων τούς καμάτους, καί τῶν νοσημάτων τάς σφοδρότη-
τας ἀμβλύνειν, καί τό μή ἐγχειρέειν τοῑσι κεκρατημένοισιν 
ὑπό τῶν νοσημάτων, εἰδότας ὅτι ταῡτα οὐ δύναται ἰη-
τρική

Και σε μτφρ. Λυπουρλή58

§3. Όσο για την ιατρική – γατί 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 αρρώστους, ό,τι 
τους κάνει να υποφέρουν, να αμβλύνει τη σφοδρότητα των 
ασθενειών τους και, ακόμη, με πλήρη συνείδηση πως η ιατρι-
κή 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.

Φθάνουμε έτσι, στα μέσα του 20ου αιώνα, με το γιατρό να προσφέρει από τον πλούτο 
των συναισθημάτων του, όταν ξαφνικά, στις αρχές της δεκαετίας του 1950 βρίσκεται 
ανέτοιμος να αντιμετωπίσει το τσουνάμι της τεχνολογικής επέλασης, το οποίο παρασύρει 
και μεταμορφώνει την παραδοσιακή σχέση γιατρού – αρρώστου. 

ο γιαΤροσ ΤΗν ΕΠοΧΗ ΤΗσ υΨΗΛΗσ ΤΕΧνοΛογιασ

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»59, τα οποία υποδηλώνουν ότι το Ιπποκρατικό λειτούργημα, διέρχεται 
βαθειά κρίση. Μια κρίση στην οποία ο Παυλάτος60, έδωσε το χαρακτηρισμό, Σύνδρομο 
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Ιπποκρατικής Ανεπάρκειας. Η έγκαιρη ή μη αναγνώριση αυτού του Συνδρόμου, μπορεί 
να αποβεί μοιραία, όσον αφορά την ταυτότητα της ηθικής του ιατρικού επαγγέλματος, 
αλλά και βλαπτική για την κοινωνία ως αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας. 

Σε μια συνοπτική σκιαγράφηση του θέματος, στη διαδρομή του χρόνου διαπιστώ-
νουμε, ότι στη σύγχρονη εποχή, η οποία χαρακτηρίζεται από μια ιλιγγιώδη αύξηση της 
υψηλής τεχνολογίας υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες στη διαμόρφωση της θέσης του 
γιατρού. Ένας απ’ αυτούς είναι ο ακόλουθος:

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

Αναμφισβήτητα, η συμπόρευση της Ιατρικής με την υψηλή τεχνολογία αποτελεί μια 
φυσική εξέλιξη, αλλά και μια αναγκαιότητα. Αυτή η αναγκαιότητα είναι που προβλημάτισε 
τον Γαρδίκα61, ο οποίος στο έργο του: Το χρονικό ενός αγιάτρευτου γιατρού, γράφει:

Στον αιώνα μας τελειοποιείται η τεχνολογία και λιγοστεύει η 
ανθρωπιά και η καλοσύνη. Βλέπω το μέλλον των ασθενών με 
μεγάλη απαισιοδοξία.

Η υψηλή τεχνολογία, με την ταχύτητα και το μέγεθος της εισβολής της στον ιατρικό 
χώρο, υποχρεώνει το γιατρό να ακολουθεί ένα δικό του μαραθώνιο εκπαίδευσης, με στόχο 
τη βελτίωση και την ανανέωση των γνώσεών του, σ’ όλους τους τομείς της ιατρικής. Είναι 
βέβαιο ότι η νέα γενεά θα αντιμετωπίσει τα σύγχρονα προβλήματα της ιατρικής με την 
ανάλογη αποφασιστικότητα και θα εργαστεί για το συμφέρον του αρρώστου, αλλά και 
τη δικαίωση της Ιατρικής. Αναμφισβήτητα, η γνώση είναι κατάκτηση και πρέπει να είναι 
πάντα ευπρόσδεκτη. Αυτή η κατάκτηση γίνεται εμφανής από τα μέσα του 18ου αιώνα, 
όταν η επιστημονική γνώση άρχισε να αυξάνει με ραγδαίους ρυθμούς. Στη σύγχρονη 
εποχή, με την πληθώρα των τεχνολογικών ανακαλύψεων και εξελίξεων, η αύξηση των 
ιατρικών γνώσεων αναμένεται να λάβει τεράστιες διαστάσεις, τις οποίες δύσκολα θα 
μπορέσει να παρακολουθήσει, σε σταθερή βάση, ο γιατρός. Η δυνατότητα πρόσβασης, 
του σύγχρονου γιατρού, στην παραγόμενη ιατρική γνώση, αποτελεί αντικείμενο μελέ-
της και προβληματισμού, για τους ασχολούμενους με την ΙΕ και τη ΣΙΕ. Συνεπώς, η ΙΕ, 
προκειμένου να καταστεί ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων και συνεχώς 
αυξανόμενων αναγκών της κοινωνίας, θα πρέπει να αναθεωρήσει στόχους και προτεραι-
ότητες. Η ανάγκη αναθεώρησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών είναι επιτακτική, γιατί 
η ΙΕ, βρίσκεται σε διάσταση με την κοινωνική πραγματικότητα. Η ΙΕ, δεν πρέπει να είναι 
ξεκομμένη από τις κοινωνικές ανάγκες και θα πρέπει συνεπώς να αλλάζει καθώς αλλάζει 
και η κοινωνία και ιδιαίτερα οι ανάγκες της. Σε πρώτο στάδιο, απαιτείται καταγραφή 
των αναγκών της κοινωνίας, αλλά και εκείνων σε ειδικότητες γιατρών, επιπλέον δε και 
των παραγόντων που επηρεάζουν, ή τροποποιούν την υγεία.

Παρ΄ όλα αυτά παραμένει άλυτο το πρόβλημα της εφαρμογής της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας το οποίο δεν ακολουθεί τις εξελίξεις της σύγχρονης τεχνολογίας. Το 
επόμενο μεγάλο ερώτημα όμως είναι το εξής:

Πού οδηγεί αυτή η μαραθώνιας διαδρομής κούρσα εκπαίδευ-
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σης, ανακαλύψεων και επενδύσεων στην τεχνολογία και την 
ιατρική αντίστοιχα;
Ποια είναι η επίδρασή της στο κόστος, για την παροχή ασφα-
λούς και αποτελεσματικής φροντίδας υγείας προς τον πολίτη;

Με απλά λόγια...

Πόσο αντέχει μια οικονομία αυτό το διαφαινόμενο τεράστιο 
κόστος, της παροχής ιατρικής φροντίδας;

Καλείται, συνεπώς, ο γιατρός να πορευθεί και να αξιολογήσει τη δυνατότητα κλινικής 
εφαρμογής της ανέλεγκτης και νομοτελειακής εξέλιξης της τεχνολογίας, η οποία ακο-
λουθεί την πορεία φυσικών φαινομένων. Στην πορεία αυτή, διαπιστώνουμε ότι η εξέλιξη, 
των κλινικών και των θεωρητικών μεθόδων, αναπτύσσεται ως μια ισόρροπη σχέση, η 
οποία είναι δύσκολο να στραφεί υπέρ, ή κατά της μιας, ή της άλλης.

Καταρχάς, πρέπει να χαλιναγωγηθεί; Και αν ναι… Ποιος είναι σε θέση να το κάνει 
και με ποιο τρόπο; Αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από την επιστήμη, που τη δημιούρ-
γησε. Στο σημείο αυτό θα κριθεί αναγκαία η συνεργασία και η αποτελεσματικότητα της 
ιατρικής εκπαίδευσης (ΙΕ) και της παιδείας του γιατρού. Αυτό, γιατί όλα τα προβλήματα 
της τεχνολογικής εξέλιξης προέρχονται από την ίδια την τεχνολογία, δηλαδή, τη φύση 
της και όχι από τη χρήση της62.

Ο 18ος και ο 19ος αιώνας, σηματοδοτούνται από την πρώτη και δεύτερη βιομηχανική 
επανάσταση, στη διάρκεια των οποίων δημιουργούνται η ατμομηχανή και η μηχανή 
εσωτερικής καύσης, αντίστοιχα. Η επιστημονική επανάσταση συνεχίζεται τον 20ο αιώνα, 
με την, τρίτη επανάσταση, την οποία δημιούργησαν με τις ανακαλύψεις των τρανζίστορ, 
οι Brattain Walter, Bardeen John και Shockley William, οι οποίοι τιμήθηκαν με το βραβείο 
Nobel το 1956.

Ο John Bardeen (1908-1991), Αμερικάνος φυσικός και ηλεκτρονικός μηχανικός τι-
μήθηκε δυο φορές με το βραβείο Nobel, τη δεύτερη το 1972, με τους Leon N Cooper 
και John Rober Schioff. Είναι ένας από τους τέσσερις επιστήμονες, οι οποίοι πήραν το 
βραβείο δύο φορές στην ιστορία του. Οι άλλοι, ήταν η Maria Curie, που τιμήθηκε με 
το Nobel το 1903 και 1911, για την ανακάλυψη της ραδιενέργειας και την απομόνωση 
του καθαρού ραδίου. Ο Frederick Sanger, πήρε το βραβείο το 1958 και 1980, για την 
ανακάλυψη της δομής της ινσουλίνης και την περιγραφή της μεθόδου καθορισμού της 
σειράς των βάσεων του DNA. Ο Linus Paulling, βραβεύτηκε τα έτη 1954 και 1962, για 
τις ανακαλύψεις των χημικών δεσμών, στις πολύπλοκες ενώσεις και για τη δράση του 
κατά των πυρηνικών όπλων αντίστοιχα63.

Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, έφερε στην επιφάνεια μια τεχνολογία, την ψηφιακή, 
η έκταση και το βάθος εφαρμογής της οποίας ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί την περί-
οδο εκείνη και η οποία άλλαξε σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων. 

Ο Alvin Toffler, Αμερικανός μελλοντολόγος, δημοσιογράφος και συγγραφέας είναι 
γνωστός για τα έργα του, Future Shock και The Third Wave. Στο τελευταίο, αποκαλεί την 
τρίτη βιομηχανική επανάσταση, το τρίτο κύμα. Στο έργο αυτό, περιγράφει τρεις τύπους 
κοινωνιών, από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς. 

Κατά τον Toffler, Το πρώτο κύμα, ήλθε με τη γεωργική επανάσταση, η οποία αντι-
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κατέστησε τους νομάδες και το κυνήγι. Το δεύτερο κύμα, συνδέεται με την πρώτη και 
δεύτερη, βιομηχανική επανάσταση, οι οποίες διήρκησαν από το τέλος του 17ου και έως 
τα μέσα του 20ου αιώνα. Η κοινωνία του δεύτερου κύματος, όπως γράφει ο Toffler, είναι 
βιομηχανική και βασίστηκε στη μαζική παραγωγή, με την έννοια της κατανάλωσης, της 
εκπαίδευσης, της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας, των όπλων. Το τελικό αποτέλεσμα, 
όλων αυτών είναι η δημιουργία μιας ανεξέλεγκτης γραφειοκρατίας. 

Το τρίτο κύμα, είναι εκείνο της πληροφορικής, το οποίο συνδέεται με την ψηφιακή 
επικοινωνία, της υψηλής τεχνολογίας. Οι επιπτώσεις του κύματος αυτού στην Ιατρική 
ήταν συγκλονιστικές. Την εποχή αυτή, σημειώνουμε την εμφάνιση και κλινική εφαρμογή 
της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, του PET και πλήθους άλλων επεμβατικών 
μέσων και μεθόδων. 

Κανείς, παρόλα αυτά, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αλματώδη εξέλιξη της ιατρικής, 
που σημειώνεται από τον 19ο και 20ο αιώνα, μια εξέλιξη, η οποία στηρίζεται στις ανακα-
λύψεις, για την αντιμετώπιση παλαιών και νέων νοσημάτων. Όλες αυτές αναπτύσσονται, 
παράλληλα με την εξέλιξη πληθώρας εργαστηριακών τεχνικών και διαγνωστικών μεθόδων. 
Με άλλα λόγια, την εξέλιξη της τεχνολογίας ακολουθεί και εκείνη της κλινικής ιατρικής. 
Τα ερωτήματα, που αναδύονται αυτόματα, είναι πολλά και δύσκολα64. Κατ’ αρχήν...

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

Εγκλωβισμένος, ο σύγχρονος γιατρός, στη γοητεία της προηγμένης τεχνολογίας, των 
ιατρικών μηχανημάτων, τα οποία όπως πιστεύουν πολλοί γιατροί δίνουν τη δυνατότητα 
άμεσης διάγνωσης και θεραπείας πολλών νοσημάτων, ιδιαίτερα με τη χρήση των επεμ-
βατικών μεθόδων, κινδυνεύει να γίνετε όλο και περισσότερο ένας ψυχρός τεχνοκράτης61. 
Ένας τεχνοκράτης, ο οποίος θα απομακρύνεται συνεχώς και θα χάνει την επαφή του 
με τον ψυχικό κόσμο του αρρώστου. Τα επιτεύγματα αυτά του δημιούργησαν, με την 
πάροδο του χρόνου ένα αίσθημα αυξημένης αυτοπεποίθησης, η οποία συχνά παίρνει 
τη μορφή αλαζονείας. Είναι η εποχή, που ο γιατρός δεν πρέπει να παρασυρθεί από τη 
γοητεία της τεχνολογικής σειρήνας, όπως γράφει ο Γαρδίκας65, και να παραμελήσει, ή 
να θέσει σε δεύτερη μοίρα το κλινικό μέρος. Αυτό γιατί, στα μάτια του νέου γιατρού, η 
κλινική πράξη φαντάζει ξεπερασμένη, όταν τα ίδια, περίπου, έκανε και ο Ιπποκράτης, 
πριν 2500 χρόνια, και δευτερεύουσας σημασίας, μπροστά στην αίγλη και την άμεσης 
αποτελεσματικότητας σύγχρονη τεχνολογία. Δεν είναι μόνο αυτός ο κίνδυνος. Η γοητεία 
της τεχνολογίας, την οποίαν ο γιατρός πρέπει να μάθει, αλλά και να εκπαιδευτεί για να 
είναι σε θέση να τη χρησιμοποιεί, με βάση τις απόλυτες ιατρικές ενδείξεις, μπορεί να 
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επηρεάσει αρνητικά την οικονομία μιας κοινωνίας. Οι γιατροί, πρέπει να αντιληφθούν, 
και αυτός είναι ένας από τους στόχους της ΙΕ, ότι η γοητευτική τεχνολογία πρέπει να 
συνεπικουρεί, να είναι συμπληρωματική της κλινικής ιατρικής. Η παρατήρηση του για-
τρού, επιτυγχάνει το μέγιστο βαθμό της απόδοσής της εάν, διδάσκεται, και εφαρμόζει 
με ιδιαίτερη προσοχή τους κανόνες της επικοινωνιακής πολιτικής με τον άρρωστο.

Στη σύγχρονη εποχή, οι μεγάλες πρόοδοι της Ιατρικής προκάλεσαν τεράστιες με-
ταβολές, στον προσανατολισμό των ιατρικών ερευνών και στην προετοιμασία για τις 
σπουδές της ιατρικής και τη διαδικασία της ΙΕ. Η επιστημονική επάρκεια του γιατρού 
έπρεπε να επανατοποθετηθεί, μπροστά στη μεγάλη τροποποίηση και τις νέες αντιλή-
ψεις για τις νόσους, αλλά και ως συνέπεια της διερεύνησης και επέκτασης της ιατρικής 
δραστηριότητας σε τομείς όπως η βιολογία, η δημόσια υγιεινή, η γενετική, η μοριακή 
βιολογία, οι οποίες προκάλεσαν ατομικές και κοινωνικές αλλαγές.

Από τα πολύ παλιά χρόνια, οι φωτισμένοι ηγέτες είχαν συνειδητοποιήσει ότι οι κοι-
νωνίες που ευνοούν, την ανάπτυξη των γνώσεων και τις χρησιμοποιούν στη συνέχεια 
επωφελώς, αποκτούν δύναμη υλική και πνευματική. Τις σκέψεις αυτές, στη σύγχρονη 
εποχή, έχουν κάνει πράξη οι Αμερικανοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν το πλεονέκτημα αυτό 
με την προσέλκυση πνευματικών ανθρώπων, οι οποίοι βλέπουν στην περίπτωση αυτή 
μια σημαντική ευκαιρία για διάκριση και ανέλιξη, πνευματική και κοινωνική.

Ένα ερώτημα που πλανάται, αλλά και συζητείται έντονα, εδώ και πολλά χρόνια στις 
διάφορες αίθουσες συνεδρίων, είναι αν οι επιστήμονες θα πάψουν να σκέπτονται, να 
ερευνούν και να προγραμματίζουν μεγαλεπήβολα σχέδια, μπροστά στο φόβο της εκ-
μετάλλευσης, ή της κακοδιαχείρησης μιας επιτυχημένης ιατρικής έρευνας66. Η γνώση 
δεν παράγεται για να είναι επικίνδυνη, ανεξάρτητα από το πώς θα χρησιμοποιηθεί. Ο J. 
Rostand, ο οποίος είχε πει την περίφημη ρήση:

Η υψηλή τεχνολογία μας έκανε
θεούς προτού γίνουμε άνθρωποι

εξέφρασε, στη συνέχεια και τις αμφιβολίες του:

Για το πόσο πέραν ενός ορίου θα είναι η επιστήμη 
περισσότερο επικίνδυνη, παρά ωφέλιμη;

Οι ιατρικές εξελίξεις, ακόμη και οι σημαντικότερες, παίρνουν ενίοτε μια σύνθετη 
μορφή, στην οποία η επίδρασή τους στην κοινωνία, ήταν προσωρινή. Για παράδειγμα, 
είναι διαφορετικά να ανακαλύπτεις ένα εμβόλιο, που προλαβαίνει τη νόσο και άλλο 
πράγμα να τη θεραπεύεις. Ακόμη, μπορεί να επιτύχεις παράταση της ζωής μιας ομάδας 
ατόμων, δεν μπορείς όμως να παρατείνεις τη ζωή του ανθρώπου στο σύνολό της. Χα-
ρακτηριστική είναι στο σημείο αυτό η άποψη του Isaak Asimov* Καθηγητή βιοχημείας, 
στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης ο οποίος υποστήριξε ότι:

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

	 *	 Isaak	Asimov	(1920-1992)	Ρώσος	ο	οποίος	έζησε	στην	Αμερική.	Είναι	γνωστός	για	τα	έργα	επιστημονικής	φαντα-
σίας	που	έγραψε67.
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Πολλοί έχουν επικρίνει αυτήν την πλημμυρίδα της υψηλής τεχνολογίας, αυτήν την 
τρομακτική εξέλιξη, η οποία τροφοδοτεί την ιατρική με νέες μεθόδους, και νέα υλικά, 
όπως είναι τα βιο-υλικά, η νανοτεχνολογία. Ο σύγχρονος γιατρός, στέκεται με δέος 
μπροστά στην πληθώρα των πληροφοριών και των δεδομένων, μέσα από τα οποία 
αναζητά να ικανοποιήσει το ασίγαστο πάθος του για μάθηση.

Δυστυχώς δεν είναι σπάνιο φαινόμενο, η συμπεριφορά του γιατρού αντί της σω-
φροσύνης να εκφράζεται με εκδηλώσεις υπερφίαλου εγωκεντρισμού. Ο γιατρός, στο 
πλαίσιο αυτό, γίνεται και αυτός μια μηχανή, με συνέπεια να απομακρύνεται από το ρόλο 
του ιεραπόστολου, του καλού Σαμαρείτη, όπως τον είχε ονειρευτεί ο Ιπποκράτης και 
να γίνεται γιατρός ανθρώπων χωρίς όμως την ανθρωπιά, που απαιτεί το λειτούργημά 
του. Ο γιατρός, ενδιαφέρεται πλέον για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αλλά και για 
το θαυμασμό των συναδέλφων του και της κοινωνίας, η οποία θα του τα ανταποδώσει 
πλουσιοπάροχα, με συχνές επισκέψεις υψηλού τιμολογίου!!! Ούτε λόγος, να ακούσει 
τον άρρωστο του, να του μιλήσει για την αγωνία, το φόβο, το άγχος που νιώθει. Ο 
Γαρδίκας67, στο έργο του: Σχίζοντας τα χαρτιά μου, κάνει μια πολύ συγκροτημένη και 
διορατική περιγραφή του σύγχρονου γιατρού. Γράφει:

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

Το βασικό πρόβλημα δεν είναι η ενασχόληση του γιατρού με την ψυχή του αρρώστου, 
αλλά η απολογία του ίδιου στην ανάκριση της δικής του ψυχής. (Δοκιμασία ενώπιον του 
καθρέπτη).

αΠο ΤΗν ΠαραΤΗρΗσΗ σΤΗν ΕρΕυνα και Το ΠΕιραΜα

Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και οι αρχές του 21ου αιώνα, χαρακτηρίζονται από μια 
έντονη ερευνητική δραστηριότητα, η παραγωγικότητα της οποίας προσφέρει συνεχώς 
νέα στοιχεία, τα οποία διευρύνουν το ερευνητικό ενδιαφέρον του γιατρού. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο γιατρός αναζητά όχι μόνο τη νέα γνώση, αλλά η συμβολή του εστιάζεται και 
στην παροχή στοιχείων τα οποία, έχουν ως στόχο την αποκατάσταση, ή τη διαγραφή 
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άλλων, τα οποία έχουν διατηρηθεί ως παλαιά λάθη του εμπειρισμού. Να σημειωθεί ότι οι 
προσπάθειες, για παράδειγμα, αποκατάστασης των λαθών, στις ανατομικές περιγραφές 
των έργων του Γαληνού, επετεύχθησαν μόνο μετά τις εμπεριστατωμένες ανατομικές 
μελέτες του Vesalius και έγιναν αποδεκτές χάρις στο κύρος του. Για όλα αυτά ο Δαρ-
βίνος, είχε διατυπώσει την άποψη ότι:

Η διόρθωση ενός λάθους είναι το ίδιο σημαντική  
από την ανακάλυψη μιας νέας ιδέας. 

Στις πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής, συναντάμε τα πρώτα στοιχεία για 
την ερευνητική στάση των γιατρών. Η τεχνολογία έδωσε στο γιατρό πολλά εφόδια, 
ενώ παράλληλα προσέθεσε και νέες ειδικότητες. Όλες όμως αυτές οι καινοτομίες του 
δημιούργησαν νέα συναισθήματα και επιδιώξεις, που προκάλεσαν ανατροπές στη σχέση 
του με τον άρρωστο. Η ισχύς, για παράδειγμα, της βιο-ιατρικής έρευνας, με τον άκαμπτο 
δογματισμό της, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας εφαρμοσμένης τεχνολογίας, 
η οποία έδωσε στο γιατρό την αίσθηση ότι λειτουργεί κατ’ εντολήν της, χωρίς να λαμ-
βάνει υπόψη την παλαιά και ιερή σχέση της ψυχικής επαφής με τον άρρωστο. Η νέα 
τεχνολογία, απαίτησε για τη δημιουργία της υψηλές επενδύσεις, οι οποίες μαζί με τις 
συνακόλουθες παραγωγές έδωσαν το προβάδισμα, στον ιατρικό χώρο, στην επιχειρη-
ματικότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η παροχή υπηρεσιών υγείας να αποτελέσουν 
καταναλωτικό αγαθό. Έπαψε, δηλαδή, η ιατρική να αποτελεί Διακονία. Από την άλλη 
πλευρά, η δαιμονοποίηση της επιχειρηματικότητας, δεν απαλλάσσει το γιατρό από την 
ευθύνη που έχει απέναντι στον άρρωστο. Ο κίνδυνος άλωσης της ψυχής του γιατρού 
από το κέρδος δεν πρέπει να θεωρηθεί κανόνας, ούτε να εκκληφθεί ως εθιμικό δίκαιο. 
Ο γιατρός, σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποτελέσει νησίδα αντίστασης στο πέλαγος 
του αδηφάγου οικονομικού συμφέροντος και στα παρακλητικά επιχειρηματικά κτυπή-
ματα της πόρτας του. Η κοινωνία, δεν αρνείται στο γιατρό να ζει αξιοπρεπώς, αλλά και 
δεν ανέχεται τον υπερβολικό πλουτισμό. Ο Παπανικολάου, είχε πει για τις περιπτώσεις 
αυτές την περίφημη ρήση: 

Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω, ούτε να ζήσω ευτυχής, 
αλλά να εργασθώ, να δράσω, να δημιουργήσω, να κάμω κάτι 
αντάξιο.

Που σημαίνει να σέβομαι τον εαυτό μου περισσότερο απ’ όσο τον σέβονται οι αντί-
παλοί μου και κυρίως οι φίλοι μου!

Η ΔΗΜιουργια ΤΗσ νΕασ ΠαθοΛογιασ Των ΕιΔικων ΜοναΔων

Η συμβολή της υψηλής τεχνολογίας βρίσκει την πλήρη αξιοποίησή της στη δημιουργία 
και λειτουργία των ειδικών μονάδων, όπως είναι, η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, και 
η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού. Η λειτουργία των μονάδων αυτών ανέδειξε την ανάγκη 
δημιουργίας μιας νέας ειδικότητας, εκείνης της Νέας Παθολογίας, στην οποία περιλαμ-
βάνονται όλες οι ειδικότητες της Ιατρικής, αλλά στην πλήρη σχεδόν έκφρασή τους. Με 
άλλα λόγια, ο γιατρός των ειδικών αυτών μονάδων πρέπει να γνωρίζει πάνω από το 80% 
των βασικών γνώσεων όλων των ειδικοτήτων. Αυτό γιατί δεν υπάρχει ιατρικό πρόβλημα 
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το οποίο να μην απαντάτε σε ασθενή των ειδικών μονάδων. 
Συνεπώς, ο γιατρός των μονάδων αυτών δεν μπορεί να λειτουργήσει ως απλός 

τροχονόμος κατευθύνοντας τους αρρώστους στις διάφορες ειδικότητες. Η ανάγκη 
παραπομπής του αρρώστου θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη ερώτηση και αφού 
έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Για παράδειγμα, στην περίπτωση μαρμαρυγής θα κλιθεί ο καρδιολόγος όταν κριθεί 
ότι ο άρρωστος έχει ανάγκη ηλεκτρικής ανάταξης. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα 
συζήτησης ενός ειδικού προβλήματος του αρρώστου με τον ειδικό, στο πλαίσιο της 
ανταλλαγής απόψεων, είναι επιθυμητή πράξη.

Στις μονάδες αυτές λειτουργεί παράλληλα και η Παθολογία των μηχανημάτων της 
υψηλής τεχνολογίας, η οποία καθιστά αναγκαία την απόκτηση ειδικών τεχνολογικών 
γνώσεων για τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων, ώστε να είναι δυνατή η άμεση 
παρέμβαση σε περίπτωση ήπιας και άμεσα αποκαθιστάμενης βλάβης.

Ποσο ΒαθΕια ΦθανΕι ο γιαΤροσ σΤΗν καΤανοΗσΗ Του ΠροΒΛΗΜαΤοσ  
Του αρρωσΤου;

Στη διαχρονική εξέλιξη της σχέσης γιατρού-αρρώστου μπορούμε να μιλάμε για 
συμπόρευση, στη διάρκεια της οποίας ο γιατρός βιώνει το μέγεθος και την ένταση του 
προβλήματος, αλλά και τις μεταβολές των συναισθημάτων του αρρώστου. Στην πορεία 
αυτή, ο άρρωστος προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία, στη σχέση του με τον εαυτό 
του και να διατηρήσει την ανεξαρτησία του, δεδομένου ότι η νόσος προκαλεί διαταραχές 
στο συναίσθημα, στο νου και στη συμπεριφορά. Η νόσος προκαλεί, επιπλέον, ρήγμα 
στον τρόπο που ο άρρωστος νιώθει το σώμα του και αποδιοργανώνει τη σχέση του μ’ 
αυτό. Σε κάθε περίπτωση, θέλει να διατηρήσει την ανθρώπινη σχέση του με τον κόσμο, 
ανεξάρτητα από τα τραύματα που του προκαλεί η νόσος. Ο άρρωστος, προσπαθεί να 
είναι ο ίδιος, με τους άλλους υγιείς ανθρώπους, γιατί η αποδοχή αυτή του προσφέρει 
ένα αίσθημα ασφάλειας, στη διάρκεια της νόσου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο άρρωστος 
κινητοποιεί δυνάμεις, δυνητικά φυγόκεντρες στη σχέση του τόσο με το γιατρό, όσο και 
με το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκει να εκπέμψει ένα αίσθημα αισιοδοξίας, 
για την εξέλιξη της νόσου, το οποίο ενισχύει το θυμικό του. Ο άρρωστος, σε καμία 
περίπτωση δεν επιζητεί τη λύπηση, παρά μόνο το ενδιαφέρον του γιατρού. Στο σημείο 
αυτό, ο άρρωστος θα εκτιμήσει την ειλικρινή και άδολη παρουσία του γιατρού δίπλα του. 

Όλα αυτά, δηλαδή, η διατήρηση της εσωτερικής ισορροπίας του αρρώστου και 
της σχέσης του με τους ανθρώπους, θα καταστεί δυνατό να επιτευχθούν αν ο γιατρός 
σταθεί δίπλα του, υπερβεί τις σύγχρονες προκλήσεις και εμπνευστεί από τις προσδοκίες 
της σοφής κοινωνίας.

Στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, ο γιατρός έχει να αντιμετωπίσει πολλές 
και διαφορετικής προέλευσης προκλήσεις. Μια, από αυτές που πρέπει να πολεμήσει, 
είναι η δυνατότητά του να επιλέξει μέσα από τον κυκεώνα των γνώσεων, που του προ-
σφέρονται, εκείνη που είναι ωφέλιμη και με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον άρρω-
στο. Να μπορεί δηλαδή, να ιεραρχεί τα ολίγα και χρήσιμα διαγνωστικά και θεραπευτικά 
στοιχεία, που θα φανούν ωφέλιμα και θα προσμετρήσουν θετικά για τον άρρωστο62.

Ο Αϊνστάιν, πρότεινε να προσδιορίζονται με σαφήνεια και να αξιολογούνται τα χρή-
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σιμα δεδομένα, που παρέχει κάθε ειδικότητα όταν έλεγε ότι:

Στην επιστήμη μετρώνται πολλά πράγματα, άλλα λίγα είναι 
αυτά που μετρούν πραγματικά.

O στόχος της σημερινής ΙΕ, πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό και να στραφεί όχι 
στην απλή μεταφορά ιατρικών γνώσεων, αλλά στην αυξημένη ικανότητα κλινικής και 
ερευνητικής προσφοράς έργου. Πρέπει, με άλλα λόγια, ο γιατρός να είναι σε θέση να 
προσφέρει αξία σε ό,τι κάνει, η οποία, όμως, να μπορεί να μεταφράζεται στο αντίστοιχο 
θεραπευτικό αποτέλεσμα. Γιατί, όπως υποστηρίζεται68.

Καθώς η γνώση είναι ευρέως διαθέσιμη… αυτά που γνωρί-
ζεις μετρούν λιγότερο απ’ αυτά που μπορεί να κάνεις με όσα 
γνωρίζεις… Η ικανότητα να λύνεις δημιουργικά τα προβλήμα-
τα και οι δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη … είναι πολύ πιο 
σημαντικές από την ακαδημαϊκή γνώση.

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

Ο γιατρός απαιτείται να είναι ενημερωμένος και κατάλληλα προετοιμασμένος για 
να αντιμετωπίσει κάθε δυνατή εξέλιξη στον ασθενή με οξύ, ή χρόνιο νόσημα. 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 Ευσχημοσύνης69 (§11), ο συγγραφέας τονίζει με έμφαση 
τα ακόλουθα (μτφρ. Αποστολίδη70).

§11. 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].

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ του Ιπποκρατικού και του σύγχρονου γιατρού είναι 
ότι ο τελευταίος έχει να αντιμετωπίσει και τις ΑΕ των φαρμάκων, που χορηγεί για την 
αντιμετώπιση της νόσου. Απαιτείται συνεπώς η πλήρης, κατά το δυνατόν, γνώση των 
ΑΕ των χορηγούμενων φαρμάκων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να καταβάλλει ο γιατρός 
στις περιπτώσεις ταυτόχρονης χορήγησης πολλών φαρμάκων.

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 Ευσχημοσύνης71 (§14), ο συγγραφέας δίνει σχετικές οδηγίες (μτφρ. Αποστολίδη72).

§14. Πρέπει να παρακολουθείς και τα σφάλματα των αρρώ-
στων, 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 γνωστές 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, 
πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει μόνο στο γραφείο του γιατρού. Ερωτήματα στα οποία 
καλείται ο γιατρός να απαντήσει είναι καταρχάς, αν ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει και 
τη θανατηφόρα εξέλιξη ενός συνηθισμένου νοσήματος; (π.χ. γρίπης), και αν πρέπει 
να γνωρίζει όλες τις ΑΕ των φαρμάκων; Η απάντηση είναι αναμφισβήτητα ναι και αυτό 
για έναν πολύ απλό λόγο και υπό μια προϋπόθεση. Ο λόγος είναι ότι έχει δικαίωμα ο 
άρρωστος να γνωρίζει τα της νόσου και της θεραπείας του. Αυτό υπό την προϋπόθεση 
ότι είναι σε θέση να σηκώσει το βάρος που του μεταφέρουμε. Από την άλλη πλευρά, 
ο καλά πληροφορημένος και ενημερωμένος άρρωστος, για τη νόσο και τις ΑΕ των 
φαρμάκων αισθάνεται, σε πρώτη φάση ότι τον σέβεται ο γιατρός του, ενώ παράλληλα 
είναι σε θέση να ελέγχει τα φάρμακα που παίρνει, αλλά και για ποιο λόγο τα παίρνει. 
Τονίζεται, ακόμη, ότι οι άρρωστοι διαβάζουν τα φύλλα οδηγιών των φαρμάκων και είναι 
ενήμεροι για τις ΑΕ, που μπορεί να προκαλέσει ένα φάρμακο. Η άγνοια ή η πλημμελής 
ενημέρωση του αρρώστου τον οδηγεί συχνά στην αποφυγή λήψης του φαρμάκου με 
τις όποιες πιθανές συνέπειες για την υγεία του. 

Ο σύγχρονος γιατρός δεν φαίνεται ότι διαθέτει το χρόνο που χρειάζεται για να ανα-
λύσει 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 
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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 προσδιορί-
ζεται, επιπλέον, το δικαίωμα του αρρώστου να αποφασίζει για κάθε μορφής θεραπείας 
που του συνιστά ο γιατρός. Η πρόταση δεν αφορά, συνήθως, τα ανίατα (κακοήθειες) 
νοσήματα ή τα μερικώς θεραπευμένα. Επομένως, αν ο άρρωστος έχει εμπιστοσύνη στο 
γιατρό, θα τον αφήσει να αποφασίσει εκείνος, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν μπορεί να 
κάνει επιλογή στις προτεινόμενες λύσεις, διότι αυτή απαιτεί την απόλυτη γνώση κινδύνου 
και ωφέλειας. Το θέμα αποτελεί αντικείμενο αντικρουόμενων θέσεων, οι οποίες, εστιά-
ζουν το ενδιαφέρον αφ’ ενός μεν στη βαρύτητα και στο επείγον της λήψης απόφασης, 
αφ΄ετέρου δε στη δυνατότητα του αρρώστου να κρίνει, την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια της προτεινόμενης αγωγής. Από την αρχαιότητα το γιατρό απασχολούσε η 
διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει κατά την ενημέρωση όταν αυτή αφορούσε το 
βαριά πάσχοντα. Σε ποιον δηλαδή έπρεπε να ανακοινώσει την πρόγνωση, προκειμένου 
να μη χρεωθεί την κακή έκβαση του αρρώστου αφού δεν την λέγει στον ίδιο. Στην πραγ-
ματεία, Περί Εὐσχημοσύνης73 (§17) ο συγγραφέας συμβουλεύει (μτφρ. Αποστολίδη74).

§17. Να ανακοινώνεις εκ των προτέρων ό,τι σχετικό με τη 
θεραπεία του αρρώστου σε αυτούς που πρέπει να γνωρί-
ζουν την κατάστασή του.

Την ίδια άποψη συναντάμε και στην πραγματεία Προρρητικό Β75 (§6), η οποία αφορά 
ασθενή με ασκίτη τελικού σταδίου. Γράφει (μτφρ. Αποστολίδη)74:

§Β6. Να ανακοινώσεις την πρόγνωση σε κάποιον άλλο

Φαίνεται, συνεπώς, ότι ο άρρωστος ενημερώνεται μόνο για την καλή πρόγνωση, ενώ 
για τη θανάσιμη ενημερώνει τους οικείους. Στις πραγματείες, Παραγγελίαι76 (§5 και 9), 
Προρρητικόν Β477 και Περί Εὐσχημοσύνης78 (§7), οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η 
συμμόρφωση του αρρώστου, δεν επιτυγχάνεται από την αναγγελία της θανατηφόρου 
έκβασης της νόσου (πρόρρησης). Σε εκτενή ανάλυση του θέματος ο Αποστολίδης74 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο γιατρός στην αρχαιότητα δεν προαγγέλλει το θάνατο 
στον άρρωστο. Σε κάθε όμως περίπτωση υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Ο Γαληνός79 αναφέρει 
τις απαντήσεις που έδωσε ο Ηροφίλειος γιατρός Καλλιάναξ σε δύο αρρώστους που τον 
ρώτησαν για την πορεία τους.

εἰ μη σε Λητώ καλλίπαις ἐγείνατο

Και σε μτφρ. Αποστολίδη74

και βέβαια θα πεθάνεις, εκτός αν είσαι γιός της Λητώς

Στο δεύτερο άρρωστο είπε

κάτθανε και Πάτροκλος, όπερ στο πολλόν αμείνων

Και σε μτφρ. Αποστολίδη74

πέθανε και ο Πάτροκλος, που ήταν κατά πολύ ανώτερός σου.
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 Ο Όμηρος στην Ιλιάδα80 (Φ107). Αναφέρει (μτφρ. Καζαντζάκη – Κακριδή45)

Φ107. Έτσι του Πριάμου ο γιός ο ασύγκριτος στον Αχιλλέα μιλούσε
παρακαλώντας, μα ανελέημονη φωνή γρικά στ’ αφτιά του:
“Για ξαγορές μην κρένεις, άμυαλε! Δε θέλω ούτε ν’ ακούσω!
Άλλες φορές, παλιά, του Πάτροκλου πριν φτάσει η μαύρη μέρα,
κι εγώ το λόγιζα καλύτερο τους Τρώες να μη σκοτώνω·
κι αλήθεια είναι πολλοί πού σκλάβωσα και πούλησα στα ξένα.
Μα τώρα πια κανείς το θάνατο δε θα ξεφύγει, απ’ όσους
ρίξει ο θεός μπροστά απ’ το κάστρο σας μες στα δικά μου χέρια-
κανένας απ’ τους Τρώες, μα πιότερο του Πριάμου γιός κανένας!
Όμως και συ, καλέ μου πέθανε! Τι δέρνεσαι του κακού;
Πέθανε τώρα λέω κι ο Πάτροκλος, περίσσια πιο αντρειωμένος

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 Παραγγελίαι78 (§7), ο οποίος τονίζει (μτφρ. Αποστολίδη74).

§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 αυτός 
που εφαρμόζει με προθυμία τις ορθές θεραπευτικές μεθό-
δους δεν θα …

Οι περιπτώσεις επιδείνωσης της υγείας του αρρώστου είναι εκείνες στις οποίες ο 
γιατρός οφείλει να τηρήσει μια θετική στάση, που να εμπνέει εμπιστοσύνη. Μια στάση, 
που θα είναι το αποτέλεσμα πλήρους ιεράρχησης των προβλημάτων του αρρώστου, 
σε συνδυασμό με τη βαρύτητα της νόσου. Η θέση αυτή είναι που θα του εξασφαλίσει 
την αποδοχή του ως γιατρού και θα τον βοηθήσει να διατηρήσει τον αυτοσεβασμό του.

Η ΕνΕργοΠοιΗσΗ ΤΗσ σΧΕσΗσ ΜΕΤαξυ Των γιαΤρων

Η έννοια της απεραντοσύνης της γνώσης, της πολυπλοκότητας, αλλά και του βά-
θους πολλών εννοιών στην ιατρική, καθιστά αναγκαία τη συνεργασία του γιατρού με 
συναδέλφους του άλλων ειδικοτήτων. Βέβαια, καθώς το περιεχόμενο της εξειδίκευσης 
αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο, τόσο βαθαίνει και το χάσμα που δημιουργείται μεταξύ 
των ειδικοτήτων, με συνέπεια η επικοινωνία τους να καθίσταται ενίοτε έως και δυσχερής.

Ουσιαστικό ρόλο στο σημείο αυτό θα διαδραματίσει ο γενικός γιατρός, όταν η εκ-
παίδευσή του φθάσει στο επιθυμητό επίπεδο, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα. Γιατί, 
αν ο ειδικός γιατρός είναι προσκολλημένος και ενημερώνετε, φορώντας παρωπίδες, 
μόνο για θέματα της ειδικότητάς του, θα έλθει μια εποχή που πάνω από τον άρρωστο 
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θα είναι συγκεντρωμένοι 2, ή 5, ή και περισσότεροι γιατροί, διαφορετικών ειδικοτήτων, 
που τυπικά θα τον φροντίζουν, πλην όμως ο καθένας θα έχει άποψη και θα ενδιαφέρετε 
για τη θεραπεία του οργάνου που αντιπροσωπεύει. Στις περιπτώσεις αυτές θα έχει χαθεί 
πλέον η έννοια της ολιστικής αντίληψης του εισήγαγε στην ιατρική ο Ιπποκράτης. Φαντα-
στείτε ένα γιατρό, ο οποίος δίνει οδηγίες χορήγησης ενός φαρμάκου, για παράδειγμα, 
χωρίς να γνωρίζει τις ΑΕ, που μπορεί να προκαλέσει σε άλλα όργανα. 

Η θΕσΗ Του γιαΤρου σΤο κοινωνικο γιγνΕσθαι

Η αρρώστια, είναι γνωστό ότι αντανακλά τη σωματική και την ψυχική αδυναμία του 
ατόμου, επηρεάζεται δε από διάφορους κοινωνικούς παράγοντες. Είναι δύσκολο για το 
γιατρό να εκτιμήσει, την έκταση και το βαθμό, στον οποίον η ιδιότητά του είναι απόρροια 
της κοινωνικής δραστηριότητας και ότι συνδέεται άμεσα με τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, 
την οικονομία, την πολιτική, αλλά και γενικά με κάθε πτυχή του ανθρώπινου πολιτισμού. 
Αλλά και η εκπαίδευση, η κοινωνική θέση, η αμοιβή του γιατρού, ακόμη και η ειδίκευσή 
του, είναι ορισμένες από τις παραμέτρους, η ρύθμιση των οποίων εξαρτάται από τις 
ανάγκες και τις αποφάσεις της κοινωνίας. Η ΙΕ, είναι υποχρεωμένη να συμπεριλάβει 
στο αντικείμενό της και αυτό το μη επιστημονικό-κοινωνικό περιεχόμενο. Θα μπορέσει, 
έτσι, να είναι σε θέση να φωτίσει και εκείνα τα κοινωνικά θέματα, χωρίς τα οποία τα 
προβλήματα της υγείας και της νόσου δεν μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοητά.

Η Ιατρική δεν είναι μόνο επιστήμη, παράλληλα είναι και τέχνη. Η Ιατρική, ως αναλυτική 
επιστήμη, είναι θεραπευτική τέχνη, η οποία είναι δυνατόν να παραμείνει τέχνη, παρ’ 
όλες τις προσπάθειές μας να κατακτήσουμε το επιστημονικό περιεχόμενό της και να 
την καταστήσουμε επιστήμη. Ο λόγος είναι ότι η Ιατρική ασχολείται με ανθρώπους, που 
έχουν ψυχή και βούληση. Έτσι, ο γιατρός πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία της πλήρους 
ανθρώπινης παρουσίας, όπως αυτό της ανθρωπιάς, αλλά και ενδιαφέροντα, που να αγ-
γίζουν όλες τις πτυχές της πολιτισμικής του δράσης. Αυτό, γιατί το κύριο έργο του δεν 
είναι οι διαταραχές του μεταβολισμού, οι λοιμώξεις, ή τα νεοπλάσματα, αλλά ο άρρωστος 
άνθρωπος. Η θέση, που έχει λάβει ο γιατρός, όσον αφορά αυτήν την πτυχή του έργου 
του, δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό, γιατί η προσήλωση στο πείραμα, μαζί με τις αντίξοες 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που βιώνει, τον έχουν απομακρύνει από τη στάση, που 
πρέπει να έχει απέναντι στον άρρωστο. Με άλλα λόγια, στην προσπάθειά του ο γιατρός 
να γνωρίσει καλύτερα τον άνθρωπο, αφαιρεί σταδιακά από το σύνολο του οργανισμού 
επιμέρους όργανα, γιατί έτσι του προσφέρουν καλύτερο πεδίο μελέτης και έρευνας1.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - ΛΑΘΟΣ

Από την εποχή, κατά την οποία η ιατρική ασκούνταν ως μια ενστικτώδης άμυνα, ο άν-
θρωπος όσο περνούσαν τα χρόνια συγκέντρωνε γνώσεις με εμπειρικό τρόπο. Οι γνώσεις 
αυτές ήταν το αποτέλεσμα μιας πρωτόλειας μεθόδου, γνωστής ως δοκιμασία-λάθος. Η 
μέθοδος αυτή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η αρχέγονη μορφή των τυχαιοποιημένων 
κλινικών μελετών (RCT). Η ιστορία της ιατρικής, με τη συσσωρευμένη παλαιά γνώση 
που διέθετε, συνέβαλλε στη δημιουργία νέας, η οποία στο ξεκίνημά της στηριζόταν 
στις προηγούμενες. Αυτές οι γνώσεις, προοπτικά παρουσιάζονταν ως ένα πολύχρωμο 
προϊόν του ανθρώπου, με τα συνοδά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Η μέθοδος 



45

η ΘεΣη του Γιατρου Στην Κοινωνια, ΄η η ιπποΚρατιΚη ΚριΣη;

αυτή, μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή γνώσης, πλην όμως αποτελεί μια μακρά και 
δαπανηρή εκπαιδευτική διαδικασία μάθησης. Μια διαδικασία, η ολοκλήρωση της οποίας 
παραμένει στον προθάλαμο της γνώσης και η οποία είναι άγνωστο πότε θα φθάσει στο 
επίπεδο να ικανοποιεί όλους τους κανόνες ασφαλείας και αποτελεσματικότητας στην 
παροχή φροντίδας υγείας. Με άλλα λόγια: 

Πότε η ΙΕ μπορεί να θεωρηθεί ότι επιτελεί πλήρως το έργο της;

Η θέση του γιατρού στην κοινωνία, γίνεται αποδεκτή όταν το αποτέλεσμα των 
ενεργειών του έχει θετική έκβαση για τον άρρωστο. Η παράμετρος αυτή της ιατρικής 
επάρκειας, σε συνδυασμό με τη συμπεριφορά του γιατρού, αποκτά μια ολοκληρωμένη 
έκφραση και μια ισχυρή δυναμική μόνο στο πλαίσιο μιας επαρκούς και αποτελεσμα-
τικής ΙΕ. Συνεπώς, μια σωστά δομημένη ΙΕ επιτελεί το έργο της, όταν κατορθώσει να 
μεταφέρει και να εμπεδώσει ο γιατρός ολοκληρωμένες γνώσεις, παλαιές και σύγχρονες, 
πλαισιωμένες από ηθικές αξίες και συγκεκριμένες δεοντολογίες. Εδώ ισχύει η λαϊκή 
ρήση: “ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο”, το οποίο, παρόλα αυτά, ο γιατρός 
οφείλει πάντα να αναζητά.

Το πρόβλημα εδώ είναι πότε αντικαθίσταται, το βέβαιο και δοκισμένο καλό, από το 
αβέβαιο και αδόκιμο καλύτερο. Επομένως, το πρόβλημα είναι φιλοσοφικότερο της λαϊκής 
ρήσης και αφορά στην αναζήτηση του «σοφού και αγαθού». Η σύγχρονη τεχνογνωσία 
προσπαθεί και δίνει συχνά απαντήσεις σε παρόμοια προβλήματα, τα οποία ενισχύουν 
οι RCT, καθώς και οι μεταναλύσεις των μελετών. Δύσκολα όμως ο γιατρός θα μπορέσει 
να αρνηθεί τη χορήγηση ενός νέου και “πολλά υποσχόμενου” φαρμάκου, ανεξάρτητα 
από τον αριθμό των ασθενών στους οποίους έχει χορηγηθεί.

Αναμφισβήτητα, ο γιατρός οφείλει και πρέπει να αναζητά και να επιτυγχάνει την 
ισορροπία, ανάμεσα στη θυσία για το έργο του και τα νόμιμα και ηθικά ενδιαφέροντά 
του, για την προσωπική-οικογενειακή ζωή του. Αυτά παρά το γεγονός ότι, οι προκλήσεις 
και οι ευκαιρίες, που απαντούν σε μια σύγχρονη κοινωνία, να παραβεί τον όρκο του, 
χάριν του χρήματος, ή της προσωπικής-κοινωνικής του ανέλιξης είναι πάρα πολλές. Η 
βοήθεια, που μπορεί να προσφέρει στο σημείο αυτό, η ιστορία της ιατρικής είναι δυ-
νατόν να προέλθει από τη γνώση της ιστορικής διαδρομής της επιστήμης του, η οποία 
είναι σε θέση να παίξει σημαντικό ρόλο. Αυτό, το διαπιστώνει ο γιατρός αν έλθει σε 
επαφή με τη διδασκαλία του Ιπποκράτη, καθώς και με την επιστημονική διαδρομή και 
το βίο των μεγάλων γιατρών-κλινικών και ερευνητών, όπως ο Lister, ο Pasteur, ο Osler, 
ο Sydenham, o Boorhave, στους οποίους θα βρει, αν αναζητήσει, μια σταθερή πηγή 
ηθικής δύναμης. Το επόμενο ερώτημα είναι το ακόλουθο:

Είναι δύσκολο να είναι κάποιος ικανός γιατρός,  
χωρίς να γνωρίζει την ιστορία της επιστήμης του;

Η απάντηση, σε θεωρητικό επίπεδο κλείνει στον να είναι θετική. Αυτό, όμως, που 
έχει μεγαλύτερη σημασία και αποκτά ιδιαίτερη αξία, είναι το γεγονός ότι η γνώση της 
ιστορίας της ιατρικής θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό να γίνει καλύτερος γιατρός. Δεν 
είναι άλλωστε τυχαίο ότι όλοι οι μεγάλοι γιατροί, ως κλινικοί, ή ερευνητές όπως: οι Osler, 
Virchow, Cushing, Bernard, Pasteur, Flemming, εξέφρασαν έμπρακτα το ενδιαφέρον 
τους για την ιστορία της ιατρικής, ενώ παράλληλα της προσέθεσαν πολύτιμες γνώσεις81. 
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Πέρα όμως απ’ όλα αυτά, η μελέτη, της ιστορίας της ιατρικής και της ΙΕ, μπορεί να 
προσφέρει, επίσης, σημαντική βοήθεια, στη δυνατότητα που έχει να μειώσει την επώδυ-
νη περίοδο, για το γιατρό, αλλά και για τους ασθενείς, της μεθόδου δοκιμασία-λάθος. 
Για παράδειγμα, θα του αποκαλύψει πολύ πριν το διαπιστώσει, σε κάποια φάση στη 
διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής, πως τα φάρμακα και τα ιατρικά μηχανήματα 
έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Ακόμη, θα φανεί πόσο βραχεία διάρκεια ζωής έχει 
η χρήσιμη λεπτομέρεια του χθες, η οποία σήμερα ξεπερνιέται, από μια νέα καλύτερη 
και πιο χρήσιμη. Το παρελθόν είναι χρήσιμο αν παραπέμπει στο παρόν· και το παρόν 
είναι ωφέλιμο αν προσβλέπει στο μέλλον. Η αξία του εκάστοτε παρόντος τεκμαίρεται 
από τη διάρκεία του. Η αξία της οιασδήποτε μεθόδου εξαρτάται από τη διαχρονικότητά 
της. Να επισημανθεί, επιπλέον ότι η θετική γνώση έχει αποκτηθεί από περιπτώσεις, οι 
οποίες σε πρώτη φάση φαίνονται να μην είναι παρά μισές αλήθειες. Όπως υποστηρίζει 
ο Ackerknecht81, αν κατανοήσουμε ότι:

Η αλήθεια του σήμερα μπορεί να είναι το αυριανό λάθος θα 
υιοθετήσουμε μια πιο ανεξάρτητη και πιο κριτική στάση και 
θα είμαστε καλλίτερα εφοδιασμένοι ώστε να μπορούμε να 
αφομοιώσουμε αλήθειες.

Για να προσθέσει παρακάτω ότι:

Αυτό έχει μεγάλη σημασία, καθώς πολλά μέλη του ιατρικού 
επαγγέλματος έχουν δείξει κατά καιρούς ένα αλλόκοτο μίγ-
μα παράλογου συντηρητισμού από τη μια και ανορθολογικής 
εξάρτησης από τις τελευταίες καινοτομίες, από την άλλη. 
Μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει την αργή και οδυνηρή 
ανάπτυξη της τέχνης και της επιστήμης της ιατρικής και 
έχουν κατανοήσει πόσα έχουν κατορθώσει και πόσα ακόμη 
απομένουν να γίνουν, μόνο όσοι έχουν συνειδητοποιήσει πό-
σοι αιώνες –ή και χιλιετίες ακόμη– χρειάστηκαν για να συσ-
σωρευτεί η γνώση, την οποία θεωρούμε τώρα δεδομένη, μπο-
ρούν να δουν την επιστήμη αυτή στις σωστές της διαστάσεις 
και να αποκτήσουν την ταπεινότητα την τόσο απαραίτητη για 
κάθε άνθρωπο, μέσα, ή έξω από την ιατρική ειδικότητα.

ΕΠικοινωνιακΗ ΠοΛιΤικΗ Του γιαΤρου

Είναι γνωστό ότι η αρρώστια είναι δυνατό να προκαλέσει πολλά και σοβαρά προ-
βλήματα αλλά και να επιδεινώσει άλλα, με συνέπεια ο άρρωστος να βιώνει το φόβο 
για την πιθανή απώλεια της ζωής του. Στη διαδικασία αυτή, ο πολίτης-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, την οποία πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει 
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καλύτερα αν δώσει κάποιο δώρο στο γιατρό. Στο πλαίσιο αυτό, ως κύριο στοιχείο χρη-
σιμοποιεί τη συνδιαλλαγή, γεγονός που αναμφισβήτητα θα πρέπει να τον συγκλονίζει, 
γιατί του δίδεται η αίσθηση ότι μπορεί να εξαγοράσει την υγεία του. Οι πρώτες καλές, 
ή κακές εμπειρίες του πολίτη – ασθενή, από την επαφή του με το Ελληνικό νοσοκομείο 
ή θεραπευτήριο-κλινική, επηρεάζουν τη διαμόρφωση της σχέσης γιατρού –ασθενή αλλά 
και διαμορφώνουν την επικοινωνιακή πολιτική του γιατρού.

Ο γιατρός, πρέπει να διδάσκεται και να εφαρμόζει, με ιδιαίτερη προσοχή, τους 
κανόνες της αληθούς επικοινωνιακής πολιτικής με τον άρρωστο. Μέσα στον πλούτο, ή 
την υπερπληθώρα των επιστημονικών πληροφοριών, που προσφέρει η σύγχρονη τεχνο-
λογία, χάνεται η “αληθινή”, η χρήσιμη, η πρακτική γνώση, εκείνη που θα συνέβαλε στη 
βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην αυξημένη απόδοση της ΙΕ. Η 
εκπαίδευση του γιατρού, με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις, δεν μπορεί να περιορίζεται 
μόνο στη συσσώρευση ιατρικών γνώσεων. Ο πλούτος αυτών των γνώσεων, πρέπει να 
μεταφέρεται στην κλινική πράξη, στον άρρωστο, με έναν τρόπο που να τον πείθει, να του 
εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, αν οι ιατρικές γνώσεις 
παρέχονται από ένα γιατρό με “ανθρώπινο πρόσωπο”, γιατί ακριβώς απευθύνονται σε 
συνάνθρωπο και μάλιστα πάσχοντα. 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 πραό-
τητα, αποτελούσε χαρακτηριστικό γνώρισμα της αρχαίας ελληνικής ιατρικής, κατά τη 
διάρκεια της επικοινωνίας του γιατρού με τον άρρωστο και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής της θεραπείας, σ’ αντίθεση 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 βλά-
βης νεύρου της άκρας χειρός από βίαιους 
χειρισμούς του ιατρονοσηλευτικού προσω-
πικού (μαρτυρία αρρώστου). Η πραότητα 
είναι, συνεπώς, η άρνηση της βίας. Στην 
πραγματεία της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
Περί ἄρθρων ἐμβολής, (§52)82 ο συγγρα-
φέας συνιστά, σε ανάλογη περίπτωση, να 
προχωράμε όχι με βία αλλά με πραότητα. 
Η πραότητα του γιατρού είναι αποτέλεσμα 
της επιστημονικής του πληρότητος και της 
αυστηρής τήρησης του καθήκοντός του. Η 
ορθή επικοινωνιακή πολιτική του γιατρού, 
αποτελεί βασική συνισταμένη της συμπε-
ριφοράς του, η οποία σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να μιμείται τη θέση που παίρνει 
ο γιατρός, απέναντι στον άρρωστο, όπως 
αυτή απεικονίζεται στην Εικόνα.

Θα πρέπει να αναρωτηθούμε, σε τι 
Εικ. Απεικόνιση της λανθασμένης θέσης του 
γιατρού απέναντι στον άρρωστο.
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ποσοστό λαμβάνει υπόψη του ο γιατρός, τους παράγοντες αυτούς. Και επιπλέον, 
πόση προσπάθεια καταβάλλει να πείσει τον άρρωστο ότι η τήρηση τους είναι προς το 
συμφέρον του; Ακολούθως, στην πραγματεία, Περί Τέχνη (§11)83, υποστηρίζεται ότι ο 
γιατρός πρέπει να αρχίζει την άσκηση της ιατρικής αφού σχηματίσει σαφή αντίληψη 
για το αντικείμενό του (και σε μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)32.

§11. Έτσι, όταν οι πληροφορίες δεν μπορούν να προσφέρουν 
τίποτα με ακρίβεια και σαφήνεια, ο ιατρός πρέπει να στρέψει 
αλλού το βλέμμα του· και για τη βραδύτητα είναι υπεύθυνη 
όχι η ιατρική τέχνη, αλλά η φύση των άρρωστων σωμάτων.
Η τέχνη, για να αρχίσει το έργο της, περιμένει να σχηματίσει 
μια ιδέα για τη νόσο, με την πρόθεση να τη θεραπεύσει με 
φρόνηση μάλλον παρά με τόλμη, με ήπιο μάλλον παρά με 
βίαιο τρόπο. Εάν αυτή έχει τον απαιτούμενο χρόνο για να 
μελετήσει καλά τη νόσο, θα μπορέσει επίσης καλά να τη 
θεραπεύσει. 

Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας της πραγματείας, Περί τόπων τῶν κατά ἂνθρω-
πον (§41)9, στόχος της ἰατρικής είναι μόνο να ωφελεί τον άρρωστο, με δεδομένες τις 
όποιες εγγενείς δυσκολίες. Επειδή, όμως, οι περιπτώσεις στις οποίες θα δοκιμαστεί η 
ορθή κρίση του γιατρού δεν είναι λίγες, οι Ιπποκρατικοί γιατροί πρόσθεσαν στην “αρχή 
της μεσότητας” το δόγμα: 

Του ασκέειν περί τα νοσήματα δυο ὠφελέειν ἢ μη βλάπτειν

το οποίο λειτούργησε ως τροχοπέδη για το σώφρονα αλλά και για τον πολυπράγμονα 
γιατρό. Παράλληλα, καθόρισε και τον υπέρτατο σκοπό της ιατρικής, καθώς και τα όρια 
ευθύνης των γιατρών8.

Στην ἰατρική, ο γιατρός έρχεται, κάποια στιγμή, αντιμέτωπος με περιστατικά στα οποία 
η διάγνωση, ή και η θεραπεία παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες, γεγονός που θέτει σε 
δοκιμασία την ορθή κρίση του. Στις περιπτώσεις αυτές, στην πραγματεία, Επιδημιῶν 
Α84 (§5), διαβάζουμε: (μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)32.

§5. Πρέπει να έχει κανείς υπ’ όψη του τα προηγούμενα, να 
γνωρίζει την παρούσα κατάσταση και να προλέγει τα μέλλο-
ντα να συμβούν· να εξετάζει προσεκτικά αυτά τα πράγματα.

Οι θέσεις αυτές του συγγραφέα, αποτέλεσαν τό “εὐαγγέλιο” για τον επιμελή και 
έμπειρο γιατρό, ενώ ταυτόχρονα προσδιόρισαν όχι μόνο το σκοπό της Ιατρικής, αλλά 
έθεσαν και τα όρια ευθύνης των πράξεων των γιατρών απέναντι στον άρρωστο. Το θέμα 
της ευθύνης των γιατρών είχε απασχολήσει και τον Πλάτωνα, ο οποίος στο έργο του, 
Νόμοι, περιγράφει την αδικοπραξία τονίζοντας ότι: 

άδικη είναι η πράξη όταν αυτή ενεργείται υπό το καθεστώς 
πλήρους σύγχυσης, εκνευρισμού, άγνοιας και συναισθηματι-
κής φόρτισης.
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Την ύπαρξη ιατρικής ευθύνης συναντάμε και στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
ο οποίος τιμώρησε με θανατική ποινή το γιατρό Γλαυκία, γιατί εγκατέλειψε μόνο του 
τον ασθενούντα προσωπικό του φίλο Ηφαιστίωνα, ο οποίος πέθανε. Ο θάνατος όμως 
του Ηφαιστίωνα, αποδόθηκε σε διαιτητική παρεκτροπή, παρά τις συστάσεις του για-
τρού του. Τη συμμόρφωση του ασθενούς στις ιατρικές οδηγίες είχε επισημάνει και ο 
συγγραφέας της πραγματείας, Περί Εὐσχημοσύνης (§14)71, τονίζοντας ότι οι γιατροί 
πρέπει να παρακολουθούν την εφαρμογή των οδηγιών τους από τους ασθενείς. Αυτό 
γιατί, συχνά οι άρρωστοι λένε ψέματα για τη δίαιτα, που οφείλουν να ακολουθήσουν. 

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 ΜΜΕ85. 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 αποτε-
λέσματα. Συχνά, ο άρρωστος βασίζεται στις κρίσεις άλλων πασχόντων, ή σε ενδείξεις 
που προέρχονται από τη διαπροσωπική 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 επι-
κοινωνιακό 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 
δυσπιστία, 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 Ἰητρικῆς (§24), έργο της Ιπποκρα-
τικής Συλλογής, ο Ιπποκράτης δηλώνει ότι θα επαινούσε πολύ το γιατρό που κάνει τα 
λιγότερα λάθη:

§24. 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 άτομα86-88. 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-
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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 μεταβολή89. 
Η κοινωνία έχει δημιουργήσει πολλά αποφθέγματα που εκφράζουν τη δυσπιστία της 
προς το γιατρό, όπως90:

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

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

Ο ιατρικός τύπος διεθνώς91, παρουσίασε πολλά άρθρα τα οποία προσπάθησαν να 
απαντήσουν στο ερώτημα, γιατί τόσα πολλά λάθη και γιατί δεν έχουν γίνει προσπάθειες 
περιορισμού τους86. Υποστηρίζεται88, 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 περιπτώσεις92. Για όλα τα παραπάνω, συχνά, ο 
λαός χρησιμοποιεί το απόφθεγμα90: 

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 ΑΕ, που θα μπορούσαν να εκδηλωθούν. Ποσοστό 50% 
των γιατρών παρέλειψαν να προσδιορίσουν τη δόση και τη συχνότητα χορήγησης του 
φαρμάκου92. Το σφάλμα που κάνουν οι γιατροί είναι ότι θεωρούν την πρωτοβάθμια 
περίθαλψη ως Ιατρική που φθάνει μέχρι το στάδιο της εισαγωγής του αρρώστου. Ο 
Cassel93, 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. Γράφει:

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

O Cassel93, 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.
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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 Κιαπόκας25 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 
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. Ελεύθερος είναι αυτός που τηρεί 
τους νόμους και τους ηθικούς κανόνες. Η παράβασή τους καταργεί την ελευθερία του 
άλλου, που για την αντιμετώπισή της οδηγείται στην αναρχία. Ελεύθερος είναι ο ηθικώς 
δεσμευόμενος. 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.

Η προσωπική ελευθερία συνεπάγεται το σεβασμό της ελευθερίας του άλλου.

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 ερώτημα: 

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 
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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. Αντίθετα, 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 άρρωστο όλη του την προσοχή. Αυτός αντιλαμβάνεται, έτσι, 
ότι ο γιατρός έχει όλη τη διάθεση να ασχοληθεί με το πρόβλημά του. Ο καλός γιατρός 
είναι ιδέα, είναι μια έννοια που γίνεται κατανοητή απ’ όλους, γιατί περικλείει όλα τα θετικά 
στοιχεία που καλύπτουν τον άρρωστο. 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. Ο άρρωστος, αγνοεί τη σοβαρότητα του προβλήματός του. 
Επομένως, ο γιατρός πρέπει να ακούει με την ίδια προσοχή ότι λέγει ο άρρωστος (το 
μείζον και το έλασσον). Μέγιστη σημασία έχει η διατύπωση μιας πρώτης διάγνωσης και 
όχι η αναγραφή εργαστηριακών εξετάσεων. Ο σεβασμός στην αγωνία του αρρώστου 
είναι πρωτεύον για το γιατρό. 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 
στο ρολόι και το άλλο στην οθόνη του υπολογιστή του και 
μόνο περιστασιακά γυρνούσε το κεφάλι του να με κοιτάξει.

Η ιδέα που έχει ο άρρωστος για τον καλό ή τον κακό γιατρό είναι η συνισταμένη της 
θετικής ή αρνητικής συμπεριφοράς του προς τον άρρωστο ή τους οικείους του. Αυτό, 
όμως, που δηλητηριάζει την καθημερινότητα του πολίτη, όπως αυτή εκφράζεται και από 
τη διαπροσωπική σχέση γιατρού - ασθενή, είναι η απαξίωση του γιατρού στα μάτια του 
ασθενή και της κοινωνίας, από τη στιγμή που ο πολίτης έπαυσε να θεωρεί την Ιατρική 
λειτούργημα. Η Ιατρική ξεκινάει, αναμφισβήτητα ως λειτούργημα, στην πορεία της, όμως, 
δείχνει σαν να χάνει τον προσανατολισμό της. Για να καταλάβουμε το νόημα μιας τέτοιας 
μεταβολής, πρέπει να μπορούμε να διαβάσουμε καθαρά τον καθρέπτη της ψυχής του 
ανθρώπου, και να κατανοήσουμε ότι μέρος της αξίας αυτής της κίνησης οφείλεται στην 
ακρίβεια με την οποία ανακατασκευάζει όλον αυτόν τον ηθικό ορίζοντα. Πιστεύουμε ότι 
σύντομα θα υλοποιηθεί ό,τι είχε αναγγελθεί, χρόνια νωρίτερα, ως ιστορικό πεπρωμένο 
της αναβάθμισης της σχέσης γιατρού-ασθενή. 

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. 

Όλα όμως αυτά τα κενά τα συμπλήρωνε η απέραντη αγάπη στον άρρωστο, η αφοσί-
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ωση 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. Έρχε-
ται αντιμέτωπος και βιώνει καταστάσεις που αναβλύζουν ανθρώπινο πόνο, ασυνήθεις 
συμπεριφορές, αληθινές ιστορίες. Στο πλαίσιο αυτό η έκφραση του συναισθήματος 
δεν πρέπει να είναι υπέρμετρη γιατί βλάπτει την ιατρική κρίση, περισσότερο από την 
ψυχρότητα. Η αριστοτέλεια, μεσότητα, είναι η δέουσα στάση. Ο γιατρός, δεν μπορεί να 
ελπίζει στο θαύμα, επειδή κάθε μέρα δεν μπορεί να γίνονται χιλιάδες θαύματα. Όπως 
γράφει ο Παπαδημητρίου94, στη Διλογία οδοιπορικών:

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

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 σι-
ωπηλής ανοχής, της αδικίας, αλλά ευτυχώς ποτέ την άγρια 
ηδονή της εκδίκησης.

όπως	γράφει	και	ο	Γαρδίκας61	στις	αφηγήσεις	του.	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.	

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 αναφέρεται95.

Υπερβολικά έξυπνοι γιατροί υπάρχουν στις μέρες μας, πλήτ-
τουν όμως με τη ρουτίνα. Δυσκολεύονται στο να αναπτύσ-
σουν σχέσεις με ανθρώπους μέσης νοημοσύνης.

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 



54

H ΘεΣη του Γιατρου Στην Κοινωνια (II)

θέση ο γιατρός να τις προσδιορίζει92. 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* (1729-1797): 

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 πολλές από τις αρχές και αξίες ωριμάζουν μέσα μας, γίνονται πιο καθαρές 
πιο στέρεες, αλλά και πιο δυνατές. Το γεγονός ότι και σήμερα παραμένουμε σ’ αυτές 
και τις αισθανόμαστε να είναι εδραιωμένες μέσα μας, μας δυναμώνει το αίσθημα, πως 
ακολουθούμε σωστό δρόμο στο πέρασμα του χρόνου. Η μεταφορά τους συνεπώς στη 
νέα γενεά είναι εφικτή παρ’ όλες τις δοκιμασίες και δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Οι 
ηθικές παλινωδίες του παρελθόντος, δημιούργησαν ένα μίγμα εμπειρίας στο οποίο το 
πρότυπο του γιατρού 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 της επιστήμης του. 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 πρό-
τυπο αργοσβήνει 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 έννοιες, οι οποίες θα έπρεπε να λειτουργούν παράλληλα, σε σημείο που να 
ταυτίζονται. Με άλλα λόγια, θα έπρεπε η εμπιστοσύνη να αποτελεί το βασικό κριτήριο 
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. 

Είναι σημαντικό και εκπέμπει αισιόδοξα μηνύματα, να διαβάζεις σε εφημερίδες, θέσεις 
ασθενών στις σπάνιες περιπτώσεις, που δημοσιεύουν επαινετικά σχόλια για πράξεις, ή 
συμπεριφορές γιατρών, στη διάρκεια άσκησης του επαγγέλματός των, όπως η παρακάτω:

	 *	 Ιρλανδός	πολιτικός,	εξέχων	ρήτορας,	συγγραφέας,	φιλόσοφος	και	θεωρητικός	της	πολιτικής	επιστήμης.	Είναι 
ευρύτερα γνωστός	για	την	υποστήριξη	στους	Αμερικανούς	της	Αμερικανικής	Επανάστασης.
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“…ο άνθρωπος αυτός (ο γιατρός) με χειρούργησε μεταμε-
σονύχτια προσφέροντάς μου … μια δυσεύρετη καλοσύνη…”

Οι περιπτώσεις αυτές, είναι δυστυχώς οι εξαιρέσεις του κανόνα, ο οποίος θέλει το 
γιατρό στην απέναντι εχθρική όχθη του ποταμού. Αντίθετα, η συμπεριφορά των λίγων, 
των κακών γιατρών, είναι εκείνη που καλύπτει με μαύρα σκοτεινά σύννεφα την καλή 
εικόνα εκείνη του συνόλου των γιατρών. Πρέπει να υπάρξουν τονωτικές ενέσεις βελτίω-
σης της συμπεριφοράς και της ηθικής των γιατρών, καθώς και του τρόπου επικοινωνίας 
και αντιμετώπισης των αρρώστων. Η άποψη αυτή δεν υπονοεί ασφαλώς ότι έχει συμβεί 
πλήρης απώλεια, ή απομάκρυνση του γιατρού από τις ηθικές αρχές, παρά μόνο χαλά-
ρωση και παραμέληση του λειτουργήματός του. Εύκολα, θα μπορούσαμε να αποδώ-
σουμε τις μεταβολές, στη διαταραχή της ηθικής 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 στερείτε πολλά περισσότερα. Η αποκατάσταση μιας διαταραχής, ή η 
επάνοδος στις αρχές της Ιπποκρατικής διδασκαλίας, διορθώνεται μόνο με το σεβασμό 
στις βασικές ηθικές αρχές, που πρέσβευε ο Ιπποκράτης για το γιατρό.

Οι κανόνες συμπεριφοράς του γιατρού, προς τον άρρωστο, είναι οριοθετημένες και 
μάλιστα με πολλές λεπτομέρειες. Το βασικό συστατικό τους είναι η δεοντολογία του 
γιατρού. Στο δεύτερο μέρος, ο Όρκος του Ιπποκράτη περιλαμβάνει τις αναγκαίες υπο-
χρεώσεις του γιατρού απέναντι στον άρρωστο96. Στην §5 γράφει: (σε μτφρ. Αποστολίδη97)

§5. Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη μου.

Και συνεχίζει στην §6

§6. Δεν θα χειρουργήσω αυτούς που πάσχουν από λιθίαση 
της ουροδόχου κύστης, θα παραχωρήσω δε αυτήν την επέμ-
βαση σε έμπειρους πρακτικούς.

Ο γιατρός έχει, συνεπώς, απέναντι στον άρρωστό του ορισμένες υποχρεώσεις, 
οι οποίες ανάγονται στο ύψος μιας τέχνης, σκοπός της οποίας είναι η επιβίωση και η 
αποκατάσταση της υγείας του. Η Ιατρική, η οποία απομακρύνει τις συμφορές και φέρνει 
την υγεία, ανήκει, κατά τους Έλληνες, στην κατηγορία των σωτήριων τεχνών. Με τους 
φιλοσόφους του 4 αιώνα π.Χ., τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αυτή, η χαρακτηριζόμενη 
ως σωτήρια τέχνη, εξελίχθηκε σε πολιτική σκέψη. Έτσι, η Iατρική, έγινε ένα πρότυπο 
ανιδιοτέλειας98,99.

Μπορεί άραγε ο γιατρός, να αναλογιστεί το βάρος του ψυχικού φορτίου που μετα-
φέρει στον άρρωστο όταν ο τρόπος του, η επικοινωνιακή πολιτική του, είναι ψυχρός, 
απογυμνωμένος από τα ανθρώπινα στοιχεία που έχει ανάγκη ο άρρωστος. Όπως υπο-
στηρίζει ο Groopman92, στο έργο του, Πώς σκέφτονται οι γιατροί

η ιατρική ικανότητα δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί από 
τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Συμψηφισμός δεν υπάρχει

Ο καθένας μας, μπορεί να φαντασθεί, πως θα αισθανθεί ο άρρωστος, όταν ο για-
τρός έχοντάς τον απέναντί του, ανοίξει το φάκελό του και παραμένει προσηλωμένος 
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διαβάζοντας μόνο τα χαρτιά του, του ανακοινώσει απλά το αποτέλεσμα των εξετάσεων, 
χωρίς ούτε μια φορά να τον κοιτάξει στα μάτια100. Στην επικοινωνία του με τον άρρωστο, 
ο γιατρός στηρίζεται στις πληροφορίες του αρρώστου, χωρίς τις οποίες δεν είναι σε 
θέση να εντοπίσει την πραγματική αιτία του προβλήματός του. Αυτό το αντιλαμβάνεται 
ο γιατρός όταν ο ίδιος έλθει στη θέση του ασθενούς. Συχνά, ο γιατρός κάνει ερωτήσεις 
τις οποίες, ο άρρωστος αδυνατεί να κατανοήσει, ίσως γιατί δεν μπορεί να καταλάβει πως 
σκέπτεται ο γιατρός. Αυτό είναι δυνατό να εκφράζει και άγνοια της τέχνης λήψης του 
ιστορικού από το γιατρό. Αυτή η άγνοια, καθιστά δύσκολη την επικοινωνία του γιατρού 
με τον ασθενή92. Σε κάθε περίπτωση λήψης του ιατρικού ιστορικού, η προσοχή του 
γιατρού πρέπει να είναι στραμμένη στον τρόπο που θα εκφρασθεί ο άρρωστος. Ενώ, 
σαφής πρέπει να είναι και ο τρόπος υποβολής των ερωτήσεων. Ο γιατρός, πρέπει να 
ερωτά με τη “γλώσσα” του αρρώστου και όχι με ορολογίες. Με άλλα λόγια, το μέσον 
επικοινωνίας τους παραμένει πάνω απ’ όλα η γλώσσα. Ο μεγάλος αριθμός των σύγχρο-
νων τεχνολογικών μέσων δεν είναι ακόμη σε θέση να μπει μπροστά από την προφορική 
επικοινωνία γιατρού-ασθενούς.

Από την άλλη πλευρά, τα στατιστικά στοιχεία δεν μπορούν να αποτελούν το μοναδικό 
οδηγό, στη διαδικασία αξιολόγησης του προβλήματος του αρρώστου, ούτε μπορούν να 
αντικαταστήσουν τον άνθρωπο, που βρίσκεται μπροστά σου. Οι αριθμοί, είναι δυνατό 
να μπορούν και πρέπει να συμπληρώσουν, μόνο την προσωπική εμπειρία του γιατρού, 
σχετικά με ένα φάρμακο, ή μια διαδικασία. Επιπρόσθετα, ο κλινικός γιατρός πρέπει 
να συμπληρώσει την αγωγή με τη γνώση του αναφορικά με το κατά πόσον η άριστη!!! 
θεραπεία, που προέκυψε από τις RCT, ταιριάζει με τις ειδικές ανάγκες και αξίες του 
αρρώστου του92. Όπως υποστηρίζουν οι στατιστικολόγοι μπορείς να βάλλεις τους 
αριθμούς στη σειρά που επιθυμείς, ώστε μαστιγώνοντάς τους μπορούν να σου δώσουν 
το αποτέλεσμα που επιθυμείς.

Αναμφισβήτητα, η επικοινωνία γιατρού-αρρώστου αποτελεί, από την αρχαία εποχή, 
ένα δύσκολο πρόβλημα. Δυστυχώς, οι γιατροί δεν διδάσκονται τον τρόπο επικοινωνί-
ας τους με τον άρρωστο, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται να του ανακοινώσουν την 
πρόγνωση βαριάς νόσου.

Η εκπαιδευτική διδασκαλία περικλείει σημαντικά στοιχεία, ή με άλλα λόγια την 
πεμπτουσία του κλινικού και ερευνητικού έργου. Η αξιοποίηση των στοιχείων αυτών, 
απαιτεί την καταβολή ξεχωριστής προσπάθειας, από την πλευρά των κλινικών ιδιαίτερα 
γιατρών. Αυτή δεν μπορεί παρά να είναι προσπάθεια προσφοράς από το δάσκαλο στο 
μαθητή, η οποία συμπληρώνεται με πολλές μεθόδους. Η σωκρατική, για παράδειγμα, 
μέθοδος συμβάλει στην ανάπτυξη άμιλλας μεταξύ των γιατρών, γιατί τους ενθαρρύνει να 
αμφισβητούν ο ένας τον άλλον, να ανταλλάσσουν απόψεις. Για να λειτουργήσει σωστά 
και εποικοδομητικά, η μέθοδος απαιτεί ένα υψηλό, επίπεδο γνώσεων από το γιατρό, ο 
οποίος να είναι σε θέση να κάνει ουσιαστικές ερωτήσεις. Αυτό, θα το επιτύχει αν ακούσει 
προσεκτικά τον ασθενή του, αν παρατηρεί με οξυδέρκεια την κατάστασή του, αν βλέπει 
σε βάθος τα προβλήματά του και αν είναι σε θέση να αναλύσει τον ψυχικό του κόσμο 
και να αξιολογήσει και τα ελάσσονα. 

Φαίνεται ότι στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα υπάρχουν σοβαρά λάθη, κυρίως, 
στον τρόπο που οι γιατροί μαθαίνουν να λύνουν κλινικά προβλήματα και να φροντίζουν 
τον άρρωστο. Συχνά, γινόμαστε μάρτυρες εξομολογήσεων ηλικιωμένων γιατρών, οι 
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οποίοι αναπολώντας τα παλαιά λένε: (και μπορεί να έχουν και δίκιο) ότι στη γενιά τους 
τα πράγματα ήταν πιο αυστηρά. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην γνωρίζει ο γιατρός το 
αντικείμενό του. Αντίθετα, σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει… Εδώ αναφερόμαστε σε 
μια πραγματικότητα, ή μια νοσταλγική διάθεση εμπλουτισμένη με τη μαγεία μιας άλλης 
εποχής στην οποία λειτούργησαν αριστοτέχνες γιατροί, με άψογους τρόπους συμπε-
ριφοράς και επικοινωνίας, οι οποίοι σήμερα έχουν αλλάξει. Οι απόψεις και οι θέσεις 
αυτές, όταν τις παρατηρεί κάποιος μέσα από τον παραμορφωτικό φακό της νοσταλγίας, 
μας δίνουν την εντύπωση ότι ήταν πολύ καλύτερες από τις σημερινές. Δεν είναι πάντως 
κακή εμπειρία αν μπορούσαμε να μοιραστούμε αυτή τη νοσταλγική διάθεση, ή ευαι-
σθησία, η οποία σε πολλά σημεία της εκφράζει και τη φιλοσοφική άποψη της Ιατρικής. 
Βέβαια, κάθε περίοδος έχει τις δικές της εκπαιδευτικές αδυναμίες, ή ελαττώματα, που 
διαφοροποιούνται κάθε φορά από το χαρακτήρα της, ή τον τύπο του ελαττώματος92.

ορια ΕυθυνΗσ Των γιαΤρων

Ο συγγραφέας της πραγματείας, Περί τέχνης (§3)29, 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. Καταρχάς, 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 
τους1. 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 τέχνης101 
(§8) (σε μτφρ. Αποστολίδη1) ότι: 

§8. οι αρρώστιες, που αναλαμβάνουν να θεραπεύσουν (οι ια-
τροί), θα μπορούσαν να θεραπευθούν και από μόνες τους, 
ενώ δεν αναλαμβάνουν αυτές που έχουν άμεση ανάγκη βοή-
θειας. Το σωστό θα ήταν, ισχυρίζονται, αν υπήρχε πράγματι 
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-
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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 
να προκαλέσει βλάβη, γ) η ίαση των εσωτερικών, ή αφανών νοσημάτων είναι αξία θαυ-
μασμού παρά η ίαση των ανίατων που είναι παρακινδυνευμένη. Επομένως ο κίνδυνος 
της αποτυχίας θεμελίωσε την άποψη της εγκατάλειψης των πασχόντων. Έτσι, το ερώ-
τημα που τίθεται σήμερα είναι: ποια στάση πρέπει να τηρήσει ο γιατρός απέναντι σε 
μελλοθάνατο ασθενή του; 

Πωσ κρινΕι Η κοινωνια 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 ἰητρικῆς16 (§1), στην οποία τονίζει (σε μτφρ. Λυπουρλή102).

§1. είναι φανερό ότι οι άνθρωποι αυτοί κάνουν από πολλές 
απόψεις λάθος σ’ αυτά που λένε. Το πιο αξιόμεμπτο όμως εί-
ναι ότι όλα αυτά τα λένε για μια τέχνη που πραγματικά υπάρ-
χει, 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. Η πραγματεία, Περί φύσιος ανθρώπου,103 (§1) 
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 μτφρ. Λυπουρλή104

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

Ο ασθενής, για να πεισθεί για την αξία της ιατρικής, πρέπει να διαπιστώσει ότι η 
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προσπάθειά της για την καταπολέμηση των νόσων αποτελεί βασικό στόχο της1. 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-
τρικῆς56 (§2) (σε μτφρ. Αποστολίδη1).

§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 
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 

ή, ειδικός είναι αυτός που γνωρίζει τα πάντα για το έλασσον και το σπάνιο!

ΠροΤυΠα ΤΗσ σΧΕσΗσ γιαΤρου – αρρωσΤου

Είναι γνωστό ότι η σχέση γιατρού – αρρώστου οικοδομείται στη βάση δημιουργίας 
μιας ειλικρινούς και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η περιγραφή, αξιολόγηση και η ερμηνεία 
αυτής της σχέσης έχει απασχολήσει τους γιατρούς και την κοινωνία από την αρχαία 
εποχή μέχρι σήμερα. Στην κλινική πράξη, δημιουργούνται, συχνά, προβληματισμοί που 
απορρέουν από τη διαταραχή αυτής της σχέσης. Παραδοσιακά, τη σχέση γιατρού-ασθε-
νούς τη συναντάμε κατά πρώτον 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 τον παραμελεί, 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, 

	 *	William	Castle	(1914-1977),	Αμερικανός	σκηνοθέτης,	παραγωγός	σεναριογράφος,	ηθοποιός.	Παράτησε	το	σχολείο	
σε	ηλικία	15	ετών.	Η	Columbia	Pictures	διέγνωσε	το	ταλέντο	του	και	τον	προσέλαβε.	Έκτοτε	έκανε	σημαντικές	
επιτυχίες	ως	σκηνοθέτης.
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επιλέγει στην αρχαιότητα ποιόν άρρωστο θα θεραπεύσει. Στα προηγούμενα χρόνια, η 
σχέση αυτή είχε την έννοια της επιβολής της απόφασης του γιατρού-αφέντη, ο οποίος 
λειτουργούσε με γνώμονα το πατερναλιστικό πρότυπο. Σήμερα, η σχέση αυτή έχει κάνει 
πολλά βήματα μπροστά και στηρίζεται πλέον στη συναίνεση του αρρώστου, σε κάθε 
προτεινόμενη θεραπεία. Δημιουργήθηκε έτσι, το νέο πρότυπο, εκείνο της συναίνεσης86. 
Η θέση αυτή δεν έχει γίνει επαρκώς κατανοητή από τους Έλληνες γιατρούς, ή δεν έχει 
υιοθετηθεί από τους περισσότερους. Αντίθετα, οι περισσότεροι εξακολουθούν να ασκούν 
την ιατρική χρησιμοποιώντας τον πατερναλιστικό τρόπο στις σχέσεις γιατρού-αρρώστου. 
Καθήκον της ΙΕ, είναι να δώσει στο γιατρό το σύγχρονο τρόπο, επικοινωνιακής πολιτικής, 
για να μπορέσει να κερδίσει τη χαμένη εμπιστοσύνη του αρρώστου105.

Συνεπώς, ο γιατρός οφείλει να ενημερώνει τον άρρωστο, ο οποίος έχει το δικαίωμα 
αποδοχής, ή άρνησης της θεραπείας, με βασική προϋπόθεση την ανάληψη της ευθύνης. 
Τι σημαίνει καταρχάς απόφαση με πληροφορημένη συναίνεση; Είναι η συγκατάθεση, που 
δίδεται από τον ασθενή και η οποία βασίζεται στη γνώση της διαγνωστικής ή θεραπευ-
τικής διαδικασίας που πρόκειται να ακολουθήσει ο γιατρός συμπεριλαμβανόμενων των 
κινδύνων και των ωφελειών της, καθώς και της γνώσης των εναλλακτικών. Η συναίνεση 
πρέπει να είναι πάντα πληροφορημένη, να στηρίζεται, δηλαδή, στην πλήρη ενημέρωση 
του ασθενή και να ζητείται, η άδειά του για κάθε ιατρική πράξη. Για παράδειγμα, ο 
επαγγελματίας υγείας πρέπει να ζητήσει τη συναίνεση του ασθενή πριν, του χορηγηθεί 
οποιαδήποτε θεραπεία. Επίσης, ο κλινικός ερευνητής θα πρέπει να λάβει την άδεια 
από τον εθελοντή πριν τον εντάξει σε κλινική δοκιμή105α. Στην οποιαδήποτε ενημέρωση 
υπάρχουν και τα άρρητα προς τον άρρωστο, τα οποία κοινοποιούνται στους οικείους 
του. Παράλληλα, με την ενημέρωση που αποκτά ο άρρωστος από το διαδίκτυο, γίνεται 
από απλός ακροατής, συνομιλητής του γιατρού. Συνεπώς, ο γιατρός έχει υποχρέωση να 
ενημερώνει τον άρρωστο για όλο το φάσμα των διαδικασιών και των ΑΕ, που είναι δυνατό 
να παρουσιαστούν στην πορεία μιας ιατρικής πράξης, γιατί έτσι μόνο κατοχυρώνεται 
όχι μόνο ηθικά, αλλά και νομικά απέναντι στον άρρωστο. Το ποσοστό εμφάνισης των ΑΕ 
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για μια πλήρη ενημέρωση. Αναμφισβήτητα, στην πορεία 
αυτής της προσπάθειας ενημέρωσης και της συναίνεσης, ο άρρωστος θα συναντήσει 
πολλές δυσκολίες και θα χρειαστεί αρκετό χρόνο μέχρις ότου κατανοήσει πλήρως ένα 
γεγονός, άγνωστο σ’ αυτόν, μέχρι εκείνη τη στιγμή και συνεπώς απρόσμενο. Παράλλη-
λα, ο γιατρός πρέπει να σταθεί με υπομονή και κατανόηση απέναντι στην άγνοια του 
αρρώστου στις διαδικασίες, που έχει η αντιμετώπιση της νόσου. Ανεξάρτητα, όμως απ’ 
όλα αυτά ο άρρωστος επιζητά τη φροντίδα, αλλά και την αγάπη του γιατρού, ο οποίος 
πρέπει να την παρέχει ανεξάρτητα από κάθε διαφορά, φυλετική, εθνική, θρησκευτική. 

Ο γιατρός, που πιστεύει ειλικρινά σ’ αυτή τη θέση, θα πρέπει για να οικοδομήσει μια 
πραγματική σχέση εμπιστοσύνης με τον άρρωστό του, να μπει στη θέση του, να “νιώσει” 
τον πόνο του. Γιατί, μόνο τότε θα αντιληφθεί και θα κατανοήσει, ότι το προνόμιο, που του 
έχει δώσει η επιστήμη του, να φροντίζει δηλαδή τη ζωή, αποτελεί την ύψιστη διάκριση, 
που μια κοινωνία μπορεί να προσφέρει. Παράλληλα, ας μην ξεχνάμε ότι η ιατρική, στον 
πυρήνα της περιέχει ως αξίωμα τον, κοινωνικό προσανατολισμό και τη φροντίδα του 
πολίτη. Γιατί, ποια άλλη κοινωνική ομάδα, έχει το προνόμιο και το ηθικό “δικαίωμα” να 
ζητά και να παίρνει πληροφορίες που αγγίζουν τον πυρήνα της προσωπικής ζωής του 
ατόμου; Μόνο ο γιατρός μπορεί να εξετάζει το σώμα και την ψυχή. Η κοινωνία, όμως, 
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απαιτεί από το γιατρό, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας του όρκου106 (μτφρ. Αποστολίδη)

§7. όποια σπίτια επισκέπτομαι, θα τα επισκέπτομαι για την 
ωφέλεια των αρρώστων, θα αποφύγω οποιαδήποτε εκούσια 
βλαπτική ενέργεια και κάθε λανθασμένο χειρισμό.

Όποιος εισέρχεται στα άδυτα του σώματος και της ψυχής του αρρώστου πρέπει 
να είναι υπόδειγμα συμπεριφοράς. Αυτή δεν πρέπει να εκφράζει μια επιλεκτική θέση, 
αλλά μια στάση ζωής. Μόνο, έτσι, μπορεί ο γιατρός να διατηρήσει το κύρος του, όχι την 
εξουσία του, στην κοινωνία και να γίνει ταγός στη συνείδησή της. Ο γιατρός, πρέπει να 
εκπέμπει στοιχεία ικανά να εκφράζουν σεβασμό. Αυτό, θα συμβεί αν σέβεται τον άρρωστο, 
αν έχει σωφροσύνη, αν επενδύει στο έργο του και όχι στο κέρδος. Ο γιατρός, πρέπει 
να μιλάει στην καρδιά και στο μυαλό του ασθενή, γιατί μόνο έτσι πείθει την κοινωνία. 
Όλα αυτά, αντηχούν στα αυτιά των ανθρώπων ως προερχόμενα από άλλους ιδεατούς 
κόσμους, ως μεγαλεπήβολα σχέδια, σε μια κοινωνία, η οποία σπαράσσεται από πάθη, 
αποδομείται από πλήθος οικονομικών, θρησκευτικών, πολιτικών και πρόσφατα έντονων 
ρατσιστικών διαφορών, οι οποίες δημιουργούν και διατηρούν ανοικτά τραύματα. Στο 
σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε τι αναφέρει ο Γαληνός, για τη στάση των γιατρών της 
εποχής του και παράλληλα να αναλογιστούμε, πως λειτουργεί και ο σημερινός γιατρός. 
Ο Γαληνός107, στο έργο του, ότι ο άριστος ιατρός και φιλόσοφος, γράφει:

Σήμερα έχουμε φθάσει στο σημείο να επαινούμε τον Ιππο-
κράτη και να τον θεωρούμε τον πιο σημαντικό γιατρό όλων 
των εποχών, κάνουμε όμως όλα τα’ άλλα εκτός από το να γί-
νουμε όμοιοι με εκείνον. Η αμετροέπεια μας, όμως, δεν στα-
ματά εκεί. Σήμερα, επειδή ο πλούτος αξίζει περισσότερο από 
την αρετή κανείς σχεδόν δεν προσπαθεί να γίνει γιατρός σαν 
τον Ιπποκράτη. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να μαζεύει χρήμα-
τα 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 μην πεινάσει να μην διψάσει και να μην κρυώσει, αυτός 
ακολούθησε πράγματι τη διδασκαλία του Ιπποκράτη. 

Επομένως, η διαφθορά των ιατρών είναι παμπάλαια υπόθεση και πραγματικότητα. 
Μήπως η ηθική των ανήθικων είναι ισχυρότερη εκείνης των ενάρετων; Μήπως «ουδείς 
εκών καλός;». Ή καλός είναι αυτός που φοβάται να κάνει το κακό;

Ο γιατρός, καλείται να λειτουργήσει μέσα σ’ αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον, το οποίο συχνά παίρνει τη μορφή κινούμενης άμμου. Καλείται, να απομο-
νώσει τα εξωτερικά πάθη και τις εντάσεις και να ανακουφίσει το σωματικό και ψυχικό 
πόνο του αρρώστου. Θα μπορέσουν οι αρετές, που πρέπει να κουβαλάει ο γιατρός, 
να επουλώσουν ανάλογες πληγές και να διατηρήσουν ακέραια τα θεμέλια αυτής της 
ιερής επικοινωνιακής σχέσης γιατρού–αρρώστου. Της σχέσης, η οποία εκπληρώνει και 
έναν άλλο, εξ’ ίσου ουσιαστικό ρόλο, ο οποίος λειτουργεί ως δεσμός προστασίας, με 
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την ασθένεια να αποτελεί τον ευάλωτο κρίκο που συνδέει το γιατρό με τον άρρωστο. 
Μπροστά σ’ αυτόν τον όγκο των προβλημάτων, ο νέος γιατρός στέκεται αμήχανος, 

όταν στο ξεκίνημά του είχε άλλους στόχους στο νου του. Πίστευε ότι ο δρόμος προς 
την ιατρική είναι ανθοστόλιστος. Ενδιαφέρον θα είχε, στο σημείο αυτό, να ερωτηθεί ο 
νέος γιατρός, ο οποίος επέλεξε την ιατρική με όνειρα και φιλοδοξίες: 

Ποια η σχέση του με το πρόσφατο και παλαιότερο παρελθόν 
της ιατρικής;
Πώς βλέπει την πορεία της ιατρικής σε μια εποχή απαξίωσής 
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 διαχρονική 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 εταίρου της αναβάθμισης της 
σχέσης του με τον ασθενή. Ο κόσμος είναι ένας κόσμος σε αγωνία, ο οποίος αφήνει 
ένα παράθυρο ανοιχτό, έως ότου το φως επανέλθει εντός του και ο στοχασμός του, 
ευαισθητοποιημένος με το κάλεσμα της ζωής, θα τον δικαιώσει. Τώρα είναι υποχρεω-
μένος αν όχι να ξεπεράσει τουλάχιστον να αναθεωρήσει σε σημαντικό ποσοστό πολλές 
απ’ αυτές τις σκέψεις. Πριν απ’ όλα όμως, πρέπει να αναλογιστεί τα δεδομένα και να 
απαντήσει αν η ιατρική είναι λειτούργημα, ή αν τη θέλει ως επάγγελμα. Εάν επιλέξει τη 
δεύτερη περίπτωση, τότε θα πρέπει να στραφεί σε κάποιο καλό Επάγγελμα.

Εδώ, όμως, θα πρέπει να απαντήσουμε και σε δύο αλλά, πολύ σημαντικά, ερω-
τήματα. Το πρώτο, αναφέρεται στο ερώτημα αν η ιατρική είναι επάγγελμα (επιτή-
δευμα) ή λειτούργημα; Στην πραγματεία της Ιπποκρατικής Συλλογής, Επιδημιῶν84 
§Α5, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο γιατρός είναι υπηρέτης της τέχνης (και σε 
μτφρ Καίσαρος Εμμανουήλ108).

§Α5. Πρέπει να έχει υπόψη του κανείς στις αρρώστιες δύο 
πράγματα: Να είναι ωφέλιμος, ή τουλάχιστον να μην είναι 
επιβλαβής. Η τέχνη συνίσταται από τρεις παράγοντες: την 
αρρώστια, τον άρρωστο και το γιατρό. Ο γιατρός είναι ο 
υπηρέτης της τέχνης. Ο άρρωστος πρέπει να βοηθάει το 
γιατρό για να μπορέσει να καταπολεμήσει την αρρώστια.

Όντας υπηρέτης της τέχνης μετατρέπεται σε προστάτη του αρρώστου, διότι όλες 
οι τέχνες – με την αρχαιοελληνική σημασία – είναι αγαθές.

Εάν η τέχνη του γιατρού είναι υπηρεσία, που ασκείται για το δήμο, υπέρ ή χάριν του 
λαού, τότε αυτή η υπηρεσία είναι λειτούργημα και ο γιατρός είναι λειτουργός. Λειτουρ-
γός, όμως, ονομάζεται μόνο εκείνος ο οποίος ασκεί μια λειτουργία, η οποία ορίζεται 
ως το καθήκον, ή το ειδικό έργο, όπως γράφει ο Αποστολίδης2. Γενικότερα, λειτουργία 
είναι η υπηρεσία που γίνεται με ίδιες δαπάνες, από άτομο το οποίο ορίζεται από την 
πολιτεία. Ο γιατρός, ουδέποτε ήταν χωρίς αμοιβή, είτε ως δημόσιος είτε ως ελεύθερος. 
Στο πλαίσιο αυτό, οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι ο γιατρός είναι λειτουργός από 
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χάρη και η ιατρική είναι λειτούργημα κατ’ όνομα2. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί, αποδόθηκαν 
στο γιατρό από την κοινωνία κατ’ επιλογήν, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να εκφράσει 
την ευγνωμοσύνη της, με τη μορφή εγκωμίου για το έργο που επιτελεί και τη μορφή 
επαίνου για την αρετή του, η οποία αναγνωρίζει την ιδιαίτερη και σημαντική κοινωνική 
προσφορά του. 

Το δεύτερο ερώτημα, αναφέρεται στο αν η ασκούμενη ιατρική στην κλινική πράξη, 
είναι τέχνη, ή επιστήμη. Ο Αποστολίδης2, υποστηρίζει ότι η ιατρική κλείνει περισσό-
τερο προς την πλευρά της τέχνης. Αυτό γιατί, ο γιατρός εφαρμόζει τις διαγνωστικές 
και θεραπευτικές μεθόδους άλλων ομοτέχνων του, είτε αυτοί είναι πρωτοπόροι της 
ιατρικής, είτε προέρχονται και από άλλες επιστήμες. Συνεπώς, ο γιατρός εφαρμόζει 
τις ανακαλύψεις άλλων ερευνητών μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, η οποία του 
προσφέρει τα επιστημονικά κριτήρια, αλλά και τον τρόπο που θα εφαρμόσει τις 
μεθόδους, με στόχο την αποκατάσταση της υγείας του πολίτη. Όπως διαβάζουμε 
στην πραγματεία, Περί ἀρχαίης ἰητρικῆς109 (§1, 2, 3), η ιατρική, ξεκίνησε ως τέχνη, 
λειτούργησε ως τέχνη και στη συνέχεια πήρε την επιστημονική της μορφή. Ο συγ-
γραφέας γράφει: (Σε μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)110

§1. Και είναι πολύ αξιοκατάκριτοι γιατί τα σφάλματα αυτά 
γίνονται στον τομέα μιας πραγματικής και αναμφισβήτητης 
τέχνης, όπως είναι η ιατρική, που χρησιμοποιείται από όλους 
σε σοβαρώτατες περιπτώσεις και τιμάτε ιδιαίτερα από τους 
ανθρώπους στο πρόσωπο των εκλεκτών χειρουργών και πε-
πειραμένων παθολόγων. Όλοι όμως ξέρουμε πως υπάρχουν 
καλοί και κακοί εμπειροτέχνες και η διάκριση αυτή δεν θα 
μπορούσε βέβαια να γίνει αν η ιατρική ήταν μια απλή θεωρία 
χωρίς να έχει στο ενεργητικό της καμιά παρατήρηση και κα-
μία ανακάλυψη.

Και στην §2 συνεχίζει

§2. Στην ιατρική όμως υπάρχει πριν από πολλά χρόνια μια 
οδός μια αρχή και μια μέθοδος. Χάρη σε αυτές πολλές και 
λαμπρές ανακαλύψεις έχουν γίνει ως τώρα και θα γίνουν 
και άλλες τέτοιες, αν ικανοί ιατροί έχοντας υπόψη τους τα 
δεδομένα των προηγουμένων ανακαλύψεων συνεχίσουν 
τις έρευνές τους με αφετηρία αυτά τα πορίσματα. Αν όμως 
αυτοί αποδοκιμάζοντας και απορρίπτοντας την εμπειρία 
του παρελθόντος επιχειρήσουν να ακολουθήσουν άλλο 
δρόμο και άλλη μέθοδο στις έρευνές τους και υποστηρί-
ξουν αργότερα ότι έχουν ανακαλύψει κάτι καινούργιο τότε 
αυτοί και οι ίδιοι απατώνται και εξαπατούν και τους άλ-
λους γιατί αυτό είναι αδύνατο.
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Για να συμπληρώσει 

§3. Πρώτα πρώτα η ιατρική τέχνη δεν θα ήταν δυνατό ποτέ 
να επινοηθεί και να ερευνηθεί αν οι άνθρωποι αρρωσταί-
νοντας μπορούσαν να γιατρευτούν πίνοντας και ζώντας 
γενικά όπως και οι υγιείς και αν δεν υπήρχε μια καταλ-
ληλότερη δίαιτα για αυτούς. Η ίδια όμως η ανάγκη έκανε 
τους ανθρώπους να ανακαλύψουν και να επινοήσουν την 
ιατρική, γιατί παρατήρησαν, ότι η δίαιτα που προορίζεται 
για τους υγιείς δεν ήταν κατάλληλη για τους αρρώστους, 
όπως δεν είναι και σήμερα κατάλληλη.

Συνεπώς, η Ιατρική, κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι η εφαρμογή τέχνης, που 
συνοδεύτηκε, στο πέρασμα του χρόνου, από την επιστήμη και σε καμία περίπτωση δεν 
είναι και επιστήμη και τέχνη, αλλά επιστήμη μετά τέχνης.
Γεγονός	είναι	ότι	η	ιατρική	παραμένει	μια	τέχνη,	η	οποία	για	την	εκμάθησή	της	απαιτεί	κόπους	
και	θυσίες.	Ο	συγγραφέας	της	πραγματείας,	Περί τόπων τῶν κατά ἂνθρωπον9, στο	Κεφ.	
§41	γράφει	(μτφρ	Καίσαρος	Εμμανουήλ111).

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

Ακόμη στην πραγματεία Περί φυσών112 (§1), ο συγγραφέας αναφέρει:

§1. Εάν, όμως, είναι εύκολο να γνωρίσει κανείς τις καλές 
πλευρές της τέχνης αυτής, είναι δύσκολο να καταπολεμήσει 
τις αδύνατες πλευρές της. Οι αδύνατες αυτές πλευρές φα-
νερώνονται στους γιατρούς μόνο, και όχι στον κόσμο, Γιατί, 
αυτά τα πράγματα μπορούν να τα δουν όχι τα μάτια του σώ-
ματος αλλά τα μάτια του πνεύματος. Όταν πρόκειται για χει-
ρουργικές επεμβάσεις, συνηθίζει κανείς σ’ αυτές, και πρέπει 
να γίνεται τούτο, γιατί η συνήθεια είναι για το χέρι ο καλύτε-
ρος 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)56.

Η Ιατρική, μέσα στο σύνολο των πλεονεκτημάτων της περιέχει και αδυναμίες τις 
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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 
πάνω από 2400 χρόνια. Στην πραγματεία, της Ιπποκρατικής Συλλογής, Περί φυσῶν112 
(§1), ο συγγραφέας, αναφέρει (σε μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ113).

§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 αν-
θρώπους, μα πίκρας και στεναχώριας για τους ανθρώπους 
του επαγγέλματος. Αυτού του είδους είναι η τέχνη που οι 
Έλληνες ονομάζουν ιατρική. Η όψη του γιατρού είναι λυπημέ-
νη, 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 προσφέ-
ρει τη βοήθειά της εναντίον όλων αυτών των κακών.

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, ενώ ο σύγχρονος γιατρός, ο οποίος πρέπει να 
λειτουργήσει στη βάση της φρόνησης και με ήπιο τρόπο.

Στη διάρκεια προετοιμασίας αυτής της ομιλίας προέκυψαν και άλλα ερωτήματα, 
που έχουν σχέση με τον τρόπο διόρθωσης των στρεβλώσεων, αλλά και με εκείνον, με 
τον οποίον οι νέοι γιατροί θα προετοιμαστούν, για τις νέες συνθήκες, που πρόκειται να 
αντιμετωπίσουν. Με άλλα λόγια,

Αν έχουν συνειδητοποιήσει τους μεγάλους προβληματισμούς 
που κυριαρχούν στη νεότερη ιατρική πράξη; 

και αν ναι, είναι σε θέση να διδάξουν την Ιατρική αυτή, διατηρώντας την ταυτόχρονα 
μέσα στο πλαίσιο των αρχών της Ιπποκρατικής διδασκαλίας και εκείνων του λειτουρ-
γήματός της γενικότερα;

Το επόμενο, και ίσως πολύ πιο σημαντικό, ερώτημα εστιάζεται στη δυνατότητα των 
γιατρών της νέας γενιάς να καταστούν πραγματικοί, ηγέτες – παραδείγματα προς μίμηση, 
καλύτεροι από τους δασκάλους τους.

Αλλά, ας δούμε πως διαμορφώνονται οι συνθήκες, αναφορικά με τα ερωτήματα.
Καταρχήν, με ποια μεθοδολογία, θα επιτευχθεί η ενσωμάτωση των απαιτήσεων της 

σύγχρονης τεχνολογικής ιατρικής, με τον ιερό σκοπό του ιατρικού λειτουργήματος, σ’ 
έναν κόσμο, ο οποίος βιώνει τη μεγαλύτερη κοινωνικό-οικονομική κρίση όλων των εποχών; 

Η ελπίδα, για την επιτυχία του στόχου αυτού θα προέλθει από την ενεργοποίηση 
γνωστών, πλην βασικών παραμέτρων της ιατρικής δραστηριότητας, που είναι: η έρευνα, η 
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ΙΕ και η ΣΙΕ, και η γενικότερη, κοινωνική παιδεία του γιατρού, η οποία είναι συνυφασμένη 
με τη συμπεριφορά του. Με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, μια παρόμοια ενσωμάτωση 
μοιάζει περισσότερο με επανάσταση, παρά με μια απλή μεθοδολογική διεργασία. Αυτή 
η επανάσταση, είναι δυνατό να μετατραπεί σε μια εφικτή διαδικασία αν ο νέος γιατρός 
εμφορείται με ιδέες όμοιες με εκείνες του Βίκτωρος Ουγκώ, στους Αθλίους, όταν δια-
τύπωνε τη ρήση ότι:

Μάθε τι θα πει επανάσταση και ονόμαζέ την πρόοδο. Μάθε τι 
θα πει πρόοδος και ονόμαζέ την αύριο. 

τότε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η επιτυχία του στόχου είναι δεδομένη. Θα πρέπει βέβαια 
να σημειώσουμε ότι η γενιά μας, απέτυχε να προσαρμόσει ομαλά και να αναχαιτίσει την 
άγρια επέλαση του τρίτου κύματος. Η νέα γενιά δεν έχει το περιθώριο να αποτύχει. Στο 
δρόμο αυτό θα συναντήσει πολλές δυσκολίες, οι οποίες στη βάση τους περιέχουν την 
οικονομική παράμετρο. Πάνω σ’ αυτήν στηρίζεται και με τη βοήθειά της λειτουργεί και 
η έρευνα, η οποία στην Ελλάδα πάσχει από χρόνια νοσήματα, τα οποία περιγράφονται 
στο φάκελο με την επιγραφή χρηματοδοτήσεις και υπότιτλους, παραχωρήσεις, εξυπηρε-
τήσεις, απουσία αξιοκρατίας. Κάθε παραχώρηση, η οποία λειτουργεί στη βάση απόλυτα 
αναξιοκρατικών κριτηρίων προσθέτει καθυστερήσεις στην πρόοδο και αφαιρεί αξίες, 
από κάθε γενιά. Η σωστή έρευνα δεν μπορεί να συνυπάρχει με εκείνη, που απαντά στην 
κακή χρήση της τεχνολογίας. Η έρευνα, είναι αυτή που δημιούργησε, το τρίτο κύμα και 
αυτή είναι εκείνη που θα το θέσει υπό τον έλεγχό της διαχρονικά. Στο σημείο αυτό, η 
ιατρική κοινότητα οφείλει και πρέπει να ενεργοποιήσει και να ενισχύσει την παραγωγική 
ιατρική. Αυτό μπορεί να το επιτύχει φέρνοντας στο προσκήνιο την αξιοκρατική θεώρηση 
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής ικανότητας των γιατρών, στη βάση των λόγων του 
Γκαίτε για την αξιοκρατία, ο οποίος είπε ότι:

Ο καθένας να κάνει αυτό που είναι ικανός να κάνει.

Και ο Καζαντζάκης συμπλήρωσε:

«Κάνε ό,τι δεν μπορείς».

ΠαραΔΕιγΜαΤα γιαΤρων Προσ ΜιΜΗσΗ ́Η ιΠΠοκραΤικοι καΤα Το Ηθοσ γιαΤροι

Για να έχουν πιθανότητα να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει η ιατρική κοινότητα 
να κατανοήσει, να κινητοποιήσει και να ακολουθήσει τα παραδείγματα γιατρών προς 
μίμηση. Οι νέοι πρέπει να έχουν πρότυπα, τα οποία να τους εμπνέουν να τους πείθουν, 
και όχι ατάλαντους καιροσκόπους, οι οποίοι υποκύπτουν στο αίτημα, της εξυπηρέτη-
σης του φίλου, του δικού μας ανθρώπου, ανεξαρτήτως προσόντων. Όλα αυτά πάντα 
σε συμφωνία με τη ρήση του αρχαίου τραγικού Αγάθωνα (5ος αιώνας π.Χ.), ο οποίος 
όπως αναφέρει ο Στωβαίος114 είπε ότι: 

Όποιος ασκεί εξουσία πρέπει να θυμάται τρία πράγματα: 
α) ότι εξουσιάζει ανθρώπους, 
β) ότι εξουσιάζει σύμφωνα με τους νόμους, 
γ) ότι η εξουσία δεν ασκείται για πάντα.
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Συχνά, στη διάρκεια διαδικασιών κρίσεων για θέσεις Διευθυντών, ή Καθηγητών, 
ακούμε να γίνετε λόγος για αναξιοκρατικές επιλογές, με διάφορα προσχήματα. Εδώ 
ισχύει αυτό που συχνά επαναλαμβάνει η λαϊκή ρήση:

Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει πέντε μέρες κοσκινίζει

Με απλά λόγια αν ο άλφα, ή βήτα υποψήφιος δεν μας είναι αρεστός αναζητούμε 
τα αδύνατα σημεία του και τα προβάλλουμε σε βαθμό που να τον αποκλείουν από την 
κρίση. Αν για παράδειγμα, αυτά είναι τα citation τα χρησιμοποιούμε ως το μοναδικό και 
αδιάσειστο επιχείρημα για να μην τον προτείνουμε. Αν όμως ο “δικός” μας έχει περιο-
ρισμένο αριθμό citation αλλά έχει κλινική εμπειρία, τον προβάλλουμε ως επιχείρημα για 
την εκλογή του το δεύτερο. Οι εξαιρέσεις, υπάρχουν για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 
Τα στοιχεία αυτά αποδυναμώνουν την πίστη των νέων γιατρών στους φορείς της χώ-
ρας τους, με συνέπεια να στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε αναζήτηση αξιοκρατικών 
διαδικασιών σε φορείς άλλων χωρών. 

Πολλές, απ’ αυτές τις εκτροπές, οι οποίες έχουν διαχρονικό χαρακτήρα, θα μπο-
ρούσαν να είχαν αποφευχθεί αν όλοι οι υπεύθυνοι φορείς είχαν στο νου τους τη θέση 
του Πλάτωνα στο Μενέξενο115.

§247α. Πᾶσά τέ ἐπιστήμη χωριζόμενη δικαιοσύνης  
καί τῆς ἂλλης ἀρετής πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται

Η κοινωνία, έχει παραχωρήσει στο γιατρό το μοναδικό προνόμιο να φροντίζει την 
υγεία των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο γιατρός έχει άμεση πρόσβαση και στα πλέον 
απόκρυφα προσωπικά δεδομένα του αρρώστου. Αυτή η δυνατότητα τον υποχρεώνει να 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα του αρρώστου με μεγάλη ευαισθησία, η οποία πρέπει να 
συνεπικουρείται από την υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση. Η υψηλή επιστη-
μονική κατάρτιση πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη σεμνότητα, η οποία τον 
προφυλάσσει από την αλαζονεία της εξουσίας και του δημιουργεί ένα προστατευ-
τικό περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχεί η ανθρωπιά. Στο περιβάλλον αυτό, ο γιατρός 
βιώνει θετικά τα επιτεύγματα της υψηλής τεχνολογίας και λαμβάνει τα θετικά εκείνα 
μηνύματα που είναι απαραίτητα για την επιτυχή αντιμετώπιση του αρρώστου. 

Βέβαια, παράλληλα με τις εξελίξεις της επιστήμης πορεύονται και οι απαιτήσεις 
της κοινωνίας, που εκφράζονται από τις ανάγκες του ανθρώπου για παροχή φροντί-
δας υγείας υψηλού επιπέδου. Οι απαιτήσεις αυτές λειτουργούν ως μοχλός πίεσης 
προς τις κυβερνήσεις. 

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 
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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)56, παλαιότερες γνώσεις. 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), ο συγγραφέας διατυπώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα 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 ειδικοί1.

§8 Οὐ μήν οὓτως ἀφρόνων οἱ ταύτης τῆς δημιουργίης 
ἔμπειροι οὔτε μωμητῶν οὔτ’ ἐπαινετῶν δέονται, ἀλλά λε-
λοισμένων 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.

Kαι σε μτφρ. Λυπουρλή116.

§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 αυτούς 
στους οποίους οι τεχνίτες εφάρμοσαν την τέχνη τους.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πραγματεία, 
Παραγγελίαι (§1-14)117, η οποία αποτελείται από 14 παραγράφους. Είναι ένα έργο δε-
οντολογίας, στο οποίο μόνο οι §3-13, ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής συμπε-
ριφοράς του γιατρού και αντίστοιχα με προβλήματα σχετικά με τη δεοντολογία, όπως: 
της αμοιβής του γιατρού, τους τσαρλατάνους γιατρούς, τα ιατρικά συμβόλαια, τις πα-
ραξενιές των αρρώστων, την καθυστερημένη ιατρική εκπαίδευση και την εμφάνιση του 
γιατρού (Λυπουρλής 2001). 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”118 (§2), στο οποίο ο συγγραφέας υποστηρίζει (μτφρ Αποστολίδη1).

§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 καθαριότητα. 
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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. 
Σαφής παρότρυνση για την ευγενή άμιλλα.

γιαΤροι και ΦαρΜακΕυΤικΕσ ΕΤαιρΕιΕσ 

Ας δούμε όμως το θέμα μας από μια άλλη οπτική γωνία, η κοινωνική διάσταση 
της οποίας είναι τεράστια, χωρίς αυτό να αναγνωρίζετε η να έχουν συνειδητοποιήσει 
όλοι οι γιατροί το μέγεθος του. Αναφερόμεθα προφανώς στην άσκοπη σπατάλη, «της 
κερδοφόρου και χωρίς επιστημονικά κριτήρια συνταγογράφησης». Σε ποιο βαθμό επη-
ρεάζει, το μάρκετινγκ των φαρμακευτικών εταιρειών, τη λήψη αποφάσεων από το γιατρό, 
συνειδητά, 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 του (Αποστολίδης 2002). Ενδεικτικά, σε πρόσφατο άρθρο εφημερίδας 
διαβάζουμε119: 

Μια… περίπτωση κυνισμού, παράβασης όρκων και 
καθήκοντος, 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 ταυτίζεται με τη φιλοχρηματία. Ελάχιστοι, 
παρόλα αυτά, θέλω να πιστεύω είναι οι γιατροί που εξαγοράζονται από το χρήμα. Όλοι 
όμως είμαστε ευάλωτοι στις όχι και τόσο άγνωστες σε όλους μας προσπάθειες του 
μάρκετινγκ των φαρμακευτικών εταιρειών, να σμιλέψουν τη σκέψη μας. Τις θέσεις αυτές 
περιγράφει με χαρακτηριστική ενάργεια η παρακάτω αποφθεγματική γνώμη90.

Από τον αχρημάτιστο και κακό απείρως προτιμότερος ο 
φιλοχρήματος και καλός γιατρός
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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 Πολιτικά99, γράφει:

Οι γιατροί κερδίζουν το μισθό τους θεραπεύοντας αρρώστους.

Στις πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής, κυριαρχεί ένα είδος ένοχης σιωπής, 
γύρω από τα θέματα του “χρηματισμού” του γιατρού. Παρόλα αυτά, πολλές έξωθεν 
μαρτυρίες παρέχουν αποκαλυπτικά στοιχεία, τα οποία δεν επιτρέπουν και πολλές αμφι-
βολίες για το 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 αντι-
στάθηκε στην πρόκληση της χρηματικής αμοιβής. Στον Πιθιόνικο III, 54120 διαβάζουμε: 
(σε μτφρ Τσιλιβερδή)121.

Αλλά και η επιστήμη αφήνεται από το κέρδος να παρασυρθεί. 
Ο χρυσός που έλαμπε μέσα στα χέρια του, έσπρωξε ακό-
μα 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 κεραυ-
νό και του έκοψε απ’ τα στήθια την αναπνοή, σε μια στιγμή

Ο Πλάτωνας (Πολιτεία ΙΙΙ 408 κ.εξ)122, κατηγόρησε τους ποιητές, ότι παρουσιάζοντας 
τη θέση του γιατρού-θαυματοποιού, ως αχόρταγου για κέρδος, κακολογούσαν τους 
θεούς. Ο Ηράκλειτος (22 Α58)123, περιγράφει το παράδοξο φαινόμενο των κοινών για-
τρών, οι οποίοι βασάνιζαν τους αρρώστους ζητώντας τους μεγαλύτερη αμοιβή: (μτφρ. 
Κύρκος, Γεωργοβασίλης)124.

§22 Α58. Οι γιατροί, κόβοντας, καίγοντας και βασανίζοντας 
με κακία και με κάθε τρόπο, υποχρεώνουν επιπλέον να λά-
βουν μισθό από τους αρρώστους, ενώ στην πραγματικότητα 
δεν τον αξίζουν καθόλου, από τη στιγμή που πραγματοποι-
ούν ταυτόχρονα και καλά και κακά.

Αυτό επισημαίνεται ιδιαίτερα στα Απομνημονεύματα του Ξενοφώντα Ι, 2, 54125, 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 πρέ-
πει να πληρώσουν και αμοιβή από πάνω! Ποιός αμφισβητεί 
ότι το παρεχόμενο έργο πρέπει να αμείβεται; Ποιός αρνείται 
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ότι η αμοιβή συνιστά ηθική δέσμευση του γιατρού προς τον 
άρρωστο; Ποιoς δέχεται ότι οι γιατροί πρέπει να προέρχο-
νται από την τάξη των αριστοκρατών;

Αλλά και το θέατρο, την εποχή εκείνη, είχε ασχοληθεί με τις υπέρογκες συχνά 
απαιτήσεις των γιατρών. Ο Ευριπίδης, στην Ηλέκτρα126, 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 περιπτώ-
σεις, 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 Πλούτος127, που διδάχθηκε το 388 π.Χ., υπογραμμί-
ζει 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: 

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 προέβλε-
ψε 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 Πλάτων σημειώνει τη διαφορά αυτή στο έργο του Πολιτεία122.

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 αρρώστων131.

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 το κείμενο 
που συναντάμε στην πραγματεία Παραγγελίαι47 (κεφ. 6) (μτφρ. Αποστολίδης1). 

§6. Συστήνω να μην είστε απάνθρωποι κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος, αλλ’ αντίθετα ν’ αποβλέπετε εξίσου στην τύχη 
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και στ’ αποθέματα των αρρώστων. Ορισμένες μάλιστα 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 Αλάσαρνας129.

Η συμπεριφορά, του έντιμου και καλού γιατρού, ποικίλλει ανάλογα με τον πληθυ-
σμό των αρρώστων που εξυπηρετεί130,131. Η διαπίστωση αυτή έρχεται ως απάντηση 
στην ερώτηση που υπέβαλλε ο Editor του Br Med J, στη Magdeldin Elgizouli132, από 
το νοσοκομείο του Χαρτούμ στο Σουδάν. Το ιατρικό επάγγελμα έχει ανάγκη στοιχείων 
ανθρωπισμού και ηθικής; 

Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, με τις ανεπάρκειες στην παροχή 
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 επιστημο-
νικότητά 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 ρήση133.

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 
είπε134: 

Ένα από τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του κλινικού εί-
ναι το ενδιαφέρον του για τον άνθρωπο. Το μυστικό της φρο-
ντίδας 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 
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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.

συΜΠΕρασΜαΤα 

Οι απαντήσεις, στα πολλά και σύνθετα ερωτήματα, που συσσωρεύτηκαν παρουσιά-
ζουν μια λείανση στις γωνιές τους, στο διάβα του χρόνου, πιθανώς λόγω της ωριμότη-
τας του ιατρικού κόσμου, και της ανάληψης της αυξημένης ευθύνης που φέρει. Αυτά 
συμβαίνουν, γιατί τα χρόνια έχουν φέρει το γιατρό αντιμέτωπο με τα πολλά και σοβαρά 
προβλήματα, όπως τα αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, αλλά και οι ίδιοι και τα οποία όταν 
γίνουν προβλήματα ζωής και θανάτου, η απάντησή τους γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. 
Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή, που ο γιατρός πρέπει να εκφράσει και το φιλόσοφο, που 
πάντα κρύβει μέσα του. Να σταθεί σε απόσταση από την επιστήμη και να αφήσει το νου 
να κατανοήσει και να συλλάβει το βαθύτερο νόημα, που αγγίζει την ανθρώπινη φύση 
στην ουσία της64. Στις περιπτώσεις αυτές, ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται ότι την επιστήμη 
του νου τη διδάσκει η ζωή. Στη διαδικασία αυτή δημιουργείται, ο ανθρωπισμός και η 
φιλότητα, η οποία εκφράζει τη φιλανθρωπία.

Αναμφισβήτητα, στη σύγχρονη εποχή, ο γιατρός βιώνει άλλες καταστάσεις, όπως 
αυτές εκφράζονται μέσα από τις σύγχρονες εξελίξεις της Ιατρικής. Έτσι, στην προσπάθειά 
του να παρακολουθήσει τη γεωμετρική αύξηση των ιατρικών γνώσεων, αναγκάστηκε να 
απομακρυνθεί από τη μελέτη της ιστορίας της Ιατρικής αλλά και της Φιλοσοφίας. Αν 
ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα το κακό θα ήταν λίγο. Η υπερανάπτυξη των ειδικοτήτων 
της Ιατρικής, μαζί με την παρέμβαση της υψηλής τεχνολογίας, απομάκρυναν το γιατρό 
από τους ασθενείς και έκλεισαν του διαύλους επικοινωνίας τους, που με τόση σύνεση 
διατηρούσε η παραδοσιακή σχέση τους.

Η κατανόηση της στάσης του γιατρού, στις σημερινές εξελίξεις, απαιτεί μια 
αναδρομική θεώρηση της θέσης του στο απώτατο παρελθόν και σύνδεσή της με το 
«σήμερα». Στην πραγματεία, Νόμος7 (§1), ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι: 

§7. Ἰατρική τεχνέων μέν πασέων ἐστίν ἐπιφανεστάτη

Όταν, βέβαια, ο γιατρός ασκεί την ιατρική, 

§1. επί τέχνη και όχι επί παιδεία

θα πρέπει να αισθάνεται ικανοποιημένος γιατί ασκεί μια τέχνη επιφανή2. Η σημασία 
αυτού του συναισθήματος αποκτά μεγαλύτερη αξία για το γιατρό αν αναλογιστούμε ότι 
εκτελούσε τα καθήκοντά του με αυταπάρνηση και εφόσον εφάρμοζε με θρησκευτική 
ευλάβεια τις αρχές αλλά και την ηθική και δεοντολογία, του επαγγέλματός του. Στον όρο 
δεοντολογία περιλαμβάνονται όλοι οι γραπτοί και άγραφοι κανόνες, που έχουν τεθεί και 
ισχύουν από την εποχή του Ιπποκράτη, κατά την άσκηση της Ιατρικής και εμπεριέχουν 
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δύο υπέρτατα αξιώματα2 (Αποστολίδης, 2014): το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την 
ετοιμότητα για βοήθεια προς τον πάσχοντα στη βάση της αρχής84 (Επιδ. Α5).
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Παράγοντες που επηρεάζουν  
την επικοινωνία ιατρού - ασθενή

Αναστασία Βενιού, Αναστάσιος Τεντολούρης,  
Νικόλαος Τεντολούρης

ΕισαγωγΗ

Η δημιουργία της απαραίτητης συναισθηματικής σχέσης γιατρού ασθενούς είναι ένα 
από τα κυριότερα συστατικά για την αποτελεσματική μεταξύ τους επικοινωνία η οποία 
με τη σειρά της θα συμβάλει στην επιτυχία της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Στη σχέση 
αυτή ο γιατρός αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που παρουσιάζει ο ασθενής τόσο από 
σωματικής πλευράς όσο και από ψυχολογικής και κοινωνικής. Από την αντίθετη πλευρά 
ο ασθενής λόγο της συναισθηματικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί αντιλαμβάνεται ότι 
ο γιατρός μπορεί να κατανοήσει και να συμμεριστεί τα προβλήματα του. Αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίον πολλές φορές χαρακτηρίζεται κάποιος ως καλός γιατρός. Καλός 
γιατρός είναι εκείνος που εκτός από τις ιατρικές του γνώσεις έχει την ικανότητα να 
δημιουργεί σταδιακά διαπροσωπικές σχέσεις με τους ασθενείς του, με τους συγγενείς 
αυτών και με τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται μαζί για έναν σκο-
πό την προαγωγή υγείας του ανθρώπινου πληθυσμού. Η δημιουργία αποτελεσματικής 
διαπροσωπικής σχέσης δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να νιώσει ευχάριστα και να 
μιλήσει στον γιατρό του, αυξάνει την εμπιστοσύνη του ως προς αυτόν και τις ιατρικές 
του συμβουλές και επιφέρει θετικό αποτέλεσμα στην υγεία του ασθενή.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Με την πάροδο των ετών όλο και περισσότερο συγκεντρώνεται η προσοχή των ερευ-
νητών που ασχολούνται με την υγεία προς την ασφαλέστερη έρευνα της ποιότητας της 
φροντίδας Ένας από τους πιο συνηθισμένους δείκτες ποιότητας παροχής υπηρεσιών 
υγείας είναι η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών - ασθενών αλλά και ο υπολογι-
σμός της συμπεριφοράς αυτών σε σχέση με τους επαγγελματίες υγείας.1 Ακριβώς το 
ίδιο αναφέρει ο Donabedian ότι η ικανοποίηση του ασθενούς παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο 
για τον λόγο ότι πιστοποιεί ποιοτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.2

Η καταγραφή της ικανοποίησης των ασθενών βοηθάει στη διαπίστωση των προβλη-
μάτων, στην απόκτηση σημαντικών πληροφοριών και στη σωστή διαχείριση των οικο-
νομικών πόρων των υπηρεσιών υγείας.3 Για τη μέτρηση της ικανοποίησης θα πρέπει να 
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ληφθούν υπόψη συνολικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τις υπηρεσίες υγείας όπως η 
προσβασιμότητα, η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα 
τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.4

Ο βαθμός ικανοποίησης έχει στενή σχέση με τις προσδοκίες των ασθενών και τα 
κοινωνικοοικονομικά ψυχοκοινωνικά τους χαρακτηριστικά. Ο βαθμός ικανοποίησης 
στην ουσία αποδεικνύει ότι οι προσδοκίες των χρηστών-ασθενών πραγματοποιήθηκαν 
και καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ σε αυτό που έλπιζαν να συμβεί και σε εκείνο που 
συνέβη.5 Στην ικανοποίηση των ασθενών μεγάλη επίπτωση έχει η συναισθηματική και η 
συντελεστική συμπεριφορά. Ανάμεσα τους η συντελεστική συμπεριφορά έχει μεγαλύτερη 
βαρύτητα.6 Στοιχεία από συγκεκριμένη έρευνα, αποδεικνύουν ότι οι ενήλικοι ασθενείς 
με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια ήταν περισσότερο δυσαρεστημένοι σε σχέση με πα-
λαιότερη έρευνα και επίσης ότι στο ίδιο δείγμα η ικανοποίηση σχετιζόταν αρνητικά με 
την ενεργητικότητα - δράση των ασθενών.7 Σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
Ελλάδα, διάρκειας 2 ετών και συμπεριέλαβε 1206 άτομα αποδείχτηκε ότι οι παράγοντες 
που συμβάλουν στην ικανοποίηση των χρηστών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 
ήταν το φύλο, το επάγγελμα και η οικογενειακή κατάσταση.8 

Όπως φαίνεται στη βιβλιογραφία έχει αναλυθεί εκτενώς το θέμα της ικανοποίησης 
των ασθενών και παρουσιάζονται διάφορα ευρήματα όμως στην ουσία η ικανοποίηση 
καθορίζεται από τους εξής δύο παράγοντες. Τα οργανωτικά και λειτουργικά χαρακτη-
ριστικά των υπηρεσιών υγείας όπου εκεί περιλαμβάνονται διαδικασία της εισαγωγής 
και η παροχή πρώτων βοηθειών (χρόνος εισαγωγής, λήψη ιστορικού, γραφειοκρατία), 
η ιατρική φροντίδα και η φροντίδα στο θάλαμο νοσηλείας (εργαστηριακές εξετάσεις 
προετοιμασία για χειρουργικές επεμβάσεις, επικοινωνία με επαγγελματιών υγείας με 
την οικογένεια), η διαδικασία της αναχώρησης (οδηγίες και συνταγογραφία) και τέλος 
η ρύθμιση των οικονομικών εκκρεμοτήτων και η ολοκλήρωση των εντύπων. Ο δεύτερος 
παράγοντας είναι οι σχέσεις μεταξύ γιατρού και ασθενή.9 Η σχέση γιατρού ασθενή 
αναλύεται στις επόμενες ενότητες. 

θΕωρΗΤικΕσ ΠροσΕγγισΕισ για ΤΗ σΧΕσΗ ιαΤρου-ασθΕνΗ και ΔιαΜορΦωσΗ 
ΕΠικοινωνιασ ΜΕΤαξυ Τουσ σΤο ΠΛαισιο καθΕ Μιασ ΠροσΕγγισΗσ

Η θεωρητική προσέγγιση για τη σχέση γιατρού ασθενή με βάση την ανάλυση του 
Parson είναι η σχέση γιατρού ασθενή ως σχέση κοινής συναίνεσης. Τόσο ο γιατρός 
όσο και ο ασθενής έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο στην προσέγγιση αυτή. Κατέχουν 
προσδοκίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως όλοι οι πρωταγωνιστές που ανήκουν 
σε μία κοινωνική ομάδα και αποδίδουν τον ρόλο τους για την εύρυθμη λειτουργία της 
ομάδας αυτής. Ο στόχος του γιατρού είναι να επαναφέρει την υγεία του ασθενούς 
στην αρχική κατάσταση και ο στόχος του αρρώστου είναι να προσπαθεί να θεραπευ-
τεί. Ο ρόλος του αρρώστου του προκαλεί δυσαρέσκεια και σίγουρα δεν είναι καθόλου 
επιθυμητός με αποτέλεσμα να μην συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες και 
υποχρεώσεις. Ακόμα ο ρόλος αυτός είναι και προσωρινός γεγονός που θα πρέπει να 
τον υποχρεώσει να δραστηριοποιηθεί για την εύρεση ιατρικής φροντίδας αλλά και να 
συνεργαστεί και να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του γιατρού. Παράλληλα με τον ασθενή 
ο γιατρός υποχρεούται να κάνει χρήση των εξειδικευμένων γνώσεων που έχει έτσι ώστε 
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να επαναφέρει τον ασθενή στην αρχική υγιή του κατάσταση. Εάν ο γιατρός βρίσκετε σε 
αντιστοιχία με αυτό το γεγονός η κοινωνία αναγνωρίζει την αξία του και τον ανταμείβει 
με τρία δικαιώματα, το δικαίωμα να εξετάζει τον ασθενή σωματικά και συναισθηματικά, 
το δικαίωμα της αυτονομίας στην άσκηση της ιατρικής και τέλος το δικαίωμα να είναι σε 
θέση υπεροχής απέναντι στον ασθενή. Η σχέση αυτή παρουσιάζεται αρμονική παρά το 
γεγονός της ανισότητας που τη χαρακτηρίζει. Το ιατρικό επάγγελμα έχει μεγάλη αξίωση 
μέσα στο κοινωνικό σύνολο και παράλληλα με την ασυμμετρία στην πληροφόρηση και 
τη γνώση ο γιατρός αποκτά δύναμη, σε αντίθεση με τον ασθενή που απλά θα πρέπει 
να ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού.3 

Η δεύτερη θεωρία που αντιμετωπίζει επίσης με τη σχέση γιατρού ασθενούς ως σχέση 
κοινής συναίνεσης είναι η θεωρία των Szasz και Hollennder. Η θεωρία αυτή στηρίζεται 
σε τρία μοντέλα τα οποία καθορίζονται από την κατάσταση υγείας του ασθενή και τη 
θεραπεία που προτείνει ο γιατρός. Το πρώτο μοντέλο είναι η ενεργητικότητα - παθητι-
κότητα και ισχύει όταν ο ασθενής αδυνατεί να συμμετάσχει στην επαφή λόγο κάποιου 
προβλήματος υγείας όπως το να είναι σε κωματώδη κατάσταση ή σε αναισθησία ή να έχει 
υποστεί κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Από την παθητική θέση που βρίσκεται ο ασθενής 
γίνονται δεκτές όλες οι προτεινόμενες ιατρικές πράξεις. Το δεύτερο μοντέλο είναι η 
κατευθυνόμενη συνεργασία όπου η υγεία του ασθενή είναι σε όχι ιδιαίτερα ανησυχητική 
κατάσταση και έτσι ο γιατρός δίνει τις απαραίτητες οδηγίες και ο ασθενής έχει την ικα-
νότητα να τις κάνει πράξη. Το τρίτο μοντέλο είναι η κοινή συμμετοχή και περιλαμβάνει 
χρόνιους αρρώστους. Αυτούς που επισκέπτονται τον γιατρό τους ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα και αλληλοβοηθούνται για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος που 
είναι η καλυτέρευση της υγείας του αρρώστου. Σε αυτή τη σχέση μπορούν να συμπε-
ριληφθούν και οι συμβουλευτικές επισκέψεις που αφορούν τη διακοπή κάποιας κακιάς 
συνήθειας όπως οι ναρκωτικές ουσίες, το κάπνισμα και ο αλκοολισμός.3,10

Παρατηρείται συχνά ο ασθενής να αποκαλεί τον οικογενειακό γιατρό «γιατρό του» και 
ο γιατρός να αποκαλεί τον ασθενή «ασθενή του» χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχουν 
αισθήματα κτητικότητας και κυριαρχίας. Η σχέση αυτή την έχει περιγράψει ο Michael 
Balint σαν “εταιρεία αμοιβαίας επένδυσης” κάνοντας λόγο στην πολυετή σχέση αμοι-
βαίας εμπιστοσύνης.11

Ο Freidson περιγράφει μία διαφορετική περίπτωση όπου παρουσιάζεται η σχέση 
γιατρού ασθενή ως σχέση συγκρούσεων. Οι συγκρούσεις αυτές μπορεί να εμφανιστούν 
προοδευτικά γιατί και τα δύο μέρη αυτής της σχέσης έχουν διαφορετική οπτική και 
προτεραιότητες. Ο ασθενής προσπαθεί να λύσει αποκλειστικά το δικό του πρόβλημα 
επιθυμώντας τον μέγιστο χρόνο προσοχής του γιατρού σε όλα τα στάδια της ιατρικής 
εξέτασης και παράλληλα αποζητά την επιμήκυνση του χρόνου παραμονής του στο νο-
σοκομείο. Σε αντίθεση ο γιατρός στην προσπάθεια του να εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό 
ασθενών και να κατανέμει τον χρόνο του ισόποσα σε όλους επενεργεί αντίθετα προς 
την κατεύθυνση που θα ήθελε ο άρρωστος ώς μεμονωμένη περίπτωση.3,12

Μία άλλη εκδοχή της σχέσης παρουσιάζεται από τους Bloor και Horobin οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι η αιτία των συγκρούσεων βρίσκεται στο τι πιστεύει ο γιατρός για τη 
συμπεριφορά του αρρώστου. Εδώ ο γιατρός θεωρεί ότι ο άρρωστος επιβάλλεται να 
είναι άρτια πληροφορημένος για την κατάσταση της υγείας του και να αποζητά βοήθεια 
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση που θα λάβει τη βοήθεια του γιατρού θα 
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πρέπει να ακολουθήσει πιστά τις συμβουλές αυτές. Έτσι συγκρούσεις εμφανίζονται από 
τη στιγμή που ο άρρωστος δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες του ιατρού.13

Η σχέση γιατρού ασθενή ως σχέση διαπραγμάτευσης χαρακτηρίζεται από την πρό-
σωπο με πρόσωπο επαφή. Εδώ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο η γλώσσα του σώμα-
τος, ο περιβάλλον χώρος, ο τρόπος ομιλίας καθώς και τα δύο μέρη παρουσιάζουν την 
ταυτότητα τους, τον εαυτό τους και τις στρατηγικές που θα εφαρμόσουν έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος.3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

Οι στρατηγικές ελέγχου συνάντησης έχουν σαν σκοπό να ερευνήσουν και να οδη-
γήσουν την επικοινωνία γιατρού ασθενή προς μία κατεύθυνση εκείνη που εξυπηρετεί 
τον καθένα για να περάσει τις δικές του ιδέες και να κάνει τον άλλον να αποδεχτεί την 
κατάσταση από τη δική του οπτική γωνία.

Η παρουσίαση του προβλήματος στον γιατρό είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για 
τον άρρωστο. Στην προσπάθεια του ο άρρωστος να μεταφέρει λεκτικά την κατάσταση 
της υγείας του στον γιατρό και τα προβλήματα που του παρουσιάζονται πολλές φορές 
πλατειάζει και αναφέρει και άλλα γεγονότα τα οποία τα κρίνει εκείνος σημαντικά. Η 
προσπάθεια της αυτοδιάγνωσης και του προσανατολισμού του γιατρού στο κατάλληλο 
σημείο ίσως να μην απασχολεί με την ίδια βαρύτητα τον γιατρό ο οποίος με τη σειρά του 
προσπαθεί να εκμαιεύσει νέες πληροφορίες που θα τον οδηγήσουν ευκολότερα στην 
επίλυση του προβλήματος.3 Υπάρχουν φορές που ο άρρωστος αποκρύπτει τα στοιχεία 
ή δεν έχει χρόνο να τα παρουσιάσει λεπτομερώς. Σε μία κανονική εξέταση το 45% των 
προβλημάτων που απασχολούν τον άρρωστο δεν αναφέρονται στον γιατρό με αποτέλε-
σμα να μην συζητηθούν ποτέ και αντίστοιχα δεν τους παρέχεται αρκετός χρόνος αφού 
σε τιμές μέσου όρου οι γιατροί διακόπτουν τον άρρωστο 18 μόλις δευτερόλεπτα από τη 
στιγμή που έχει αρχίσει να μιλάει και να αναλύει τον σκοπό της επίσκεψής του.14 Στην 
περίπτωση που ο άρρωστος έχει αντίθετη γνώμη με τις συμβουλές του γιατρού ή όταν 
ο γιατρός δεν έχει πείσει επαρκώς τον άρρωστο έτσι ώστε να τις ενστερνιστεί υπάρχει 
περίπτωση ο άρρωστος να καταφέρει τον γιατρό να αποδεχτεί τη δική του γνώμη.3

Στη σχέση αυτή προσπαθούν και τα δύο μέρη να πείσουν ο ένας τον άλλον για τις 
δικές τους αντιλήψεις για την επίλυση του προβλήματος. Από την πλευρά του ο άρρω-
στος θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τα δεδομένα με τρόπο τέτοιο ώστε να πείσει τον 
γιατρό να τα αποδεχτεί. Από την πλευρά του γιατρού για να πείσει τον άρρωστο μπορεί 
να χρησιμοποιήσει παραδείγματα από την εμπειρία του, από επιστημονικές έρευνες και 
από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί 
και στις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στην περίπτωση που ο άρρωστος 
δεν ακολουθήσει τις συμβουλές του.3

Η μη λεκτική επικοινωνία ορίζεται ως «μία διαδικασία μέσο την οποίας ένα άτομο 
επηρεάζει τη συμπεριφορά, τη νοητική κατάσταση ή τα συναισθήματα κάποιου άλλου 
χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα λεκτικά κανάλια». Λεκτικό κανάλι ονομάζεται οποια-
δήποτε άλλη πηγή εκτός του λόγου που έχει την ικανότητα να μεταδώσει πληροφορίες 
και συναισθήματα. Τα μη λεκτικά μηνύματα αναδίδονται μέσα από τον άνθρωπο από 
τρεις πηγές. Η πρώτη αναφέρεται στη γενική εντύπωση του ατόμου και μορφοποιείται 
μέσα από την εμφάνιση, τις εκφράσεις, το βλέμμα, τις χειρονομίες, και τη στάση του 
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σώματος. Η δεύτερη αναφέρεται στα μη λεκτικά στοιχεία του λόγου για παράδειγμα ο 
τόνος, η σταθερότητα, η ένταση και η αλλοίωση της φωνής όπως επίσης η προφορά, η 
ταχύτητα ροής του λόγου και οι παύσεις. Η τρίτη αναφέρεται στα μη λεκτικά μηνύματα 
που μεταδίδονται από τον χώρο εργασίας του ατόμου. Η αρχιτεκτονική, η διακόσμηση, 
τα χρώματα, ο φωτισμός και τα έπιπλα μπορούν να ασκήσουν επίδραση στις διαθέσεις 
των ατόμων και να τους κάνουν να διαμορφώσουν τις πρώτες εντυπώσεις για το άτομο 
αυτό.15 Ίσως λιγότερο για τον ασθενή αλλά περισσότερο για τον γιατρό η μη λεκτική 
συμπεριφορά θα πρέπει να είναι προσεγμένη αφού μεταφέρει συναισθηματικά μηνύματα 
και είναι η βασική πηγή πληροφοριών για την ασθενή.14

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΑΞΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Η επικοινωνία μεταξύ πομπού και δέκτη εκφράζει έμμεσα το πώς σκέφτονται, τι αι-
σθάνονται, τι γνώσεις έχουν σχετικά με το θέμα που συζητούν, ποιές είναι οι ικανότητες 
τους γενικότερα εκφράζει τους ίδιους τους εαυτούς τους. Η σωστή επικοινωνία περιέχει 
τη σταθεροποίηση και τη διάρκεια της εμπιστοσύνης, την ενεργή ακρόαση, τον σχημα-
τισμό διακριτών ιδεών και την ενεργή συμμετοχή στις ψυχικές εμπειρίες του άλλου.16

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΓΙΑΤΡΟΥ - ΑΣΘΕΝΗ

Οι Επαγγελματικές στάσεις

Η διαφορά μορφωτικού επιπέδου με βάση τα αποτελέσματα των μελετών και η δι-
αφορά στο επίπεδο γνώσεων είναι η αφορμή που μερικές φορές οι γιατροί παρέχουν 
ελάχιστη πληροφόρηση στους ασθενείς τους. Tα άτομα με ανώτερη εκπαίδευση - τις 
περισσότερες φορές - έχουν τη μέγιστη πληροφόρηση πριν πάνε στον γιατρό τους. 
Έτσι οι απαιτήσεις τους αυξάνονται και για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται στις μελέτες 
ως οι λιγότερα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες υγείας που τους παρέχονται.8 Ακόμα 
η επιλογή διαφορετικού τρόπου συνέντευξης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης όπου 
ο γιατρός είναι μόνο αυτός που κάνει ερωτήσεις χωρίς να ανοίξει διάλογο είναι ένα 
παράδειγμα όπου τονίζει χαρακτηριστικά την υπεροχή του γιατρού και τη θέληση του 
για έλεγχο της συνάντησης.3

Τα προβλήματα αβεβαιότητας

Σε νόσους όπου κάποια στιγμή αναπόφευκτα ο ασθενής θα καταλέξει ή που υπάρ-
χουν μικρές ελπίδες ανάκαμψης της υγείας ο γιατρός μπαίνει σε ένα δίλημμα. Αν τον 
ενημερώσει για την αβεβαιότητα της πορείας της υγείας του μπορεί να επιφέρει αρνη-
τική κριτική αντιμετώπιση στην επαγγελματική αξιοπιστία του γιατρού. Αν πάλι επιλέξει 
να μην τον ενημερώσει θα μεγαλώσει τον χρόνο της αβεβαιότητάς του με κίνδυνο να 
χάσει τότε την ιατρική του αξιοπιστία. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο γιατρός επι-
λέγει να μην ανακοινώσει τη δυσάρεστη είδηση γιατί έτσι βοηθάει τον ασθενή να μην 
παρατηθεί και να συνεχίζει να προσπαθεί για την καλυτέρευση του επιπέδου υγείας 
του.3 Μια μελέτη που έγινε σε νοσοκομεία των Αθηνών έδειξε ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
αρρώστων με καρκίνο δεν γνωρίζουν ότι έχουν τη νόσο. Στην ίδια έρευνα φάνηκε ότι το 
69% αυτών που δεν γνώριζαν ότι έπασχαν από καρκίνο θα ήθελαν να είχανε ενημερωθεί 
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περισσότερο από τον θεράποντα ενώ μόνο το 13% αυτών που γνώριζαν ότι νοσούν θα 
προτιμούσε να μην είχε λάβει γνώση.17

Ταξικά εμπόδια επικοινωνίας

Η διαφορά κοινωνικού επιπέδου γιατρού και ασθενή επιφέρει προβλήματα στην 
επικοινωνία. Η χαμηλή κοινωνική τάξη και η μειονότητα συχνά δυσκολεύεται να κατανο-
ήσει τους ιατρικούς όρους όπως δυσκολεύονται να εκθέσουν το πρόβλημα τους στον 
γιατρό.3 Όμως και οι αντιδράσεις τον γιατρών προς τους ασθενείς κατώτερων επιπέδων 
είναι αντίστοιχες. Οι μελέτες αναφέρουν ότι ασθενείς διαφορετικής εθνικότητας και οι 
ασθενείς της μαύρης φυλής λάμβαναν από τους θεράποντες λιγότερη πληροφόρηση 
όπως και ασθενείς που έπασχαν από καρκίνο και ήταν κατώτερης εκπαίδευσης και χα-
μηλότερου εισοδήματος.18

ΠροΤασΕισ για ΤΗ συνΕΧιΖοΜΕνΗ ΕκΠαιΔΕυσΗ Του ιαΤρικου ΠροσωΠικου 
σΕ θΕΜαΤα ΕΠικοινωνιασ ΜΕ Τουσ ασθΕνΕισ

Τα δεδομένα της νεώτερης βιβλιογραφίας για την αξία και την αποτελεσματικότητα 
της επικοινωνίας στην ιατρική πρακτική καθιστούν αναπόσπαστο κομμάτι την εκπαί-
δευση των επαγγελματιών υγείας στις τεχνικές επικοινωνίας. Στην Αμερική οι φοιτητές 
τις ιατρικής σχολής όσο και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται στην υποκίνηση, 
στην καθοδήγηση, στον τρόπο που γίνονται οι ερωτήσεις και που δίνονται οι απαντήσεις 
και τέλος στη αποτελεσματική ακρόαση. Συγκεκριμένα το 65% των ιατρικών σχολών 
διδάσκουν τεχνικές επικοινωνίας.19

Τα αποτελέσματα και τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
στην επικοινωνία μέσα από τη μορφή σεμιναρίου σε επαγγελματίες υγείας είναι ανε-
κτίμητης αξίας. Σε μία μελέτη που έγινε στο Λονδίνο οι συμμετέχοντες ήταν γιατροί, 
νοσηλεύτριες, μαίες, ψυχολόγοι, φαρμακοποιοί και φυσιοθεραπευτές οι οποίοι περιέ-
θαλπαν ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία. Το σεμινάριο βοήθησε την ομάδα αυτή 
των επαγγελματιών υγείας να βελτιώσουν τη δυνατότητα να χειρίζονται δύσκολες κατα-
στάσεις και να τις αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το παρελθόν. Με το 
σεμινάριο έμαθαν την τεχνική του καλού ακροατή, έδειχναν περισσότερο κατανόηση και 
απόκτησαν επίγνωση της δικής τους μη λεκτικής επικοινωνίας. Τέλος η αναγνώριση των 
συναισθηματικών και γνωστικών μεταβλητών ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη γιατί διευκόλυνε να 
αναπτυχθεί ευκολότερα σχέση συμπάθειας μεταξύ επαγγελματία υγείας και ασθενούς.20

Στη χώρα μας οι εκπαίδευση στην επικοινωνία των επαγγελματιών υγείας είναι εντελώς 
υποθετική γιατί θεωρείται λανθασμένα ότι τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά του κάθε 
ατόμου άπτονται καθαρά στην προσωπικότητα του και δεν αποκτώνται με τη μάθηση. 
Οι δεξιότητες τις επικοινωνίας όπως και το σύνολο των δεξιοτήτων μαθαίνονται και 
εναρμονίζονται στο προσωπικό σύστημα αξιών και συμπεριφορών του κάθε ατόμου. Τα 
επιμορφωτικά σεμινάρια έχουν στόχο να επιφέρουν την αποδοτικότερη επικοινωνία μεταξύ 
γιατρών και ασθενή επιφέροντας έτσι την αύξηση του επιπέδου υγείας του ασθενούς.9

Η εκπαίδευση των τεχνικών της επικοινωνίας μέσα από τη μορφή σεμιναρίων είναι 
η πρόταση για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών. Η χρήση των τεχνικών επικοι-
νωνίας, όπως έχει αποδεχτεί στη βιβλιογραφία, αποφέρει θετικά αποτελέσματα και 
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βελτιώνει τη σχέση ιατρού ασθενή. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να έχουν 
επαναληπτικότητα σε τακτά χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
να συγκριθούν οι γνώσεις με το αποτέλεσμα. Επίσης με την πάροδο των ετών παλαιές 
τεχνικές αντικαθίστανται με καινούργιες οπότε η επανάληψη του σεμιναρίου μπορεί να 
περιέχει νεώτερα δεδομένα για μάθηση. Στα σεμινάρια οι γιατροί θα πρέπει να μάθουν 
να χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος, να διδαχτούν τα στοιχεία της ενεργητικής 
ακρόασης, να μάθουν να κερδίζουν από τη χρήση των ανοιχτών ερωτήσεων, να είναι σε 
θέση μέσα από τις τεχνικές επικοινωνίας να αναγνωρίζουν τους τύπους προσωπικότητας, 
να μπορούν να εντοπίζουν τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται και εμποδίζουν την 
αποτελεσματική επικοινωνία και να τα ξεπερνούν και τέλος να μάθουν να χειρίζονται 
σωστά τη γλώσσα και τον τονισμό της. Αποτελεσματικότερο θα ήταν αυτά τα σεμινάρια 
να μπορούσαν να τα παρακολουθήσουν και το υπόλοιπο προσωπικό ενός νοσοκομείου 
που έρχεται σε επαφή με τους ασθενείς έτσι ώστε να υπήρχε μία συνολική εικόνα για 
την ικανοποίηση των ασθενών η οποία θα επέφερε τη μεγιστοποίηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών υγείας. 

συΜΠΕρασΜαΤα

Η σχέση γιατρού ασθενή έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένα από τα στοιχεία που είναι 
εξαιρετικά σημαντικό είναι η μεταξύ τους επικοινωνία. Η αύξηση της ικανοποίησης 
των ασθενών και κατ’ επέκταση των ποιοτικών υπηρεσιών υγείας μπορεί να επέλθει 
από την αποτελεσματική επικοινωνία. Η ιατρική επιστήμη είναι αποδέκτης όπως και οι 
περισσότερες επιστήμες των αλλαγών που προέρχονται από το κοινωνικό - οικονομικό 
επίπεδο, από την εξέλιξη της τεχνολογίας και από τα νέα ιατρικά δεδομένα που διαρκώς 
αυξάνονται. Ότι όμως και αν αλλάζει στο περιβάλλον ο ασθενής δεν θα πάψει ποτέ να 
βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και επίσης δεν θα σταματήσει να αποζητά 
σχέση εμπιστοσύνης και εσωτερικής επικοινωνίας με τον θεράποντα ιατρό του. 
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Βλαδίμηρος Λάζαρος

Αρχή Σοφίας ονομάτων επίσκεψις (Αντισθένης)

ο ΕΜΠΕιρικοσ γιαΤροσ και Η ΕΜΠΕιρικΗ ιαΤρικΗ σΤΗν ΤουρκοκραΤια

Είναι αναντίρρητο ότι κατά την Τουρκοκρατία, εκτός από τα άτομα που είχαν σπου-
δάσει την ιατρική σε πανεπιστήμιο, ασκούσαν ιατρική τότε και άτομα που δεν είχαν 
σπουδάσει. Στον τίτλο της εργασίας μου και στο κείμενο που ακολουθεί, αναφέρω 
συχνότατα τους όρους, εμπειρικός γιατρός και εμπειρική ιατρική, για να προσδιορίσω 
τα άτομα που πρόσφεραν ιατρικές υπηρεσίες κατά τη χρονική διάρκεια των αιώνων της 
Τουρκοκρατίας, καθώς και για την ιατρική που ασκούσαν, αν και δεν διέθεταν αναγνω-
ρισμένο δίπλωμα από πανεπιστήμιο.

Από την αρχή της διαπραγμάτευσης του θέματος, θα πρέπει να σημειώσω ότι, παρά 
την συχνή αναφορά στο κείμενό μου στις έννοιες εμπειρικός γιατρός και εμπειρική 
ιατρική, τους όρους αυτούς δεν τους έχω ως τώρα συναντήσει σε κείμενο της Τουρκο-
κρατίας, ή σε κείμενο του Αγώνα του 1821 (εκτός από ένα κείμενο του 1831 στο οποίο 
θα αναφερθώ στη συνέχεια). Αυτούς που σήμερα προσδιορίζουμε με τους όρους, 
‘εμπειρικούς γιατρούς’, ή ‘εμπειρικούς χειρουργούς’, δηλαδή τα άτομα που παρείχαν 
στους συγχρόνους τους ιατρικές υπηρεσίες, αν και δεν είχαν σπουδάσει την ιατρική 
σε κάποιο πανεπιστήμιο, οι σύγχρονοί τους Έλληνες τους αποκαλούσαν, ‘γιατρούς’, 
‘καλογιατρούς’, ‘χειρουργούς’, ‘ιατροχειρούργους’, και τους θεωρούσαν γιατρούς και 
όχι εμπειρικούς γιατρούς. Σε έγγραφο της Επανάστασης του 1821 έχω εντοπίσει και 
τον όρο ‘ανατόμος’, που αναφέρεται σε εμπειρικό χειρουργό.1

Οι διάφοροι ξένοι που βρέθηκαν στην επαναστατημένη Ελλάδα, προκειμένου να 
προσδιορίσουν τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα, χρησιμοποιούσαν στα κείμενά τους, τους 
όρους, ‘κουρέας’ ή ‘μπαρμπέρης’. Ο γνωστός Γερμανός φιλέλληνας αγωνιστής Ερρίκος 
Τράιμπερ (Heinrich Treiber 1796-1882), διορίστηκε από την επαναστατική κυβέρνηση 
γιατρός στο Νοσοκομείο Ναυπλίου. Προκειμένου να κάνει σωστά τη δουλειά του στο 
νοσοκομείο, ο Τράιμπερ ζήτησε από την κυβέρνηση, να εφοδιαστεί το νοσοκομείο με 

	 1	Έγγραφο	της	Επανάστασης	αναφέρει	για	το	προσωπικό	του	Δημοτικού	Νοσοκομείου	της	Σύρου	που	δημιουργήθηκε	
το	1826:	‘Έχει ιδιαίτερον μισθωτόν επιστάτην, φαρμακοπωλείον ίδιον εντός του καταστήματος, ιατρόν, ανατόμον, 
φαρμακοδότην, πνευματικόν κτλ. όλους υπό μισθόν’. Χιακόν Αρχείον.	(Επιμέλεια	Γιάννη	Βλαχογιάννη),	τόμοι	5,	
Αθήνα,	τόμος	4ος,	σσ.	393-394.
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φάρμακα και επιδέσμους, και ζήτησε επίσης να ενισχυθεί το προσωπικό του νοσοκομείου 
και με έναν χειρουργό. Για να προσδιορίσει τον χειρουργό, ο Τράιμπερ στο κείμενό του 
χρησιμοποίησε τη λέξη ‘μπαρμπέρης’.2 

Κατά την Τουρκοκρατία και κυρίως κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821,από 
την οποία, για ευνόητους λόγους, διαθέτουμε πλήθος εγγράφων, οι όροι, γιατρός, 
χειρουργός, ιατροχειρουργός, αναφέρονται τόσο στους σπουδασμένους σε πανεπι-
στήμια γιατρούς, όσο και στους εμπειρικούς. Ακόμα και οι αποδεδειγμένα κάτοχοι 
πανεπιστημιακών διπλωμάτων, υπογράφοντας κείμενα και αναφορές, χρησιμοποιούσαν 
τους όρους, γιατρός, χειρουργός, ιατροχειρούργος, όπως και οι εμπειρικοί ομόλογοί 
τους. Οι άνθρωποι της εποχής που εξετάζουμε, τους σπουδασμένους σε πανεπιστήμια 
γιατρούς, τους αποκαλούσαν τότε ‘εξοχότατους’, ‘φυσικούς ιατρούς’, ‘ιατροφιλόσοφους’. 
Μόνοι οι παραπάνω όροι μας οδηγούν με βεβαιότητα να συμπεράνουμε ότι πρόκειται 
για άτομο που είχε σπουδάσει σε πανεπιστήμιο την ιατρική.

Ουσιαστικά, μόνο ο όρος ‘φυσικός ιατρός’ σε κάποιο κείμενο μας οδηγεί με απόλυτη 
βεβαιότητα στον διπλωματούχο τότε ιατρό, δεδομένου ότι, χρησιμοποιούσαν τον όρο 
‘ιατροφιλόσοφος’ ακόμα και για άτομα που είχαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους 
παρακολουθήσει και λίγα μαθήματα ιατρικής, ενώ οι διάφοροι οπλαρχηγοί τότε, συχνά 
χρησιμοποιούσαν τον όρο ‘εξοχότατε’ για τους σπουδαίους εμπειρικούς, προφανώς για 
να τους τιμήσουν, αναγνωρίζοντας την αξία τους.

Κοντά στα παραπάνω θα πρέπει να σημειώσω ότι τότε, ακόμα και η έννοια του σπου-
δασμένου γιατρού ήταν ακαθόριστη και ασαφής. Οι κοινωνίες του 16ου και του 17ου αιώνα, 
όχι μόνο στον μεταβυζαντινό ελλαδικό χώρο, αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, 
θεωρούσαν και αποδέχονταν ως σπουδασμένους γιατρούς τότε, άτομα που σύμφωνα 
με τις σημερινές αντιλήψεις θα τα θεωρούσαμε εμπειρικούς γιατρούς. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αυτής της αντίληψης αποτελεί ο σπουδαίος Έλληνας λόγιος του 16ου αιώνα, 
Μιχαήλ Ερμόδωρος Λήσταρχος και ο κύκλος των μαθητών του που δημιούργησε στη Χίο.

Ο Λήσταρχος γεννήθηκε στις αρχές του 16ου στη Ζάκυνθο, φοίτησε στο Ελληνικό 
Γυμνάσιο της Ρώμης και στη συνέχεια σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Φερά-
ρας, από το οποίο μάλιστα ανακηρύχθηκε καθηγητής της ιατρικής το 1546. Στη Χίο ο 
Λήσταρχος δημιούργησε σχολή στην οποία δίδαξε σειρά μαθημάτων σε πολυάριθμους 
μαθητές. Ανάμεσα στα μαθήματα που δίδαξε ο Λήσταρχος στους μαθητές του ήταν 
και η ιατρική.3

Ο Γεώργιος Λαζάρου σωστά παρατηρεί και σημειώνει στην προσεγμένη μελέτη του, 
για τους θεωρούμενους από την κοινωνία εκείνης της εποχής ως ολοκληρωμένους και 
σπουδασμένους γιατρούς: ‘Δεδομένου μάλιστα ότι ο Λήσταρχος ήταν καθηγητής της 
ιατρικής δεν θα ήταν παρακινδυνευμένο να υποθέσουμε ότι όλοι οι μαθητές του είχαν 
διδαχθεί στοιχεία τουλάχιστον ιατρικής, ενώ οι πιο προικισμένοι από αυτούς και οι έχο-
ντες ιδιαίτερη έφεση στην ιατρική επιστήμη μπορούσαν να θεωρηθούν ολοκληρωμένοι 
ιατροί. Ακούγεται ίσως ως ακραία υπόθεση. Όμως, ας αναρωτηθεί κάθε ιστορικός της 
ιατρικής, τί παραπάνω θα είχε ουσιαστικά να προσφέρει η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο 

	 2	ΓΑΚ,	Αρχείο	Βλαχογιάννη,	κυτίον	Δ	56.	Το	αδημοσίευτο	έγγραφο	δεν	έχει	ημερομηνία.
	 3	Γεώργιος	Αχ.	Λαζάρου,	Η Ελληνική Ιατρική στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. Η δράση των Ελλήνων ιατροφιλοσόφων 

στην ευρωπαϊκή διασπορά από την Άλωση ως τα μέσα του 18ου αιώνα. Διδακτορική	Διατριβή.	Αθήνα	1999,	σσ.	
73-93,	όπου	όλη	η	βιβλιογραφία	για	τον	Λήσταρχο	και	τους	μαθητές	του.	
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της Φεράρας… Πολύ λίγα θα πρέπει να ήταν τα επιστημονικά εφόδια που έλειπαν από 
τους μαθητές του Λήσταρχου’.4

Επίσης, κατά τον 17ο αιώνα, ο λόγιος κληρικός και μεγάλος διδάσκαλος του Γένους 
Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός (1597-1882), δημιούργησε το ονομαστό Ελληνομουσείον 
Αγράφων στο οποίο δίδαξε διάφορα μαθήματα και σε αυτά τα μαθήματα συμπεριέλαβε 
και την ιατρική. Ένας από τον κύκλο των μαθητών του Γιαννούλη, ο Νικόλαος Ιερόπαις 
εξ Αγράφων, εξελίχθηκε σε σπουδαίο γιατρό της εποχής και συνέγραψε πολλά ιατρικά 
βιβλία.5

Ο γιατρός Αντώνιος Ζώνιας από τα Ζαγοροχώρια, πιθανότατα εμπειρικός γιατρός, 
κατά τα τέλη του 18ου αιώνα είχε ιδρύσει στη Βίτσα σχολείο για τους πρακτικούς για-
τρούς. Για τον Ζώνια αναφέρεται ότι θεράπευε διάφορες παθήσεις και ιδιαίτερα την 
νεφρίτιδα, καθώς και τα μολυσμένα τραύματα με τη χρήση της πράσινης μούχλας και 
με μουχλιασμένο ψωμί.6 Ο γιατρός Αδάμ Γοργίδας από το Σκαμνέλι που είχε σπουδάσει 
ιατρική στην Πάδοβα, ίδρυσε και αυτός την ίδια περίπου εποχή σχολείο στα Ζαγορο-
χώρια όπου δίδασκε την ιατρική.7 

Ο κληρικός και γιατρός Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός (1777-1853), ίδρυσε το 1813 
στη Μονή Πετράκη στην Αθήνα Σχολείον των Επιστημών, στο οποίο δίδαξε από το 1813 
έως το 1815 μαθήματα ιατρικής και βοτανολογίας σε εμπειρικούς γιατρούς. Για την 
εκπαίδευση των απλοϊκών μαθητών του, ίδρυσε Βοτανικό κήπο σε κτήματα της Μονής, 
καθώς και Μουσείο ορυκτών και μετάλλων στην οικία του προεστού Καλλιφρονά.8

Στους αιώνες της δουλείας και του ζόφου οι υπόδουλοι Έλληνες δημιούργησαν αμέ-
τρητες εστίες Παιδείας και Εκπαίδευσης. Ανάμεσα στα μικρά σχολεία και τις σημαντικές 
σχολές που δημιουργήθηκαν τότε, υπήρξαν και ευάριθμες αλλά όχι αμελητέες σχολές 
που παρείχαν στους μαθητές τους και στοιχειώδεις γνώσεις ιατρικής.

Όταν εξετάζουμε ή όταν αναφερόμαστε στους εμπειρικούς γιατρούς και στην εμπειρική 
ιατρική της Τουρκοκρατίας, θα πρέπει να μην παραβλέπουμε το αναντίρρητο γεγονός 
ότι κατά το διάστημα αυτό, ουσιαστικά δεν υπήρχε επιστημονική ιατρική όπως την προσ-
διορίζουμε σήμερα. Κατά την χρονική περίοδο, από τα μέσα περίπου του 16ο έως και 
τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα, η ιατρική επιστήμη που διδασκόταν στα πανεπιστήμια, 
δεν ήταν ιατρική επιστήμη με τη σύγχρονη έννοια του όρου. Τα πανεπιστήμια δίδασκαν 
γνώσεις ιατρικής, ανάλογα με τις προσωπικές απόψεις των διδασκόντων καθηγητών 
για την αιτιολογία και εξέλιξη των παθήσεων. Δεν υπήρχε τότε ένα κοινά αποδεκτό 
σύστημα γνώσεων. Ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Μαρίνος Γερουλάνος (1867-1960), 
επισημαίνει για τους γιατρούς και την ιατρική των προεπαναστατικών χρόνων: ‘Καθ’ 

	 4	Γ.	Λαζάρου,	Η Ελληνική Ιατρική στις παραδουνάβιες ηγεμονίες… ό.π.,	σ.	78.
	 5	Δύο	από	τα	ιατρικά	βιβλία	του	Νικολάου	Ιερόπαιδος	εκδόθηκαν	πριν	από	μερικά	χρόνια	από	το	Ιατρικό	Τμήμα	του	

Πανεπιστημίου	της	Θεσσαλίας	με	εισαγωγικό	κείμενο	και	κριτικό	υπομνηματισμό	από	τον	Αγαμέμνονα	Τσελίκα	και	
τον	Γιάννη	Ηλιούδη.	Νικολάου	Ιερόπαιδος	εξ	Αγράφων	(;). Πραγματεία περί Φυσιολογίας και Παθολογίας.	Λάρισα	
1996.	Νικολάου	Ιερόπαιδος	εξ	Αγράφων.	Εκδόσεις μερικαί εις αρχάριον ιατρόν. Λάρισα	1997.	

	 6	Διονύσιος	Τουλιάτος,	Η Ιστορία των φαρμάκων και η δύναμις του κυττάρου. Αθήναι	χ.χ.	(1958),	σσ.	101-103.	
Αθανάσιος	Γκιάλας,	Η Ελληνική Ιατρική και οι Έλληνες ιατροί από της αλώσεως μέχρι της Εθνεγερσίας. Αθήναι	
1979,	σ.	111,	198,	204.

	 7	Α.	Κούζης,	Λήμμα	‘Κομπογιαννίτης’.	Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία.	Τόμος	ΙΔ΄	1930,	σ.	792.
	 8	Α.	Κούζης,	Λήμμα	‘Αι	Αθήναι	υπό	ιατρικήν	έποψιν’.	Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία. Τόμος	Β΄	1929,	σ.	250.	

Τρύφων	Ευαγγελίδης,	Η Παιδεία επί Τουρκοκρατίας.	Τόμος	1ος	Εν	Αθήναις	1936,	σ.	243.
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όλους τους εν λόγω χρόνους, αλλά και μέχρι των προεπαναστατικών ακόμη, η ιατρική 
προσηρμόζετο προς τα εκάστοτε κρατούντα φιλοσοφικά συστήματα, μη αποτελούσα 
ακόμη συγκεκριμένην επιστήμην, ως αύτη σήμερον εμφανίζεται, διό οι εις την ιατρικήν 
επιδιδόμενοι εκαλλιέργουν συγχρόνως και άλλους κλάδους της εν γένει επιστήμης, ως 
την φιλολογίαν, φιλοσοφίαν, θεολογίαν, μαθηματικά, αστρονομίαν κ.τ.τ.’.9

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι κατά τη χρονική περίοδο που εξετάζουμε, οι 
έννοιες, γιατρός, χειρουργός, επιστήμονας γιατρός, σπουδασμένος γιατρός, δεν είχαν 
το ίδιο ακριβώς νόημα με τις αντίστοιχες σημερινές. Οι άνθρωποι των κοινωνιών της 
εποχής τότε, αναγνώριζαν και αποδέχονταν ισότιμα ως γιατρούς όλα τα άτομα που είχαν 
την δυνατότητα να προσφέρουν βοήθεια σε προβλήματα υγείας.

Θα κλείσω το εδάφιο της εργασίας μου που προσπαθεί να εξετάσει μερικές βασικές 
έννοιες του υπό διαπραγμάτευση θέματος, με λίγους χαριτωμένους στίχους του Ιωάννη 
Βηλαρά. Ο γιατρός και λογοτέχνης Ιωάννης Βηλαράς (1771-1823), σε ένα σατιρικό ποί-
ημα με τίτλο ‘Συμβούλιο γιατρών’, περιγράφει με γλαφυρό τρόπο πώς τέσσερις γιατροί, 
‘εν συμβουλίω’, εξέτασαν έναν άρρωστο, ποια διάγνωση έθεσε ο καθένας από αυτούς 
και ποια θεραπεία πρότεινε. Ο πρώτος διέγνωσε πληθώρα αίματος στον πνεύμονα και 
συνέστησε φλεβοτομία, πάθηση της χολής διέγνωσε ο δεύτερος και ζήτησε να χορηγήσει 
εμετικό, την αιτία του νοσήματος στα έντερα εντόπισε ο τρίτος και πρότεινε καθαρτικά, 
για να διαφωνήσει ριζικά με όλους ο τέταρτος, που ως γηραιότερος είχε περισσότερη 
και πικρή εμπειρία από όλες τις θεραπευτικές ενέργειες της εποχής, όπως με χαριτω-
μένους στίχους μάς την μεταφέρει ο ποιητής:

Οπόσους φλεβοτόμησα τη φετινή χρονιά
τους είδα, Εξοχότατοι, να σβήσουν κοπανιά.

Κανείς δεν ωφελήθηκε από ξερατικό
και πάντοτε μετάνιωσα για το καθαρτικό.

Λοιπόν το πάθος, βλέπετε, μας μένει σκοτεινό…

Για να διαγνώσει και αυτός με τη σειρά του ότι το πάθος εδράζεται στα νεύρα και 
θα πρέπει να τοποθετηθούν επιπαστικά στο δέρμα…10 

Η λογοτεχνία, βέβαια, δεν αποτελεί ιστορική πηγή, οπωσδήποτε όμως, παρουσιάζει 
με άμεσο και παραστατικό τρόπο την καθημερινότητα. Ο γιατρός και ποιητής Βηλαράς 
την συνηθισμένη καθημερινότητα της εποχής του σατίρισε με το ποίημα. Σατίρισε δηλαδή 
την περιορισμένη αποτελεσματικότητα της ιατρικής επιστήμης τότε. Όταν ο Βηλαράς 
έγραφε τους παραπάνω στίχους, στην ιατρική της εποχής του κυριαρχούσαν οι ιδέες 
του συνομήλικού του Γάλλου γιατρού Μπρουσέ (François Joseph Victor Broussais 
1772-1838), για τη ‘Φυσιολογική Ιατρική’, με αποτέλεσμα, όλοι οι γιατροί της Ευρώπης 
να προτείνουν, μέχρις σημείου καταχρήσεως, για κάθε νόσημα τις αφαιμάξεις, τα κλύ-
σματα, καθώς και τα καθαρτικά και τα εμετικά φάρμακα…

	 9	Μ.	Γερουλάνος,	Η συμβολή των ιατρών εις την Παλιγγενεσίαν του Έθνους. Πρακτικά	της	Ακαδημίας	Αθηνών,	έτος	
1940,	σσ.	221-237,	ιδιαίτερα	σ.	228.	

 10 Άπαντα Ιωάννου Βηλαρά. (Επιμέλεια	Γεωργίου	Βαβαρέτου).	Αθήνα	χ.χ.	(1935),	σσ.	55-57.
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‘Να γράψωμεν κάποια δοκιμασμένα βότανα και ιατρείες, οπού τες εδοκιμάσαμεν 
πολλές φορές’11

σΤουσ καιρουσ Των ΕΜΠΕιρικων γιαΤρων

Οι εμπειρικοί γιατροί του παρελθόντος, ως επαγγελματική ομάδα που έδρασε σε 
περασμένες εποχές, αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Ιστορίας. Παράλληλα, οι εμπει-
ρικοί γιατροί του παρελθόντος, ως φορείς και διεκπεραιωτές της λεγομένης λαϊκής, 
παραδοσιακής, δημώδους, πατροπαράδοτης, εμπειρικής ιατρικής του τόπου μας, (οι 
όροι είναι ταυτόσημοι), αποτελούν αντικείμενο μελέτης της Λαογραφίας.

Παρά το προφανές ενδιαφέρον που παρουσιάζει η μελέτη των ανθρώπων που 
κάλυψαν τις ιατρικές ανάγκες των ελληνικών πληθυσμών για πολλούς αιώνες, η ιστο-
ριογραφία μας, ελάχιστα και αποσπασματικά ασχολήθηκε με αυτούς. Ακόμα και στα 
ελάχιστα δημοσιεύματα της βιβλιογραφίας μας που ασχολήθηκαν με τους εμπειρικούς 
γιατρούς του παρελθόντος, οι συγγραφείς αυτών των δημοσιευμάτων, παρουσίασαν 
τους εμπειρικούς γιατρούς να καταλαμβάνουν περιθωριακή και δευτερεύουσα θέση 
στα ιατρικά δρώμενα. 

Κοντά στην ιστοριογραφία μας, που απαξίωσε ή υποβάθμισε τη δράση των εμπειρι-
κών γιατρών στον ελλαδικό χώρο, η Λαογραφία μας, τους παρουσίασε ως φτωχικό και 
αμελητέο υποκατάστατο της επιστημονικής ιατρικής, παραβλέποντας ή αγνοώντας το 
αναντίρρητο γεγονός ότι, κατά το χρονικό διάστημα που κυρίως έδρασαν οι εμπειρικοί 
γιατροί, δηλαδή από το 16ο έως και τα μέσα του 19ου αιώνα, δεν υπήρχε επιστημονική 
ιατρική.

Οι λαογράφοι, οι ιστορικοί, οι ιστοριοδίφες και οι διάφοροι ερασιτέχνες ερευνητές 
της λαογραφίας του τόπου μας, έως τώρα, εξετάζοντας πως ήταν η ιατρική περίθαλψη 
στον ελλαδικό χώρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, σημειώνουν: ‘Οι επιστήμο-
νες ιατροί ήταν ελάχιστοι. Τη βασική περίθαλψη την ασκούσαν, κυρίως στην ύπαιθρο, οι 
πρακτικοί γιατροί και οι περιφερόμενοι αγύρτες’. Είναι γνωστή σε όλους μας η άποψη 
αυτή με τις διάφορες λεκτικές παραλλαγές και διατυπώσεις της. Έτσι, συνειρμικά και 
συνεκδοχικά, σχεδόν ως αυταπόδεικτο αξίωμα, πλανάται η αντίληψη ότι η εμπειρική 
ιατρική του παρελθόντος ήταν κάποιο ανάλογο της αγυρτείας και η άσκηση της εμπει-
ρικής ιατρικής οδηγούσε συχνά στην αγυρτεία.

Υπάρχει δημοσιευμένο ένα τεράστιο υλικό για τη λαϊκή ιατρική. Η λαογραφία μας, 
έχει συμβάλει, άθελά της φυσικά, στην αποσπασματική καταγραφή της λαϊκής ιατρικής 
του τόπου μας. Μαζί με τα έθιμα και δρώμενα της σποράς, του γάμου, της Αποκριάς, ή 
της λαϊκής λατρείας, καταγράφει και τα ξόρκια, τα γιατροσόφια, τις λαϊκές ονομασίες 
των νοσημάτων, τα ονόματα των φαρμακευτικών φυτών, τις θεραπευτικές ενέργειες 
των πρακτικών γιατρών και γενικά την παραδοσιακή λαϊκή ιατρική.

Η ιατρική λαογραφία του τόπου μας, με τον τρόπο που έχει ως τώρα καταγραφεί 
από αμέτρητους λαογράφους και φιλίστορες ερευνητές, όπως έχω σημειώσει σε άλλη 
εργασία μου για τους εμπειρικούς γιατρούς του παρελθόντος,12 ομοιάζει με ένα μεγάλο 

 11	Φράση	από	ελληνικό	ιατρικό	βιβλίο	που	γράφτηκε	το	1657	από	τον	γιατρό	Νικόλαο	Ιερόπαιδα	εξ	Αγράφων	με	
τίτλο:	Εκδόσεις μερικαί εις αρχάριον ιατρόν. 

 12 Λ.	Βλαδίμηρος,	‘Οι	πρακτικοί	χειρουργοί	στο	Βαλκανικό	χώρο	κατά	το	πρώτο	ήμισυ	του	19ου	αιώνα	και	η	συμβολή	
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‘Μουσείο’ που ενώ διαθέτει πολυάριθμα και ποικίλα ‘εκθέματα’, εντούτοις, δεν διαθέτει 
ούτε μία ‘επεξηγηματική πινακίδα’ για να εξηγήσει στον ‘επισκέπτη’ τι ακριβώς είναι το 
κάθε έκθεμα. Έτσι, ο κάθε ‘επισκέπτης’ αυτού του φανταστικού ‘Μουσείου’ αντιλαμβά-
νεται το κάθε έκθεμα με το δικό του τρόπο. Άλλος βλέπει στη λαϊκή ιατρική μόνο την 
αμάθεια, τη θρησκοληψία ή τη δεισιδαιμονία, άλλος τη θεωρεί ως ένα διασκεδαστικό 
ανάγνωσμα που παρουσιάζει τις αφελείς απόψεις των ανθρώπων μιάς άλλης εποχής, 
άλλος την προσεγγίζει με την απόλυτη βεβαιότητα ότι αναπτύχθηκε μόνο σε απόμακρες 
και δυσπρόσιτες περιοχές, όπου δεν υπήρχε η παρουσία πτυχιούχου γιατρού, δηλαδή ως 
αποτέλεσμα της ανάγκης, και τέλος, άλλος τη θεωρεί ως σύνολο γνώσεων και μεθόδων 
που τελικά καταλήγουν στην εξάσκηση της αγυρτείας.

Η εμπειρική ιατρική του τόπου μας, και συνακόλουθα, οι εκφραστές και φορείς 
αυτής της ιατρικής, οι εμπειρικοί γιατροί, θεωρούνται ως κοινωνικό επακόλουθο της 
Τουρκοκρατίας. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, που είναι και η επικρατούσα στην κοινή 
γνώμη της πατρίδας μας, η εμπειρική ιατρική αναπτύχθηκε στον μεταβυζαντινό κόσμο 
ως αποτέλεσμα των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν στον 
ευρύτερο ελλαδικό χώρο της πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έτσι, σύμφωνα πάντα 
με την επικρατούσα άποψη, επειδή στον τουρκοκρατούμενο ελλαδικό χώρο δεν υπήρχαν 
επιστήμονες γιατροί, ή επειδή αυτοί που υπήρχαν ήταν λιγοστοί, στην ύπαιθρο χώρα 
ιατρικές υπηρεσίες παρείχαν οι εμπειρικοί γιατροί με τα γιατροσόφια τους.

Όμως, αν δεχθούμε την παραπάνω άποψη προκειμένου να ερμηνεύσουμε το φαινό-
μενο της λαϊκής, της δημώδους, της εμπειρικής ιατρικής του τόπου μας, σημαίνει ότι 
συνειδητά παραβλέπουμε ή σκόπιμα αγνοούμε την ιατρική κατάσταση που επικρατούσε 
στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης κατά την ίδια χρονική περίοδο. Από τον 16ο έως 
τον 19ο αιώνα, τους αιώνες της Τουρκοκρατίας δηλαδή, η Ευρώπη διέθετε πολυάριθμα 
πανεπιστήμια, και φυσικά, δεν γνώρισε συνθήκες Τουρκοκρατίας. Παρ’ όλα αυτά, ήταν 
γεμάτη με εμπειρικούς γιατρούς. 

Ας κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στα ιατρικά πράγματα της Ευρώπης.
Σημαντικός σταθμός για την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης απετέλεσε η ίδρυση 

της πρώτης λαϊκής, δηλαδή μη εκκλησιαστικής ιατρικής σχολής στην πόλη Salerno 
της Ιταλίας κατά τον 9ο προς 10ο αιώνα. Οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη της 
σχολής ανάγονται στον 9ο αιώνα.13 Στα μέσα περίπου του 10ου αιώνα ιδρύεται πανε-
πιστήμιο στην πόλη Montpellier της Γαλλίας, για να ακολουθήσει η ίδρυση και άλλων 
πανεπιστημίων σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης κατά τον 12ο και 13ο αιώνα. Μέχρι την 
εποχή της ίδρυσης των πρώτων πανεπιστημίων, η έννοια του γιατρού ήταν συνυφασμένη 
με τον άνθρωπο που διδάχθηκε την ιατρική από κάποιον άλλο γιατρό, μετά από ένα 
διάστημα μαθητείας μαζί του. Μετά την ίδρυση των πανεπιστημιακών σχολών, μια νέα 
πραγματικότητα κάνει την εμφάνισή της στο προσκήνιο της ιστορίας, το δίπλωμα της 
ιατρικής, ένα αντικείμενο που προσδίδει κύρος στον κάτοχό του, αλλά προ απαιτείται 

τους	στη	Δημόσια	Υγεία’.	Κεφάλαιο	στον	τόμο:	Πολεμικές συγκρούσεις και Δημόσια Υγεία στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου κατά τον 19ο και αρχές του 20ου αιώνα. Τόμος	Πρακτικών	Β΄	Ημερίδας	Ιστορίας	Στρατιωτικής	Ιατρικής.	
Γραφείο	Μελέτης	Ιστορίας	Ελληνικής	Ναυτικής	Ιατρικής.	(Επιμέλεια	Αριστείδης	Διαμαντής).	Αθήνα	2006,	σσ.	9-18. 

 13	Βασίλειος	Ρόζος,	Ιωάννης	Παπαβασιλείου,	Εγχειρίδιο Ιστορίας της Ιατρικής.	Τόμος	1ος	δεύτερη	έκδοση,	Αθήνα	
Ιωάννινα	1985,	σ.	279.	
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για την απόκτησή του, προκαθορισμένος χρόνος σπουδών σε οργανωμένη σχολή μετά 
από παρακολούθηση μαθημάτων.

Από τον 12ο αιώνα και μετά, γιατρός δεν θεωρείται από την κοινωνία μόνο ο διδα-
χθείς την ιατρική γνώση από έναν άλλο ομότεχνό του, αλλά, κυρίως, γιατρός θεωρείται 
ο κάτοχος διπλώματος. 

Το γεγονός της ύπαρξης πανεπιστημιακών ιατρικών σχολών, αναμφίβολα σημαντι-
κότατος παράγοντας για την εξέλιξη της επιστήμης, δεν άλλαξε ούτε σταμάτησε, για 
πολλούς αιώνες μετά την ίδρυση των πανεπιστημίων, τον παραδοσιακό τρόπο μεταφοράς 
της ιατρικής γνώσης προκειμένου να θεωρηθεί από την κοινωνία κάποιος ως γιατρός, 
άσχετα αν ονομαζόταν τότε κουρέας, εμπειρικός, χειρουργός ή πρακτικός γιατρός. 

Για πολλούς αιώνες οι κοινωνίες της Ευρώπης δεν έκαναν διαχωρισμούς μεταξύ των 
πτυχιούχων γιατρών και των εμπειρικών ομολόγων τους, τους αποδέχονταν ισότιμα, 
ανάλογα με την αξία τους και όχι ανάλογα με τα πτυχία τους.

Μία από τις πιο διάσημες, αν και αμφιλεγόμενες, προσωπικότητες της αναγεννη-
σιακής ιατρικής, υπήρξε ο γιατρός και αλχημιστής Παράκελσος (Theophrast Bombast 
von Hohenheim 1493-1541), ο επονομασθείς ‘Λούθηρος των γιατρών’. Γιος εμπειρικού 
χειρουργού, εργάστηκε και ο ίδιος ως στρατιωτικός χειρουργός και μετά από περιπλα-
νήσεις και απίστευτες περιπέτειες, βρέθηκε δημοτικός γιατρός στην πόλη της Βασιλείας 
όπου δίδαξε και στο πανεπιστήμιο. Στις ατέλειωτες περιπλανήσεις του παρακολούθησε 
διαλέξεις καθηγητών σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης, αλλά είναι πολύ αμφίβολο, 
αν τελικά σπούδασε συστηματικά σε κάποιο πανεπιστήμιο και είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
ουδέποτε έλαβε πτυχίο ιατρικής. Όμως, είναι ο άνθρωπος που εισηγήθηκε τη χρήση 
των μετάλλων στη θεραπευτική χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τον υδράργυρο για 
τη θεραπεία της σύφιλης, την πρώτη άρτια κλινική περιγραφή της οποίας πραγματο-
ποίησε ο ίδιος, ασχολήθηκε πρώτος με τα επαγγελματικά νοσήματα, αμφισβήτησε τον 
τρόπο διδασκαλίας της ιατρικής της εποχής του, τόλμησε πρώτος να αμφισβητήσει την 
αυθεντία του Γαληνού, μετέφερε τη Χημεία από το απόκρυφο αλχημιστικό εργαστήρι 
στο προσκέφαλο του αρρώστου, θεμελιώνοντας την Ιατροχημεία και ανοίγοντας νέους 
δρόμους στη θεραπευτική.14

Ο Αμβρόσιος Παρέ (Ambroise Parė 1510-1590), γιος κουρέα χειρουργού, έγινε και 
ο ίδιος κουρέας χειρουργός, για να εξελιχθεί στον πλέον διάσημο χειρουργό του 16ου 
αιώνα, με τεράστια συμβολή στην εξέλιξη της Χειρουργικής αλλά και της Μαιευτικής. 
Διατέλεσε προσωπικός γιατρός σε τέσσερις Γάλλους βασιλείς, αν και δεν γνώριζε λα-
τινικά και δεν διέθετε πανεπιστημιακό δίπλωμα.

Μαθήτρια του Παρέ, μια από τις διασημότερες μαίες της ιστορίας, η Louise Bourgois 
(1563-1626), αν και εμπειρική μαία, κλήθηκε στα γαλλικά ανάκτορα για να βοηθήσει σε 
τοκετούς, επίσης, ο θεωρούμενος από όλους τους ιστορικούς της ιατρικής, ως θεμελι-
ωτής της νεότερης Μαιευτικής, ο ονομαστός Γάλλος μαιευτήρας François Mauriceau 
(1637-1709), δίδαξε Μαιευτική στους γιατρούς και στις μαίες, στο Νοσοκομείο Hôtel 
Dieu, όμως ο ίδιος, ουδέποτε φοίτησε σε πανεπιστήμιο,15 εμπειρικά είχε διδαχθεί την 

 14	Παναγιώτης	Κανελλόπουλος,	Ιστορία του Ευρωπαϊκού πνεύματος.	Εκδόσεις	Γιαλλελής	Αθήνα	1976	τόμος	3ος	σσ.	
159-166.	

	15	Μ.	Dumont,	Ρ.	Morel,	Histoire de l’Obstétrique et de la Gynécologie.	Editions	‘Simep’	Lyon	1968,	σσ.	46-49.	Σέργιος	
Μανταλενάκης,	Ορόσημα Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Εκδόσεις	Καυκάς.	Αθήνα	2005,	σσ.	29-35.
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ιατρική και μαιευτική τέχνη, στην αρχή της σταδιοδρομίας του μάλιστα, εργάστηκε ως 
σιδηρουργός.16

Ο φλοιός της κίνας, ένα από τα πιο διάσημα φάρμακα στην ιστορία της ιατρικής, 
εισήχθη από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη το 1638. Για πολλά χρόνια ο φλοιός 
της κίνας κυκλοφορούσε ως μυστήριο φάρμακο. Το 1679 ένας εμπειρικός γιατρός και 
φαρμακοποιός, ο Robert Talbor, θεράπευσε τον βασιλιά της Αγγλίας Κάρολο τον Β΄ με 
φάρμακο δικής του συνθέσεως, βασικό συστατικό του οποίου ήταν ο φλοιός της κίνας. 
Το 1680 ο γιός του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ΄ της Γαλλίας ασθένησε από διαλείποντες 
πυρετούς και ο Λουδοβίκος αγόρασε από τον Talbor το μυστικό της σύνθεσης και 
παρασκευής του φαρμάκου. Μετά την επιτυχή θεραπεία του γιού του Λουδοβίκου, ο 
φλοιός της κίνας εισήχθη σε όλες τις ευρωπαϊκές φαρμακοποιίες.17 

Το πρώτο συστηματικό σύγγραμμα Οδοντιατρικής εκδόθηκε το 1727 από τον εμπειρικό 
οδοντίατρο Pierre Fauchard (1678-1761), γνώρισε πολλές εκδόσεις και μεταφράστηκε 
σε πολλές γλώσσες, ακόμα και μετά το θάνατο του συγγραφέα.18

Θυμίζω τα παραπάνω, για να υπογραμμίσω μια αναντίρρητη αλήθεια, η οποία, κατά 
κανόνα, δεν τονίζεται στα βιβλία ιστορίας της ιατρικής. Για αιώνες σε ολόκληρο τον 
ευρωπαϊκό χώρο και στην Βόρεια Αμερική η παραγωγή νέων γνώσεων στην ιατρική, 
η ιατρική πράξη, καθώς και η διαχείριση και η αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας 
των πληθυσμών, δεν ήταν αποκλειστικό αντικείμενο των διπλωματούχων γιατρών και 
της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Ο σπουδαίος ιστορικός της ιατρικής Erwin Ackerknecht (1906-1988), σημειώνει για την 
ιατρική εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατά το 18ο αιώνα, δηλαδή 
πέντε ολόκληρους αιώνες μετά την ίδρυση πανεπιστημίων στην Ευρώπη: ‘Το 1765 στη 
Φιλαδέλφεια, άνοιξε η πρώτη ιατρική σχολή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι την εποχή 
αυτή, το μοναδικό μέσο ιατρικής εκπαίδευσης ήταν το σύστημα μαθητείας, σύμφωνα με 
το οποίο ο μελλοντικός γιατρός διδασκόταν από κάποιον παλαιότερο, και η εκπαίδευση 
διαρκούσε από τέσσερα ως επτά χρόνια. Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας αποτελούσε μια 
επαναφορά στις αρχαϊκές μορφές της ιατρικής εκπαίδευσης του τύπου της αρχαίας 
Ελλάδας και της Ινδίας… Υπολογίζεται ότι το 1775 υπήρχαν 3.500 γιατροί στη χώρα, από 
τους οποίους μόνο οι 400 διέθεταν πανεπιστημιακό δίπλωμα’.19

Η ύπαρξη ελαχίστων διπλωματούχων γιατρών και παράλληλα η ύπαρξη πολυάριθμων 
εμπειρικών γιατρών, δεν παρατηρήθηκε μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
ως αποτέλεσμα των ειδικών γεωγραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που 
επικρατούσαν τότε σε αυτή τη χώρα. Ακόμα και σε χώρες της Ευρώπης που διέθεταν 
πανεπιστημιακές σχολές από τον 12ο και τον 13ο αιώνα, η ιατρική πράξη ήταν στα χέρια 
των εμπειρικών γιατρών, αρκετούς αιώνες μετά την ίδρυση των πρώτων πανεπιστημί-

 16	Νίκος	Παπανικολάου,	Οδοιπορικό στην Ιστορία της Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Εκδόσεις	Γ.	Παρισιάνος	Αθήνα	
1999,	σ.	229.

 17	Λ.	Βλαδίμηρος,	Ανδρέας	Ριζόπουλος. Ιατρική και Διαφήμιση στην Ελλάδα. Από	την	Αρχαιότητα	ως	το	1940.	Εκδόσεις	
‘Επτάλοφος’	Αθήνα	1992,	σ.	133.

 18	Αλέξανδρος	Τσουκανέλης,	Η Στοματολογία ανά τον κόσμον διά μέσου των αιώνων.	Αθήναι	1994,	τόμος	2ος	σσ.	
404-407.	

 19	Ε.	Ackerknecht,	Ιστορία της Ιατρικής. Μετάφραση:	Β.	Πασχάλης,	Γ.	Ηλιάδης,	Β.	Καρατζούλης.	Εκδόσεις	‘Μαραθιά’.	
Αθήνα	1998,	σσ.	246-247.	
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ων. Παρατηρεί και πάλι εύστοχα ο Erwin Ackerknecht: ‘Κάθε συζήτηση σχετικά με τον 
‘επιστήμονα’ γιατρό… οφείλει να μην παραβλέπει το γεγονός ότι οι γιατροί αυτοί δεν 
αποτελούσαν παρά ένα μικρό ποσοστό του θεραπευτικού προσωπικού. Στο Παρίσι, για 
παράδειγμα, υπήρχαν μόνο έξι τέτοιοι γιατροί το 1296 και μόνο τριάντα δύο το 1395… το 
1790 η Ζυρίχη διέθετε μόνο τέσσερις γιατρούς με ακαδημαϊκή μόρφωση, τριάντα τέσσερις 
κουρείς χειρουργούς και οκτώ μαίες’.20

Μέχρι και τον 18ο αιώνα, τον αιώνα του Διαφωτισμού, το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού των ευρωπαϊκών κρατών, κατέφευγε για περιπτώσεις προβλημάτων υγείας 
στις υπηρεσίες γιατρών χωρίς δίπλωμα, σε εμπειρικούς δηλαδή γιατρούς.

Όπως στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής, ανάλογα ήταν 
τα ιατρικά πράγματα και στον ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 
Το μεγαλύτερο μέρος των ιατρικών υποθέσεων το κάλυπταν γιατροί που δεν διέθεταν 
πανεπιστημιακό δίπλωμα, αυτοί που σήμερα ονομάζονται εμπειρικοί γιατροί, άσχετα αν 
τότε οι κοινωνίες δεν έκαναν αυτούς τους διαχωρισμούς.

Για αιώνες οι εμπειρικοί γιατροί του ελλαδικού χώρου συμμετέχουν επίσημα μαζί με 
τους λιγοστούς πτυχιούχους γιατρούς στα ιατρικά δρώμενα. Στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια 
της Ενετοκρατίας, την περίθαλψη των ασθενών είχαν επωμιστεί επίσημα οι επιστήμονες 
γιατροί, αλλά και οι πρακτικοί. Οι εμπειρικοί χειρουργοί, οι τζηρόικοι, είχαν δική τους 
αναγνωρισμένη συντεχνία (Κολλέγιο). Σε νοταριακά έγγραφα του 16ου αιώνα, αναφέ-
ρονται στην πόλη του Χάνδακα 20 επιστήμονες γιατροί και 49 εμπειρικοί χειρουργοί.21 

Προκειμένου να παρουσιάσω την αποδοχή των εμπειρικών γιατρών από την κοινωνία 
της ενετοκρατούμενης Κρήτης, θα καταφύγω, και πάλι, στην επικουρία της λογοτε-
χνίας. Η λογοτεχνία κάθε τόπου και κάθε εποχής, όπως σημείωσα και παραπάνω, ενώ 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ιστορική πηγή, εντούτοις, μας μεταδίδει τις αντιλήψεις κάθε 
εποχής για τα διάφορα κοινωνικά δρώμενα. Στην κωμωδία Φορτουνάτος, περίπου των 
μέσων του 17ου αιώνα, του Μάρκου Αντωνίου Φώσκολου, ο κεντρικός ήρωας του έργου, 
ο σπουδασμένος στην Ιταλία γιατρός Λούρας, αναφερόμενος στους εμπειρικούς της 
εποχής του, που αφθονούσαν τότε στο Ηράκλειο, αναφέρει σε σημείο του έργο: ‘Γιατί 
δεν ήσαν πράτικοι καθώς η τέχνη θέλει, μηδέ στουδιάρα Γαληνό, μηδέ κι’ Αριστοτέλη, 
Αντρόμαχο, Εσκουλάπιο, Αβιένα, Μιθριδάτη, Διοσκορίδη το θαυμαστό και το σοφό Ιπ-
ποκράτη… Εγώ που ξέρεις πως γιατρός άλλος καλύτερός μου τη σήμερον δε βρίσκεται 
και τούτοι οι άλλοι εμπρός μου δεν ξεύρουν ίντα γίνεται…’.22 Δεν αμφισβητεί την ιατρική 
ιδιότητα των εμπειρικών ομολόγων του ο ήρωας του έργου, αμφισβητεί τις… ικανότητές 
τους γιατί δεν είχαν σπουδάσει σε Πανεπιστήμιο.23

Στα Επτάνησα, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, οι πτυχιούχοι γιατροί μαζί με 

 20	Ε.	Ackerknecht,	Ιστορία της Ιατρικής…	ό.π.,	σσ.	122-123.
 21	 Ιωάννα	Ραμουτσάκη,	Οι ιατροί μέσα από τα κείμενα της περιόδου της Ενετοκρατίας στην Κρήτη. Δέλτος,	τεύχος	

15ο	1998,	σσ.	7-13.
 22	 Ιωάννης	Χαβάκης,	Η αρρώστια, ο γιατρός και τα φάρμακα στην Κρητική Μούσα. Δεύτερη	έκδοση	(χ.χ.),	σ.	83.	
 23	Για	τους	γιατρούς	στο	νεοελληνικό	θέατρο,	βλέπε	τη	μελέτη:	Βάλτερ	Πούχνερ,	 ‘Ο	γιατρός	στη	νεοελληνική	

δραματουργία’.	Κεφάλαιο	στον	συλλογικό	τόμο:	Η θέση του γιατρού στην κοινωνία.	Πρακτικά	ημερίδας	της	Εταιρείας	
Διάδοσης	Ιπποκρατείου	Πνεύματος.	(Επιμέλεια	Π.	Ζηρογιάννης,	Ε.	Κουμαντάκης,	Γ.	Πετρίκκος,	Ε.	Βογιατζάκης).	
Τόμος	10ος	Αθήνα	2014,	σσ.	138-148.	Για	τη	συναφή	θεματική	ενότητα,	τους	γιατρούς	στον	κινηματογράφο,	βλέπε	
στον	ίδιο	τόμο	τη	μελέτη:	Αθανάσιος	Διαμαντόπουλος,	André-Julien	Fabre,	‘Οι	γιατροί	στον	κινηματογράφο	(ταινίες	
και	τηλεόραση)	κατά	το	δεύτερο	μέρος	του	20ου	αιώνα’,	σσ.	157-172.	
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τους εμπειρικούς συμμετέχουν στην καταπολέμηση των επιδημιών, προσφέρουν υπη-
ρεσίες για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών του εμπορικού και πολεμικού στόλου της 
Βενετίας, και επίσης, εργάζονται ισότιμα κοντά στους διπλωματούχους γιατρούς, στα 
ναυτικά νοσοκομεία24 και τα λοιμοκαθαρτήρια25 που ιδρύει στις διάφορες κτήσεις της 
η θαλασσοκράτειρα. Στα Επτάνησα οι εμπειρικοί γιατροί αναφέρονται στις επίσημες 
υγειονομικές καταστάσεις του κράτους και συμμετέχουν και αυτοί στους θεσμούς για 
τη δημόσια υγεία, ακόμα και τον 19ο αιώνα, κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας.26

Εμπειρικοί γιατροί κατά τα προεπαναστατικά χρόνια, καθώς και κατά τα χρόνια της 
Επανάστασης, πραγματοποίησαν μια σημαντική δραστηριότητα προστασίας της δημό-
σιας υγείας, εφαρμόζοντας τον δαμαλισμό, δηλαδή τον εμβολιασμό κατά της μάστιγας 
της ευλογιάς. Ο πρώτος που εκτέλεσε δαμαλισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα ήταν ο 
εμπειρικός γιατρός Γεώργιος Αλβέρτης από την Τήνο.27 Τη μέθοδο του δαμαλισμού, 
όπως σημείωσε ο ίδιος, τη διδάχθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον Μεσολογγίτη 
γιατρό Δημήτριο Ραζή που είχε σπουδάσει στην Πίζα. 

Ο Αλβέρτης άρχισε τον δαμαλισμό το 1804 από την Ύδρα. Από το 1805 έως το 1837 
ο Αλβέρτης πραγματοποίησε εμβολιασμούς για την ευλογιά συνολικά σε 24.082 παιδιά. 
Όπως σημείωσε, το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι εμπειρικοί και άρχισαν να 
εμβολιάζουν τον πληθυσμό, κυρίως τα παιδιά. Το 1830 ο Καποδίστριας τον διόρισε γενικό 
υπεύθυνο για τον δαμαλισμό. Ο Αλβέρτης και κατά την οθωνική περίοδο είχε αναλάβει 
καθήκοντα γενικού υπεύθυνου για τον δαμαλισμό στο κράτος.28 

Ο πρώτος που εφάρμοσε τον δαμαλισμό στην Κρήτη, το 1817, ήταν ο σπουδαίος 
εμπειρικός γιατρός και αγωνιστής Γεώργιος Μελιδόνης από το Μελιδόνι Μυλοποτάμου.29 
Τη δαμαλίδα λύμφη, τη βασική ουσία για την εκτέλεση του δαμαλισμού, την προμη-
θεύτηκε από την Κωνσταντινούπολη, όπου διακρίθηκε και έγινε προσωπικός γιατρός 
της μητέρας του σουλτάνου Μαχμούτ Β΄. Ο εμπειρικός γιατρός Ιωάννης Δημόπουλος, 
από το Δίστομο Λιβαδειάς, στα στρατόπεδα της Επανάστασης εμβολίαζε με δαμαλίδα 
τους αγωνιστές για να τους προφυλάξει από την ευλογιά. Δαμαλισμό στους αγωνιστές 
πραγματοποιούσε και ο εμπειρικός από τη Λακωνία Αναστάσιος Κορωνιός.

Υπό καθεστώς δουλείας οι Έλληνες του ελλαδικού χώρου δεν ήταν δυνατόν να ανα-
πτύξουν επιστήμες, αλλά, μερικά ψήγματα επιστημονικής παραγωγής παρατηρούνται 
και σε αυτές τις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες. Κατασκευάζονται ιατρικά εργαλεία, 
συγγράφονται βιβλία, φυσικά χειρόγραφα, πραγματοποιούνται στοιχειώδη ιδρύματα 
διδασκαλίας της ιατρικής.

 24	Γεώργιος	Αθανάσαινας,	Το κατά τη Βενετοκρατία Ναυτικό Νοσοκομείο Κέρκυρας στο Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων 
Δυνάμεων, τεύχος	40 (ειδικό	τεύχος)	2007,	σσ.	75-78.	

	25	Γεράσιμος	Πεντόγαλος,	Νικόλαος	Ραζής,	Νεώτερα στοιχεία για την πανώλη στην Κεφαλλονιά το 1760, Αθήνα	1977,	
σ.	6.

 26	 Ιωάννης	Λασκαράτος,	Πρόληψη της αρρώστιας και κοινωνική προστασία στα Επτάνησα επί Αγγλοκρατίας (1815-
1864), Αθήνα	1984,	σσ.	67-79.

 27	Γ.	Αλβέρτης,	Πότε ήρχισε και πώς επροχώρησεν εις την Ελλάδα η εμφυλλίασις της δαμαλίδος. Ασκληπιός, περίοδος	
Β΄,	φυλλάδιο	2ο,	1838,	σσ.	196-199.	Στα	Επτάνησα	ο	δαμαλισμός	είχε	αρχίσει	να	εφαρμόζεται	από	το	1800.	

 28	Marion	Maria	Ruisinger,	Das Griechische Gesundheitswesen unter König Otto (1833-1862).	Verlag	Peter	Lang	
1997,	σ.	272.

 29	Μανώλης	Δετοράκης, Ιστορία της Ιατρικής στην Κρήτη επί Τουρκοκρατίας (1645-1898). Βικελαία	Δημοτική	Βιβλιοθή-
κη,	Ηράκλειο	2010,	σ.	100,	146,	156.	Ιωάννης	Πολυχρονίδης,	Δημόσια Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια και Υγειονομική 
Πολιτική στην Κρητική Πολιτεία (1898-1913).	Εκδόσεις	Παπαζήση,	Αθήνα	2010,	σ.	625,	υποσημείωση	29.
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Κατά τα τέλη του 17ου αιώνα περιόδευσε στην Ελλάδα ο Άγγλος γιατρός Jacob Spon 
(1647-1685). Στο χρονικό του αναφέρει ότι είδε στην Ελλάδα ένα εξαιρετικό χειρουργικό 
εργαλείο για αφαιμάξεις, άγνωστο τότε στην Ευρώπη.30 

Ιατρικά βιβλία, τα γνωστά γιατροσόφια, έγραψαν και εμπειρικοί γιατροί. Ο εμπειρικός 
γιατρός Ιωάννης (Τζοάννης) Τζιμπανόπουλος, από τα Δολιανά της Κυνουρίας, έγραψε 
ένα γιατροσόφι το 1825. Παρουσίαση του έργου αυτού πραγματοποίησε το 1977 ο 
Αθανάσιος Γκιάλας.31 Ο Ηπειρώτης εμπειρικός Αναστάσιος Κωνσταντινίδης έγραψε 
γιατροσόφι με τίτλο: Περί γεροντικού μαρασμού.32 Πιο πάνω αναφέρθηκα σε δύο ιατρικά 
βιβλία, από τα πολλά που έγραψε, ο Νικόλαος Ιερόπαις εξ Αγράφων. Πλήρη κατάλογο 
των χειρογράφων ιατροσοφίων, με τους τίτλους των επί μέρους κεφαλαίων διαθέτουμε 
χάρις στο περίφημο έργο του Γιάννη Καρά.33

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι οι εμπειρικοί γιατροί, κατά την εποχή της Τουρ-
κοκρατίας, δεν ήταν άτομα αναξιόπιστα ή άτομα που έδρασαν στο περιθώριο της κοι-
νωνικής ζωής, υποκαθιστώντας τους πτυχιούχους γιατρούς, αλλ’ απεναντίας, κατείχαν 
ουσιαστικό ρόλο στα ιατρικά δρώμενα του τόπου τους και του καιρού τους.

Ο σύγχρονος λαογράφος και συγγραφέας Κωνσταντίνος Νίγδελης, με καταγωγή 
από την Καππαδοκία, στο βιβλίο του για τη λαϊκή ιατρική στα χωριά της Καππαδοκίας, 
μας μεταφέρει με γλαφυρό και παραστατικό τρόπο την εικόνα ενός εμπειρικού γιατρού 
του παρελθόντος: ‘Ο συχωρεμένος ο πασά Κωνσταντής με τ’ όνομα, ήταν στην πατρίδα 
γιατρός καλός. Γνωστότατος παντού, σε όλη την περιοχή της Μαλακοπιάς, παρακαλώ. 
Ναι, ναι, γνώστης βαθύς της ιατρικής επιστήμης. Λέγανε, και αρκετοί μάλιστα, πως ήτανε 
πολύ καλός παθολόγος… Άλλοι πάλι ισχυρίζονταν πως θεράπευε άμεσα τα σπασμένα 
ποδάρια, τα χέρια και γενικώς όλα τα κατάγματα. Πως πολλές φορές, τι πολλές φορές, 
πάντοτε, βοηθούσε στο ‘λευτέρωμα’ όλων των οικόσιτων ζωντανών μα απόλυτη εξειδίκευ-
ση στα μοσχάρια. Οι περισσότεροι πάντως υποστήριζαν, σχωρνώντας τον, πως ήταν ο 
καταλληλότερος για τις παρενέργειες που αφορούσαν την στοματική κοιλότητα. Δόντια, 
ούλα, πληγές. Σου ‘βγάζε ένα δόντι, έτι λέγανε, άμεσα παστρικά και χωρίς πόνους πολ-
λούς. Το πώς, είναι ένα ζήτημα και δυστυχώς δεν μας άφησε κανένα γραπτό, έτσι για να 
μας δείξει τους τρόπους. Κρίμα, ίσως θα μπορούσα να το εκδώσω. Α, ναι, και κάτι ακόμα. 
Όταν δεν είχε καμιά δουλειά να κάμει, άνοιγε το μπαρμπέρικό του, και ξούριζε μερικούς 
από δαύτους, τους συγχωριανούς του δηλαδή. Βλέπετε είχε να θρέψει στόματα επτά’.34

‘Το πάθος είναι (καθώς άριστα κατενόησε και η εντιμολογιότης της) έμφραξις  
των εις την πέψιν συντελούντων σπλάγχνων’35

Η κοινωνικΗ αΠοΔοΧΗ Των ΕΜΠΕιρικων γιαΤρων σΤΗν ΤουρκοκραΤια

Σε όλα σχεδόν τα λαογραφικά δημοσιεύματα, ο εμπειρικός γιατρός της Τουρκοκρατί-

 30	Κυριάκος	Σιμόπουλος,	Ξένοι ταξιδιώτες στην Ελλάδα, τόμος	1ος,	Αθήνα	1981,	σ.	696.
 31	Α.	Γκιάλας,	Θέματα Ιστορίας της Ιατρικής,	Αθήνα	1977,	σσ.	55-66.
 32	Α.	Γκιάλας,	Η Ελληνική ιατρική και οι Έλληνες ιατροί από της Αλώσεως μέχρι και της Εθνεγερσίας, Αθήνα	1979,	

σ.	206.
 33	Γιάννης	Καράς,	Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα.	Τόμος	3ος	‘Εστία’	Αθήνα	1994.
 34	Κωνσταντίνος	Νίγδελης,	Καππαδοκία… Ιάματα και Θάματα. Έκδοση	Εκπαιδευτικού	και	Πολιτιστικού	Ιδρύματος	Ιεράς	

Μητροπόλεως	Νεαπόλεως	και	Σταυρουπόλεως.	Μουσείο	προσφυγικού	Ελληνισμού.	Αθήνα	χ.χ.	(2010),	σ.	14.
	35	Φράση	από	επιστολή	του	Στέφανου	Οικονόμου	προς	τον	Λυκούργο	Λογοθέτη.
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ας, δηλαδή ο φορέας και διεκπεραιωτής της λεγόμενης λαϊκής ιατρικής, αναφέρεται ότι 
εκτελούσε τις θεραπευτικές του πράξεις και χορηγούσε τα γιατροσόφια του, όταν δεν 
υπήρχε ο επιστήμονας γιατρός. Συνακόλουθα, πάντα κατά τους λαογράφους, η λαϊκή 
ιατρική του τόπου μας κατά τη διάρκεια των αιώνων της δουλείας, ήταν αποτέλεσμα 
της ανάγκης, προκειμένου να καλυφθεί η απουσία του σπουδασμένου και ικανού(;) 
γιατρού. Έτσι, κατά τα λαογραφικά δημοσιεύματα, ο εμπειρικός γιατρός δεν είχε θέση 
όταν υπήρχε σε κάποιο τόπο ένας πτυχιούχος γιατρός. Η παρουσία του σπουδασμένου 
γιατρού καθιστούσε περιττές τις υπηρεσίες του εμπειρικού. Οι παραπάνω παγιωμένες 
από τη Λαογραφία αντιλήψεις, έρχονται σε αντίθεση από τις ιστορικές μαρτυρίες.

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, οι εμπειρικοί γιατροί έδρασαν, εκτός από την ύπαι-
θρο, και στις μεγάλες πόλεις μαζί με τους διπλωματούχους γιατρούς. Οι πιο σημαντικοί 
από αυτούς κατέλαβαν υψηλές θέσεις στην κοινωνική ζωή του τόπου τους ως προεστοί, 
ως δημογέροντες, ως οπλαρχηγοί, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που απέκτησαν από την 
εργασία τους μεγάλες περιουσίες, από τις οποίες, μεγάλο μέρος το διέθεσαν για αγα-
θοεργούς σκοπούς.36 Μεγάλες περιουσίες προεπαναστατικά είχαν αποκτήσει πολλοί 
εμπειρικοί γιατροί και τις διέθεσαν εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες των επαναστατών. 
Αναφέρω, ενδεικτικά, τον Απόστολο Αλεξάκη από τις Κροκεές Λακωνίας, τον Νικόλαο 
Θεοφιλόπουλο από την Βυτίνα, τον Παναγιώτη Ιατρόπουλο από την Ανδρίτσαινα, τον 
Χρήστο Νικολαΐδη από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής, την οικογένεια των Γιατράκων στο 
Μυστρά, την οικογένεια των Μελιδόνη στην Κρήτη.

Οι εμπειρικοί γιατροί δεν έδρασαν μόνο σε χωριά και φτωχικούς οικισμούς, δεν πε-
ριέθαλψαν μόνο αγράμματους και απλοϊκούς χωριάτες. Εκτός από τις καλύβες και τα 
χαμόσπιτα, μπήκαν και σε σπίτια πλουσίων, πρόσφεραν χειρουργικές υπηρεσίες και σε 
μορφωμένους, έφτασαν να υπηρετούν, ως γιατροί χειρουργοί, σε αρχοντικά αξιωματού-
χων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ακόμα και στα σουλτανικά παλάτια, που διέθεταν 
πλήθος πτυχιούχων γιατρών από τα πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Ο Πασχάλης ή Πασχάλογλου από το Καπέσοβο (χωριό στα Ζαγοροχώρια), διατέ-
λεσε προσωπικός γιατρός και μυστικοσύμβουλος σε τέσσερις σουλτάνους.37 Μετά την 
έκρηξη της Επανάστασης του 1821 ο Πασχάλης φυλακίστηκε και πέθανε στη φυλακή 
το 1823. Απόγονοί του ευεργέτησαν το Καπέσοβο ιδρύοντας το 1861 την Πασχάλειο 
Σχολή με 14 μεγάλες αίθουσες και με ονομαστή βιβλιοθήκη. Από τα Ζαγοροχώρια επί-
σης καταγόταν και ο Ιωάννης Παρτάλης από το Σκαμνέλι, άσκησε την ιατρική τον 18ο 
αιώνα στο Βουκουρέστι, απέκτησε μεγάλη περιουσία και ευεργέτησε τον τόπο του με 
την ανέγερση εκκλησιών και την κατασκευή γεφυριών. Κληροδοτήματα σπουδαία άφησε 
για τον τόπο του και ο Δ. Πολύχρονος.38

Μια ιδιαίτερη κατηγορία εμπειρικών γιατρών της Τουρκοκρατίας, αναμφίβολα, απο-
τέλεσαν οι περίφημοι Ηπειρώτες γιατροί από τα Ζαγοροχώρια. Οι σύγχρονοί τους τους 
αποκαλούσαν καλογιατρούς, Γιαννιώτες, Βικογιατρούς, κ.λπ. Η δράση τους απλώθηκε 

 36	Μ.	Δετοράκης,	‘Η	διαθήκη	ενός	εμπειρικού	Κρητικού	γιατρού	το	1871’,	Δέλτος. Τεύχος	24ο	2002,	σσ.	34-37.	Μ.	
Δετοράκης,	‘Πρακτικοί	γιατροί	και	αγύρτες	στην	τουρκοκρατούμενη	Κρήτη’,	Δέλτος. Τεύχος	24ο	2002,	σσ.	14-21.

 37	Κωνσταντίνος	Μάλλιος, Βικογιατροί. Κομπογιαννίτες. Βότανα και γιατροσόφια.	Ηπειρωτικές	εκδόσεις	‘Πέτρα’.	Αθήνα	
2012,	σ.	17.

 38	Γεώργιος	Βαβαρέτος,	Κομπογιαννίτες, Ματσουκάδες, οι ξακουσμένοι αυτοδίδακτοι γιατροί απ’ το Ζαγόρι της Ηπείρου. 
Αθήναι	1972,	σ.	27.
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σε μια τεράστια γεωγραφική έκταση που κάλυψε ολόκληρη τη Βαλκανική, τη Μικρά 
Ασία, τα νησιά του Αιγαίου και τα Ιόνια, και το σημαντικότερο, διήρκεσε για χρονικό 
διάστημα τριών περίπου αιώνων. Άριστοι γνώστες της πλούσιας πανίδας του Βίκου, 
ταλαντούχοι χειρουργοί, χειρουργούσαν με επιτυχία τον καταρράκτη, τη λιθίαση της 
ουροδόχου κύστεως, την βουβωνοκήλη. Πρόκειται για τους ‘Κομπογιαννίτες’, όπως είναι 
γνωστοί σήμερα στη βιβλιογραφία μας. Όπως έχω σημειώσει σε σχετική εργασία μου, 
η λέξη ‘Κομπογιαννίτης’ ήταν άγνωστη στην Τουρκοκρατία, και οπωσδήποτε, αυτοί οι 
ιδιόμορφοι γιατροί, δεν έδρασαν σαν… ‘κομπογιαννίτες’.39

Ο γνωστός ιερωμένος και λόγιος γιατρός Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός (1777-1853), 
τους εμπειρικούς χειρουργούς από τα Ζαγοροχώρια τους αποκαλεί σ’ ένα βιβλίο του 
ιπποκρατικούς γιατρούς και εκφράζεται κολακευτικά για τις χειρουργικές τους ικα-
νότητες: ‘Είναι τινές Εμπειρικοί λεγόμενοι, και περίεργοι ιατροί, οι οποίοι προσέχοντες 
μεγάλως εις τας πράξεις των, πολλάκις θεραπεύουσι πάθη δυσίατα, και μεγάλα εν τω 
λαώ, καθώς είναι οι εξ Ιωαννίνων Ιπποκρατικοί ιατροί, οίτινες κατά παράδοσιν πατρικήν, 
και διά της προσεκτικής αυτών μελέτης και πείρας, θεραπεύουσιν εν ευκολία την Λιθο-
τομίαν, τας Εντεροκήλας, και τους Καταρράκτας των οφθαλμών, ως πολλούς εξ αυτών 
είδον πάμπολλοι άνθρωποι’.40

Από την προεπαναστατική εποχή έχουμε και τη μαρτυρία του γνωστού Γάλλου 
ιστορικού και γιατρού Φρανσουά Πουκεβίλ (1770-1838), ο οποίος κατέγραψε σε βιβλίο 
του το θαυμασμό του για τις χειρουργικές ικανότητες των εμπειρικών γιατρών από τα 
Ζαγοροχώρια της Ηπείρου. 

Ανεξάρτητα, λοιπόν, από την γνώμη που έχουμε σχηματίσει εμείς σήμερα για τους 
εμπειρικούς γιατρούς της Τουρκοκρατίας, οι σύγχρονοί τους τότε, τους εκτιμούσαν και 
τους θεωρούσαν σημαντικά μέλη της κοινωνίας. Οι προύχοντες, οι ιερείς, οι λόγιοι, οι 
οπλαρχηγοί, ο απλός λαός, ακόμα και οι πτυχιούχοι γιατροί, γενικά ολόκληρη η κοινω-
νία της εποχής, τους εμπειρικούς γιατρούς τους αναγνώριζε, τους θεωρούσε και τους 
προσφωνούσε γιατρούς ή χειρουργούς. 

Τον θαυμασμό του για τους εμπειρικούς γιατρούς της εποχής του, εξέφρασε και 
ο ιερωμένος λόγιος και δάσκαλος του Γένους Άνθιμος Γαζής (1758-1828), που τους 
χαρακτήρισε σε κείμενο του, ‘φιλοπάτριδας, φιλοκάλους, γενναίους, αγχίνοας, και αυ-
τοφυείς ιατρούς’.41 

Την αναγνώριση των εμπειρικών από την κοινωνία τότε, αποδεικνύει ένα από τα 
πρώτα κείμενα της Επανάστασης. Στην πρώτη Εθνική Συνέλευση του 1822 είχε γίνει 
προσπάθεια για σχηματισμό εθνικού στρατού, η οποία τελικά δεν τελεσφόρησε λόγω 
ελλείψεως χρημάτων, αλλά, το κείμενο αποδεικνύει την κοινωνική αποδοχή που απολάμ-
βαναν οι πρακτικοί χειρουργοί. Προβλεπόταν μηνιαίος μισθός για τον ‘ιατρό’, δηλαδή τον 
διπλωματούχο, 120 γρόσια, όσα προβλεπόταν να λαμβάνει και ο ‘χειρούργος’, δηλαδή 
ο εμπειρικός γιατρός.42 

 39	Λ.	Βλαδίμηρος,	 ‘Εμπειρικών γιατρών εγκώμιον πρώτον. Ή οι λεγόμενοι Κομπογιαννίτες ήταν ‘Κομπογιαννίτες;’.	
Δέλτος. Τεύχος	38ο	2009,	σσ.	37-45.

 40	Δ.	Πύρρος,	Εγκόλπιον των ιατρών ήτοι πρακτική ιατρική. Τόμος	1ος	Ναύπλιο	1831,	σ.	γ΄.	
 41	 	Αναφέρεται	στο:	Διονύσιος	Τουλιάτος,	Αρρώστιες γιατροί και φάρμακα. Αθήνα	χ.χ.	(1956;),	σ.	300.
 42 Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της βασιλείας. 1821-1832. Έκδοση	Βουλής	των	

Ελλήνων,	τόμοι	1-20,	Αθήνα	1971-1981, τόμος	3ος,	σ.	38.
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Η ίδια κοινωνική αποδοχή του γιατρού στα ένοπλα σώματα, συνεχίστηκε και κατά 
την καποδιστριακή περίοδο, οπότε καταβλήθηκαν συντονισμένες προσπάθειες για την 
οργάνωση εθνικού στρατού και στόλου. Σε οργανισμό του 1830 για την οργάνωση του 
ναυτικού, προβλεπόταν μισθός για τον γιατρό στα πολεμικά πλοία, ανεξάρτητα αν αυτός 
ήταν πτυχιούχος ή εμπειρικός, 150 φοίνικες.43

Ο ιστορικός Νικόλαος Σταματιάδης στο βιβλίο του για τη συμμετοχή της Σάμου στην 
Επανάσταση του 1821, δημοσίευσε και τρεις επιστολές που απέστειλε το 1814 και το 
1815 ο Στέφανος Οικονόμος προς τον Λυκούργο Λογοθέτη.44 Ο Στέφανος Οικονόμος 
(1786-1831), αδελφός του λόγιου ιεράρχη Κωνσταντίνου Οικονόμου ‘του εξ Οικονόμων’ 
(1780-1857), υπήρξε εξέχων γιατρός και λόγιος της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτι-
σμού, που εκείνη την εποχή δίδασκε στο ονομαστό ‘Φιλολογικόν Γυμνάσιον Σμύρνης’. Ο 
Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850), ο μετέπειτα ηγέτης των επαναστατών της Σάμου, 
εκείνη την εποχή ασκούσε το επάγγελμα του γιατρού στη Νέα Έφεσο (Κουσάντασι), 
όπου βρέθηκε εκεί, κυνηγημένος από το αρχοντολόι της Σάμου. 

Οι τρεις επιστολές του Οικονόμου προς τον Λογοθέτη αποτελούν μικρό διασωθέν 
κατάλοιπο της πυκνής αλληλογραφίας μεταξύ των δύο ανδρών. Στις επιστολές αυτές, 
ο Οικονόμου, ο σπουδασμένος ιατρική στα Πανεπιστήμια της Ιένας και της Βιέννης, 
προσαγορεύει τιμητικά τον απλό εμπειρικό ομόλογό του, ανταλλάσσει ιατρικές απόψεις 
μαζί του, συμφωνεί με τις διαγνώσεις του και τον συμβουλεύει για τη δοσολογία και τα 
φάρμακα που θα πρέπει να χορηγήσει σε ασθενείς του. 

Η αποδοχή, τέλος, που απολάμβαναν από την κοινωνία της εποχής τους οι εμπει-
ρικοί γιατροί, αποδεικνύεται και από ένα έγγραφο της καποδιστριακής περιόδου που 
απόκειται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και αναφέρεται στον Χασάν Αγά Κούρταλη. 
Ο Κούρταλης ήταν ξακουστός μουσουλμάνος εμπειρικός γιατρός από την Αταλάντη, ο 
οποίος όμως, από την αρχή μέχρι το τέλος της επαναστατικής εξέγερσης αγωνίστηκε 
στο πλευρό των Ελλήνων και πρόσφερε αμισθί τις πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες του 
στους Έλληνες τραυματίες του πολύχρονου Αγώνα. 

Η φήμη του Κούρταλη ως ικανού γιατρού, καθώς και η άρνησή του να δεχθεί αμοιβή 
για τους πολυάριθμους τραυματίες που θεράπευσε κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, 
έφτασε έως τον Καποδίστρια. Ο Κυβερνήτης πληροφορήθηκε για τον σπουδαίο γιατρό 
και, με διαταγή του προς τον υπεύθυνο των οικονομικών, του χορήγησε, τον Αύγουστο 
του 1830, βοήθημα 600 φοινίκων. Στο έγγραφο, που φέρει την υπογραφή του Καποδί-
στρια, μεταξύ άλλων, αναγράφονται και τα ακόλουθα: ‘Θεωρήσαντες τας σημαντικάς 
υπηρεσίας, τας οποίας ο χειρούργος Χασάν Κούρταλης διά της τέχνης του επρόσφερεν 
αμισθί εις διάφορα στρατιωτικά σώματα κατά την διάρκειαν του πολέμου και θέλοντες 
να τω χορηγήσομεν αμοιβήν τινα των κόπων του και ποσόν τι χρηματικόν’.45 Ενδιαφέρον 
έχει η διόρθωση που έγινε πάνω στο έγγραφο. Η λέξη τέχνης έχει διαγραφεί και έχει 
γραφτεί από πάνω η λέξη επιστήμης.

 43	Κωστής	Βάρφης,	Το Ελληνικό Ναυτικό κατά την Καποδιστριακή περίοδο. Τα χρόνια της προσαρμογής. Σύλλογος	
προς	διάδοσιν	ωφελίμων	βιβλίων,	Αθήνα	1994,	σ.	27.

 44	Ν.	Σταματιάδης,	Σαμιακά. Σάμος	1899,	σσ.	26-28.	Το	μεγαλύτερο	μέρος	των	επιστολών	αυτών,	αναδημοσίευσα	
στο	βιβλίο	μου:	Λ.	Βλαδίμηρος,	Γιατροί και Ιατρική στην Επανάσταση του 1821.	Εκδόσεις	Μπαλτά.	Αθήνα	2014,	
σσ.	193-196. 

	45	ΓΑΚ,	Γενική	Γραμματεία,	Φ.	250.
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Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν τη συγκεκριμένη διόρθωση του εγγράφου την 
πραγματοποίησε ο ίδιος ο Κυβερνήτης ή κάποιος από τους γραμματικούς του. Προσω-
πικά μου είναι δύσκολο να δεχθώ ότι κάποιος από το περιβάλλον του Καποδίστρια θα 
είχε την τόλμη και οπωσδήποτε το θράσος, να διορθώσει έγγραφο μετά από την υπο-
γραφή του εγγράφου από τον Καποδίστρια. Πάντως, ανεξάρτητα από το ποιος τελικά 
πραγματοποίησε τη διόρθωση της επίμαχης λέξης, η διόρθωση αποτελεί τεκμήριο της 
κοινωνικής αποδοχής και της αναγνώρισης του επιστημονικού έργου των εμπειρικών 
γιατρών εκείνης της περιόδου.

‘Με το κορμί των και την επιστήμην των’46

συΜΜΕΤοΧΗ Των ΕΜΠΕιρικων γιαΤρων σΤα ΠοΛΕΜικα ΔρωΜΕνα  
ΤΗσ ΤουρκοκραΤιασ

Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας πραγματοποιήθηκαν πολλές εξεγέρσεις και 
επαναστάσεις. Τα διάφορα ένοπλα σώματα τα σχημάτιζαν οι κατά τόπους οπλαρχηγοί 
από τους κατοίκους των περιοχών τους και ανάμεσα σε αυτούς συμμετείχαν και οι 
εμπειρικοί γιατροί, όσοι φυσικά από αυτούς είχαν ηλικία και σωματικές δυνάμεις ικανές 
για να λάβουν μέρος σε πολεμικές δραστηριότητες. Οι εμπειρικοί γιατροί ακολουθούσαν 
τα πολεμικά σώματα ως μαχητές και ταυτόχρονα φρόντιζαν στις μάχες τους τραυματί-
ες. Αληθινοί συνεχιστές του έργου των πολεμιστών γιατρών της ομηρικής εποχής, του 
Μαχάονος και του Ποδαλείριου. 

Μετά τις μάχες οι εμπειρικοί γιατροί, με όσα μέσα διέθεταν, παρείχαν τις ιατρικές 
τους φροντίδες στους τραυματίες. Τη φροντίδα για την αποκατάσταση των τραυματιών 
από τους εμπειρικούς γιατρούς, περιγράφει με παραστατικό τρόπο ο Κρητικός ποιητής 
του 17ου αιώνα, Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής στο έργο του Κρητικός Πόλεμος, στο οποίο 
εξιστορεί έμμετρα τους πολέμους στην Κρήτη μεταξύ Βενετών και Τούρκων. 

Να τρέχουν οι τζερόικοι να πιάνουν τα βοτάνια
να κόφτουσι πουκάμισα και τα όμορφα φουστάνια

ογιά να κάνουσι ξαντά και στην πληγή να βάνου
και να τους κυβερνήσουσι πιτήδεια για να γιάνου.

Ευνόητο, ότι και κατά την μεγάλη επανάσταση του 1821 συμμετείχαν και οι εμπειρικοί 
γιατροί ως μαχητές και θεραπευτές των πληγωμένων συναγωνιστών τους. Σε πρόσφατα 
δημοσιευμένη μελέτη μου για τους γιατρούς και τα ιατρικά δρώμενα της εποχής του 
21, παρουσίασα αναλυτικά την πολύπλευρη δράση των εμπειρικών γιατρών στον Ιερό 
Αγώνα.47

Όπως σημείωσα ήδη, οι εμπειρικοί γιατροί συνεργάστηκαν στενά με τους διπλωμα-
τούχους γιατρούς κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Κατά την Επανάσταση του 1821 
οι εμπειρικοί συνεργάστηκαν με τους Έλληνες και ξένους πτυχιούχους γιατρούς στα 
πολεμικά πλοία, στα στρατόπεδα, στις εκστρατείες και στα πρόσκαιρα νοσοκομεία της 

 46	Φράση	από	αδημοσίευτο	έγγραφο	του	Αγώνα	που	αναφέρεται	στον	Μεσολογγίτη	εμπειρικό	χειρουργό	Γεώργιο	
Κονταξή	και	τους	μαθητές	του	που	έλαβαν	μέρος	στην	επική	πολιορκία	και	την	ηρωική	έξοδο,	ως	χειρουργοί	και	
μαχητές.	ΓΑΚ,	Εκτελεστικόν,	Φ.	155.	

 47	Λ.	Βλαδίμηρος,	Γιατροί και Ιατρική στην Επανάσταση του 1821. Εκδόσεις	Μπαλτά.	Αθήνα	2014.
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Επανάστασης. Οι εμπειρικοί χειρουργοί, οι ‘Τζιράχηδες’, όπως τον αποκαλούσαν τότε, 
ανέλαβαν, σχεδόν αποκλειστικά, τους τραυματισμένους αγωνιστές, ενώ οι πτυχιούχοι 
ανέλαβαν την περίθαλψη των ασθενών. 

Η συμπόρευση των εμπειρικών με τους πτυχιούχους γιατρούς συνεχίστηκε και μετά 
την απελευθέρωση και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους. Από τους πολυάριθμους 
εμπειρικούς γιατρούς που έλαβαν μέρος στον Ιερό Αγώνα, μερικοί παρέμειναν και μετά 
την απελευθέρωση στο στράτευμα, για να καλυφθούν στοιχειώδεις ιατρικές ανάγκες 
της υγειονομικής υπηρεσίας. Το 1835 υπηρετούσαν στην υγειονομική υπηρεσία του 
στρατεύματος δέκα πρακτικοί χειρουργοί.48 Τους εμπειρικούς χειρουργούς που κάλυ-
ψαν θέσεις υγειονομικών υπαξιωματικών στον στρατό κατά την οθωνική περίοδο, τους 
ονόμαζαν τότε ‘υποϊατρούς’, και είχαν αποστολή να προσφέρουν βοηθητικές ιατρικές 
υπηρεσίες, κυρίως στην αντιμετώπιση των τραυμάτων. 

Η στενή συνεργασία των εμπειρικών με τους πτυχιούχους σε πολεμικές αναμετρήσεις, 
συνεχίστηκε και κατά το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. 35 χρόνια μετά την ανακήρυξη 
του ελεύθερου ελληνικού κράτους και ενώ είχαν ήδη δημιουργηθεί επιστήμονες γιατροί 
στην Ελλάδα, απόφοιτοι του ελληνικού πανεπιστημίου. Στην Κρητική Επανάσταση του 
1866-1869, σε πρόσκαιρο θεραπευτήριο που οργανώθηκε για τις ανάγκες του αγώνα 
στην περιοχή των Σελλίων, μαζί με τον πτυχιούχο γιατρό Ιωάννη Δάνδολο υπηρετεί, ως 
χειρουργός, ο πρακτικός γιατρός Λαμπρινός Ν. Λαμπράκης.49 Στην ίδια επανάσταση 
έδρασε και ο εμπειρικός γιατρός Εμμανουήλ Σπυριδάκης ως βοηθός του γιατρού Χρί-
στου Πολίτη στο πρόσκαιρο Νοσοκομείο των επαναστατών στην περιοχή Ροδάκινο.50 
Συμμετοχή στον επαναστατικό αγώνα του 1866-1869, όπως άλλωστε και σε όλες τις 
επαναστάσεις στη Μεγαλόνησο, είχαν και πολλοί άλλοι Κρητικοί εμπειρικοί χειρουργοί, 
που αγωνίστηκαν μαζί με τους λιγοστούς επιστήμονες γιατρούς.51

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ικανότητα των εμπειρικών χειρουργών να αντιμε-
τωπίζουν με επιτυχία τα πολεμικά τραύματα ήταν αντίληψη ευρύτατα διαδεδομένη στα 
λαϊκά στρώματα του ελληνικού λαού, ακόμα και έναν αιώνα μετά την Επανάσταση του 
1821. Ο διάσημος και πολυγραφότατος ιατροφιλόσοφος της Πάτρας Χρίστος Κορύλλος 
(1842-1930), γράφοντας για την λαϊκή ιατρική το 1927, σημειώνει και την εδραιωμένη 
στον λαό πεποίθηση ότι για τα τραύματα από πυροβόλα όπλα, μόνο οι εμπειρικοί είχαν 
την απαραίτητη εμπειρία και τις ικανότητες για να τα αντιμετωπίσουν: ‘Και διά τραύματα 
καταφεύγει ουχί εις ιατρούς αλλ’ εις τους τζεράχους, η εις τους οποίους πεποίθησις είναι 
αρχαιοτάτη, από του Ομήρου σχεδόν, επερρώσθη δ’ έτι μάλλον από της εποχής του Ιερού 

 48	Γεώργιος	Δημακόπουλος,	‘Η	Στρατιωτική	Υγειονομική	Υπηρεσία	του	Τακτικού	Στρατού	κατά	την	περίοδο	1822-
1832’.	Κεφάλαιο	στον	συλλογικό	τόμο: Ιστορία της Στρατιωτικής Ιατρικής στην Ελλάδα. Επιστημονική	Ένωση	
Υγειονομικών	Ενόπλων	Δυνάμεων.	(Επιμέλεια	έκδοσης	Γρηγόριος	Γρηγοράς).	Αθήνα	2000,	σ.	31.

 49	Μανώλης	Δετοράκης,	‘Ο	γιατρός	Ιωάννης	Δάνδολος	και	το	θεραπευτήριο	των	Σελλίων	στην	Επανάσταση	1866-
1869’,	Κρητολογικά Γράμματα.	Τόμος	15/16	1999-2000,	σσ.	133-143.

	50	Νίκος	Φασατάκης,	Αγωνιστές του παλαιού Δήμου Μελάμπων κατά τους πολέμους 1866-1897.	Αθήνα	1988,	
σ.	10. 

	51	Γ.	Εκκεκάκης,	‘Οι	κατ’	επάγγελμα	φορείς	της	λαϊκής	ιατρικής	στην	Κρήτη	κατά	το	β΄	μισό	του	19ου	αιώνα’.	Κεφάλαιο	
στον	συλλογικό	τόμο:	Λαϊκή Ιατρική. Πρακτικά	Διεθνούς	Επιστημονικού	Συνεδρίου	της	Ιστορικής	και	Λαογραφικής	
Εταιρείας	Ρεθύμνης.	Ρέθυμνο	2003,	σσ.	227-234.	Για	τη	συμμετοχή	των	εμπειρικών	γιατρών	της	Κρήτης	στις	
επαναστάσεις	του	19ου	αιώνα,	βλέπε:	Μ.	Δετοράκης,	Γιατροί αγωνιστές των Κρητικών επαναστάσεων του ΙΘ΄ 
αιώνα. Ηράκλειο	1987.	Μ.	Δετοράκης.	Ιστορία της Ιατρικής στην Κρήτη επί Τουρκοκρατίας (1645-1898). Βικελαία	
Δημοτική	Βιβλιοθήκη.	Ηράκλειο	2010,	σσ.	361-387.	
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ημών αγώνος, ότι μόνον οι τοιούτοι εθεράπευον τα εν πολέμω τραύματα’.52

ανΤι συΜΠΕρασΜαΤων ΕΠιΛΕγοΜΕνα

Οι εμπειρικοί γιατροί της Τουρκοκρατίας ασκούσαν τη λαϊκή ιατρική. Αυτό είναι κοινά 
αποδεκτό σήμερα. Αλήθεια, τι θεωρούμε εμείς ότι ήταν η λαϊκή ιατρική του τόπου μας 
κατά το παρελθόν; Ο καθηγητής Αριστοτέλης Κούζης (1872-1961), σημείωσε σε παλαιά 
έγκριτη εγκυκλοπαίδεια, τα ακόλουθα για τον όρο ‘Ιατρική Δημώδης’: ‘Υπό το όρον 
τούτον νοούνται αι συμφυείς εκάστω λαώ ιατρικαί γνώσεις, αι μεμειγμέναι μετά δεισιδαι-
μονιών, προλήψεων και πλανών, εις άς καταφεύγει προ πάσης ιατρικής βοηθείας, ιδία 
εν ελλείψει ιατρού… εξετάζων τις τας δημώδεις ιατρικάς γνώσεις ανευρίσκει, ότι πολλαί 
τούτων υπήρξαν κοιναί και παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν και ότι αι ερριζωμέναι αύται παρά 
τω ελληνικώ λαώ γνώσεις είναι εν πολλοίς λείψανα πεπαλαιωμένων ιατρικών δοξασιών, 
αναλλοιώτως μεταδοθεισών τοις μεταγενεστέροις. Η κατ’ επιβίωσιν και συμφυής ούτως 
ειπείν, τω ελληνικώ λαώ ιατρική αύτη αποτελεί μίαν έτι τρανήν απόδειξιν της ενότητος 
του Ελληνισμού’.53 

Ο λαογράφος Κωνσταντίνος Τσαγγαλάς σημείωσε σε γνωστή σύγχρονη εγκυκλο-
παίδεια για τον όρο ‘Ιατρική λαϊκή’: ‘Λαϊκή ιατρική είναι η παραδοσιακή εμπειρική ιατρική 
που ασκείται ή από τους ίδιους τους ασθενείς και τους οικείους τους ή από ορισμένους 
πρακτικούς γιατρούς. Οι εμπειρικές ιατρικές γνώσεις, πολλές από τις οποίες ανάγονται 
στους αρχαίους χρόνους, είναι κάποτε αξιοπρόσεκτες και αποτελεσματικές, συχνά όμως 
συμφύρονται με δεισιδαίμονες μαγικές και άλλες ενέργειες που σχετίζονται με την αρχαία 
ή νεότερη λαϊκή λατρεία’.54

Φρονώ ότι είναι παράλογο να εντοπίζουμε και να αποδίδουμε στη λαϊκή ιατρική 
δεισιδαιμονίες, μαγικές επικλήσεις, πλάνες και προλήψεις, όταν η ‘επιστημονική’ και 
‘επίσημη’ ιατρική της ίδιας εποχής, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τα παραπάνω. Θα μπο-
ρούσε κάποιος να σχηματίσει ογκώδη πραγματεία συγκεντρώνοντας τις δεισιδαιμονίες, 
τις πλάνες και τις προλήψεις που επικράτησαν για αιώνες στην ‘επιστημονική’ σκέψη. 

Θυμίζω στον αναγνώστη ότι, κατά το χρονικό διάστημα από τον 16ο μέχρι και τα 
μέσα περίπου του 19ου αιώνα, χρονικό διάστημα όπου, κατά προσέγγιση, παρατηρείται 
η ‘λαϊκή ιατρική’ στον ελλαδικό χώρο, η ιατρική της εποχής ήταν αναπόσπαστα συνδε-
δεμένη με προλήψεις, πλάνες και δεισιδαιμονίες. Κυρίαρχη επιστημονική θεωρία ήταν η 
θεωρία της αυτομάτου γενέσεως των όντων, διάσημοι γιατροί πίστευαν ότι οι επιδημίες 
οφείλονται στη μόλυνση του αέρα, συνεπεία της αλλαγής της θέσεως των πλανητών, 
του ήλιου και της σελήνης, για τον λόγο αυτό άλλωστε επιδίδονταν και στην κατασκευή 
ωροσκοπίων προκειμένου να μελετήσουν την εξέλιξη των νοσημάτων. Η θεραπεία των 
χοιράδων (η φυματιώδης τραχηλική αδενίτις), θεραπευόταν! ακόμα και τον 18ο αιώνα 
με τα ‘άγγιγμα του βασιλιά’…

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα- η ειδοποιός διαφορά-, της λαϊκής από την ‘επιστημονική’ 
ιατρική της εποχής, δεν ήταν ούτε θα πρέπει να θεωρηθεί η δεισιδαιμονία. 

	52	Χ.	Κορύλλος,	‘Λαϊκή	Ιατρική’. Ιατρική Πρόοδος,	τόμος	32ος,	1927,	σσ.	634-637,	τόμος	33ος,	1928	20-22,	45-46.
	53	Λήμμα	‘Ιατρική	δημώδης’. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία. 1930.	Τόμος	ΙΒ΄	σσ.	820-821.
	54	Λήμμα	‘Ιατρική	λαϊκή’. Πάπυρος-Larousse-Britannica. Έκδοση	2007.	Τόμος	24ος	σσ.	359-360.	
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Οι παραπάνω ορισμοί προσωπικά δεν με καλύπτουν. Δεν μου εξηγούν πως ακριβώς 
διαμορφώθηκε το εκπληκτικά όμοιο σύνολο γνώσεων και εφαρμογών της λαϊκής ια-
τρικής σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές του Ελληνισμού. Οι παραπάνω ορισμοί, ενώ 
επισημαίνουν την σταθερή παρουσία της αρχαίας ελληνικής ιατρικής στο λαογραφικό 
υλικό, δεν της προσδίδουν την πρέπουσα κεντρική θέση.55 

Η δική μου άποψη είναι ότι η λαϊκή μας ιατρική δεν περιλαμβάνει απλώς και στοι-
χεία από την αρχαία ελληνική ιατρική, είναι αυτούσια η αρχαία ιατρική. Πιστεύω ότι, 
ουσιαστικά, λαϊκή ιατρική ουδέποτε υπήρξε. Αυτό το σύνολο γνώσεων, θεραπευτικών 
παρεμβάσεων, τελετουργιών, δρώμενων, που αναγνωρίζουμε εμείς σήμερα ως λαϊκή 
ιατρική του παρελθόντος, δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι επιβιώσεις της αρχαίας και 
βυζαντινής ιατρικής. Επιβιώσεις, φυσικά, που ενσωμάτωσαν και άλλες ιατρικές γνώσεις 
στην πορεία των αιώνων.

Γνωρίζω ότι η άποψή μου είναι τολμηρή και ασφαλώς εισάγει ‘καινά δαιμόνια’ στη 
διαπραγμάτευση του θέματος. Δεν αμφισβητώ ότι η ανθρώπινη εμπειρία δημιουργεί 
συσσωρευτικά ένα σύνολο γνώσεων που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Ωστόσο, μου 
είναι δύσκολο να δεχθώ ότι ο ελληνικός λαός κατά τη διάρκεια των σκοτεινών χρόνων 
της δουλείας του, παρήγαγε μόνο από την εμπειρία της ζωής, ένα σύνολο γνώσεων το 
οποίο συμπτωματικά ταυτίζεται, στο βασικό του κορμό, με όλες τις ανάλογες ιατρικές 
γνώσεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Πώς θα εξηγήσουμε την ομοιότητα που παρουσιάζουν τα γιατροσόφια της Ηπείρου 
με τα γιατροσόφια της Κρήτης; Πώς είναι δυνατόν οι Ελληνίδες πρακτικές μαμές κατά 
την Τουρκοκρατία, να χρησιμοποιούσαν σε περιπτώσεις δυστοκίας τις ίδιες τεχνικές 
στον Πόντο, στις Κυκλάδες, στην Κύπρο, στην Ήπειρο και στην Καππαδοκία; Μόνο από 
εμπειρία της ζωής οι πρακτικοί χειρουργοί της Πελοποννήσου αντιμετώπιζαν τα κατάγ-
ματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τα αντιμετώπιζαν οι πρακτικοί γιατροί και στη Μικρά 
Ασία; Εντελώς συμπτωματικά η λαϊκή θεραπευτική χρησιμοποιούσε τα ίδια βότανα για 
τις ίδιες παθήσεις στη Θεσσαλία, τη Θράκη και την Πελοπόννησο; Η πατροπαράδοτη 
γνώση από γενιά σε γενιά οδήγησε τους εμπειρικούς γιατρούς να αντιμετωπίζουν τον 
ίκτερο, την παρωτίτιδα, τον στομαχόπονο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στα νησιά του 
Αιγαίου, όπως και στη Μακεδονία;

Τα παραπάνω παραδείγματα -ερωτήματα, όπως και πλήθος άλλα, ερμηνεύονται και 
απαντώνται μόνο αν δεχθούμε ότι η λαϊκή ιατρική έχει έναν βασικό άξονα, μία κοινή 
δεξαμενή γνώσεων, έναν στέρεο πυλώνα, πάνω στον οποίο αναπτύχθηκε. Η αναζήτηση 
αυτού του σταθερού σημείου αναφοράς για την καταγωγή των γνώσεων, μας οδηγεί 
στην αρχαία ελληνική και βυζαντινή ιατρική.

Όταν διαπραγματευόμαστε το θέμα των εμπειρικών γιατρών και της λαϊκής ιατρικής 
στο γεωγραφικό χώρο που ανέπτυξε τον πολιτισμό της η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι στον ίδιο περίπου χώρο κυριάρχησε για χίλια χρόνια η αρχαία 
ελληνική ιατρική και, στη συνέχεια, για άλλα χίλια χρόνια, υπήρξε η συνέχεια της αρχαίας 
ελληνικής ιατρικής, η βυζαντινή ιατρική. Αυτή η σπουδαία πνευματική κληρονομιά δεν 
χάθηκε με την άλωση της Βασιλεύουσας. Συνέχισε, έστω και με δυσκολίες, να υπάρ-

	55	Η	παρουσία	της	αρχαίας	ελληνικής	ιατρικής	στο	λαογραφικό	υλικό,	αποτέλεσε	το	θέμα	μιας	ειδικής	εξαιρετικής	
μονογραφίας.	Γεράσιμος	Ρηγάτος,	Η αρχαία ιατρική στη λαϊκή μας παράδοση,	εκδόσεις	ΒΗΤΑ,	Αθήνα	1999.
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χει στην πνευματική παρακαταθήκη του Ελληνισμού, με τα γραπτά του κατάλοιπα, τα 
γιατροσόφια. 

Σωστά παρατηρεί και σημειώνει σε σχετική μονογραφία του ο ιστορικός της ιατρικής 
Θανάσης Διαμαντόπουλος: ‘Στο Βυζάντιο, σε αντίθεση από ότι συνέβη στη Δυτική Ευρώπη, 
η αρχαία κληρονομιά δεν είχε χαθεί για να χρειασθεί να επαναβρεθεί, να αναγεννηθεί… 
Είναι αναπόφευκτο όταν μιλάμε οι Έλληνες για Βυζάντιο να μην σταματάμε στο 1453 
μ.Χ. Όπως η παράδοση της Ύστερης Αρχαιότητας ποτέ δεν χάθηκε από την ψυχή των 
Βυζαντινών, αν και είχε ξεχασθεί στη Δύση, έτσι και η παράδοση του Βυζαντίου εξακο-
λούθησε- και εξακολουθεί- να επιζεί στους λαούς που αποτελούσαν κάποτε τμήματα της 
Αυτοκρατορίας’.56

Ένας άλλος εξαιρετικός επιστήμονας του καιρού μας, ο φιλόλογος και παλαιογράφος 
Αγαμέμνων Τσελίκας, καλός γνώστης του θέματος σημειώνει: ‘Η ομοιότητα μεταξύ χει-
ρογράφων που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές, αποδεικνύει ακριβώς την άποψη 
του κεντρικού άξονα’.57 Σε άλλη σχετική εργασία του, ο Αγαμέμνων Τσελίκας προσδιορίζει 
επακριβώς τον άξονα, γύρω από τον οποίο δημιουργήθηκαν τα γιατροσόφια: ‘Μια απλή 
ανάγνωσή τους δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι η αρχαία ιατρική γνώση έχει επιβιώσει 
και ότι η πλούσια βοτανολογική πείρα δεν έχει ολότελα χαθεί’.58

Στην αρχή της εργασίας μου, αναφερόμενος στη λαϊκή ιατρική του τόπου μας, την 
παρομοίασα με ένα φανταστικό ‘Μουσείο’, στο οποίο όμως, ενώ υπάρχουν χιλιάδες 
‘εκθέματα’ δεν υπάρχουν ‘επεξηγηματικές πινακίδες’. Θα τολμήσω λοιπόν να θέσω 
‘πινακίδες’ σε αυτό το ‘Μουσείο’, και θα περιοριστώ εδώ να θέσω την σημαντικότερη 
από όλες τις ‘πινακίδες’, πώς δηλαδή θα πρέπει να ονομαστεί το ‘Μουσείο’ που παρου-
σιάζει τα ‘εκθέματα’ της ιατρικής μας λαογραφίας. Μουσείο Αρχαίας και Βυζαντινής 
Ελληνικής Ιατρικής.

	56	Θ.	Διαμαντόπουλος,	‘Εικονογραφήσεις	βυζαντινών	ιατρικών	χειρογράφων’.	Κεφάλαιο	στο	συλλογικό	τόμο:	Ιατρικά 
Βυζαντινά Χειρόγραφα. (Επιμέλεια	Θανάσης	Διαμαντόπουλος).	Εκδόσεις	‘Δόμος’.	Αθήνα	1995,	σ.	102,	116.

	57	Α.	Τσελίκας,	‘Τα	Ελληνικά	Γιατροσόφια.	Μια	περιφρονημένη	κατηγορία	χειρογράφων’.	Κεφάλαιο	στο	συλλογικό	
τόμο: Ιατρικά Βυζαντινά Χειρόγραφα.	(Επιμέλεια	Θανάσης	Διαμαντόπουλος).	Εκδόσεις	‘Δόμος’.	Αθήνα	1995,	σ.	
61.	

	58	Α.	Τσελίκας,	‘Ιατροσοφικά	χειρόγραφα.	Τεκμήρια	επιβίωσης	της	αρχαίας	ιατρικής	γνώσης	στους	μεταβυζαντινούς	
χρόνους’.	Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ελληνική Ιατρική. Στην αρχαιότητα και το Βυζάντιο.	12	Οκτωβρίου	1997.
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Φώτης Βλαστός

Η ενδοσκόπηση εκθέτει το άβυθον της ύπαρξής μας, προηγουμένως άγνωστες επι-
φάνειές μας. Με άλλα λόγια, όταν κάτι δεν είναι άμεσα ορατό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι 
στο «εσωτερικό» κάποιου άλλου πράγματος του οποίου αποτελεί «το βάθος» - είναι απλώς 
μια επιφάνεια που πρέπει να αποκαλυφθεί.

Robyn Fadden
The endoscopic gaze: Objectivity and Objectification Go Inside the Body (and Out Again)

Wounds (2007)
Nicole Natri
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Η ανακαΛυΨΗ Των ΔιορθωΤικων Φακων

Η ιστορία του «ιατρικού βλέμματος» στο εσωτερικό του ανθρωπίνου σώματος συνδέ-
εται με την ιστορία της ανάπτυξης μεγεθυντικών κατόπτρων, απαραίτητων βοηθημάτων 
στην προσπάθεια του βλέμματος να δει καλύτερα, μεγεθύνοντας τα απρόσιτα στην απλή 
όραση αντικείμενα. Η αρχαιότερη αναφορά στη μεγέθυνση βρίσκεται στις αιγυπτιακές 
ιερογλυφικές επιγραφές του 8ου αιώνα πΧ, όπου γίνεται μνεία σε «απλούς γυάλινους 
μηνισκοειδείς φακούς». Η αρχαιότερη εγγραφή που αφορά τη μεγέθυνση χρονολογείται 
από τον 1ο αιώνα μΧ, όταν ο Σενέκας ο νεότερος, παιδαγωγός του αυτοκράτορα Νέρωνα, 
έγραφε «τα γράμματα, όσο μικρά και δυσανάγνωστα κι αν είναι, μπορούν να φανούν 
μεγεθυμένα και καθαρότερα με τη βοήθεια μιας σφαίρας ή ενός δοχείου γεμάτου με 
νερό». Ο ίδιος ο αυτοκράτορας Νέρωνας αναφέρεται ότι παρακολουθούσε τους αγώνες 
των μονομάχων χρησιμοποιώντας ένα διαφανές σμαράγδι σαν μεγεθυντικό φακό. Κατά 
τη διάρκεια του 9ου αιώνα μΧ, διορθωτικούς φακούς λέγεται ότι χρησιμοποιούσε και ο 
πολυμαθής Άραβας Abbas Ibn Firnas, από την Κόρδοβα της Ανδαλουσίας. Πιθανώς, 
γνώριζε πώς να κατασκευάζει άχρωμους, γυάλινους φακούς («πέτρες για διάβασμα»). 

Η αρχαιότερη αναφορά σε συσκευή μεγέθυνσης, έναν αμφίκυρτο φακό που σχη-
μάτιζε μεγενθυμένο είδωλο, βρίσκεται στο Βιβλίο Οπτικής 
του Άραβα Alhazen (1021). Η μετάφρασή του στα λατινικά, 
κατά τον 12ο αιώνα, βοήθησε σημαντικά στην ανακάλυψη 
των οφθαλμικών γυαλιών κατά τον 13ο αιώνα, στην Ιταλία. 
Ο Ιταλός Salvino D’Armate θεωρείται ο εφευρέτης των φο-
ρητών γυαλιών, κατά το έτος 1284. Η πρώτη, εικονογραφική 
μαρτυρία αυτών των γυαλιών βρίσκεται στο πορτρέτο του 
καρδινάλιου Hugh de Provence που φιλοτέχνησε ο Tomaso 
da Modena το 1352. Σύμφωνα με άλλες πηγές, η εφεύρεση 
πιστώνεται στον ευρωπαίο αλχημιστή Roger Bacon (1262). 
Η πραγματεία του De iride («Σχετικά με το ουράνιο τόξο», 
1235) αναφέρει ότι χρησιμοποιούσε οπτικά βοηθήματα για 
να διαβάσει «τα μικρότερα γράμματα σε τεράστιες αποστά-
σεις». Σε κάθε περίπτωση, τα γνωστά μας φορητά γυαλιά 
με σκελετό (spectacles) ανακαλύφθηκαν στην Ιταλία μεταξύ 
1280 και 1300. Πάντως, μόλις στα 1604, ο μαθηματικός και 
αστρονόμος Johannes Kepler δημοσίευσε την πραγματεία 

του σχετικά με την οπτική και την αστρονομία, όπου παρέχεται η πρώτη ακριβής εξήγηση 
του γιατί οι αμφίκυρτοι και οι αμφίκοιλοι φακοί μπορούν να διορθώσουν τις διαθλαστικές 
παθήσεις των ματιών. 

ΤΗΛΕσκοΠια και ΕνΔοσκοΠια

Η εξοικείωση με την ιδέα της «ενίσχυσης του βλέμματος» κατέστησε δυνατές και τις 
εφαρμογές της οπτικής για ερευνητικούς σκοπούς: ο μεγάκοσμος και ο μικρόκοσμος 
περίμεναν ανεξερεύνητοι επί αιώνες. Η παλαιότερη ένδειξη χρήσης τηλεσκοπίου ήταν τα 
ανακλαστικά τηλεσκόπια που εμφανίστηκαν στην Ολλανδία, το 1608. Η ανάπτυξή τους 
οφείλει πολλά σε τρεις επιστήμονες, τους Hans Lippershey, Zacharias Janssen και Jacob 

Λεπτομέρεια από το πορτρέτο 
του Hugh de Provence, που 
φιλοτέχνησε ο Tomaso da 
Modena στα 1352.
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Metius. Ο Γαλιλαίος βελτίωσε σε σημαντικό βαθμό τα σχέδιά τους, τον επόμενο χρόνο. 
Η ιδέα ότι ένας καθρέφτης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη θέση του φακού είχε 

αρχίσει να διερευνάται αμέσως μετά την ανακάλυψη των ανακλαστικών τηλεσκοπίων. 
Τα δυνητικά πλεονεκτήματα από τη χρήση παραβολικών καθρεφτών ενέπνευσαν πολλά 
σχέδια για την ανάπτυξη κατοπτρικών τηλεσκοπίων. Στα 1668, ο Isaac Newton σχεδίασε 
το πρώτο λειτουργικό κατοπτρικό τηλεσκόπιο. 

Αλληλένδετες από την αρχαιότητα, η φυσική και η ιατρική, επωφελήθηκαν από τις 
ανακαλύψεις στο χώρο της οπτικής. Ό,τι σκόπευε τον ουρανό, μπορούσε να σκοπεύσει 
και το εσωτερικό του ζωντανού, ανθρώπινου σώματος. Οι αρχαιότερες καταγεγραμμένες 
ιατρικές προσπάθειες για παρατήρηση στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος βρί-
σκονται στο corpus των ιπποκρατικών κειμένων (460-375 π.Χ.). Περιγράφεται πρωκτική 
εξέταση με τη βοήθεια ενός διανοικτικού οργάνου παρόμοιου με αυτά που χρησιμοποι-
ούνται σήμερα για την κολπική ή την πρωκτική εξέταση. Παρόμοια εργαλεία βρέθηκαν 
και στα ερείπια της Πομπηίας (70 π.Χ.). 

Ο όρος «ενδοσκοπείν» αποδίδεται στον Άραβα γιατρό Αβικκένα (Ibn Sina, 980–1037 
μ.Χ.), αν και νωρίτερα ο επίσης Άραβας Albulassim (912–1013 μ.Χ.) αναφέρεται σαν ο 
πρώτος γιατρός που χρησιμοποίησε το φως για να πραγματοποιήσει ενδοσκοπικούς 
χειρισμούς, καθώς τοποθετούσε έναν καθρέφτη μπροστά από τον κόλπο της εξεταζόμε-
νης ασθενούς. Ο Βενετός γιατρός Giulio Caesare Aranzi (1530–1589 μ.Χ.) ανέπτυξε μια 
πρωτόλεια ενδοσκοπική τεχνική με τη βοήθεια του φωτός. Χρησιμοποίησε την αρχή του 
Βενεδικτίνου μοναχού Don Panuce «camera obscura» για ιατρικούς σκοπούς: οι ηλιακές 
ακτίνες περνούσαν μέσα από μια στενή σχισμή ενός παραπετάσματος, διαθλούνταν 
μέσα από μια γυάλινη φιάλη και στη συνέχεια προβάλλονταν σαν δέσμη φωτός στην 
εξεταζόμενη περιοχή. 

Ωστόσο, μόλις το 1806, ο Philipp Bozzini (1773-1809), ένας νεαρός Γερμανός 
στρατιωτικός χειρουργός, απογοητευμένος από τις δυσκολίες που συναντούσε στο 
να εντοπίσει τις σφαίρες στο σώμα των τραυματισμένων στρατιωτών του, επινόησε 
ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που αποτέλεσε τον πρόδρομο του ενδοσκοπίου. Το ερ-
γαλείο αυτό (Lichtleiter, αγωγός του φωτός) ήταν καλυμμένο από δέρμα καρχαρία και 
έφερε ένα κερί μέσα σε μια μεταλλική φωλεά. Ένας καθρέφτης στο εσωτερικό του 
αντανακλούσε το φως του κεριού στο εσωτερικό των κοίλων οργάνων του σώματος 
(ουρήθρα, ουροδόχος κύστη, πρωκτός, φάρυγγας κ.λπ.). Ο εξεταστής έβλεπε μέσω 
ενός παραθύρου που βρισκόταν στην ευθεία της διόδου του οργάνου (Σχήμα). Όταν 
το ενδοσκόπιο του Bozzini δοκιμάστηκε στη Βιέννη, οι εξεταστές μπόρεσαν να δουν 
πέτρες στη χοληδόχο κύστη των εξεταζόμενων πτωμάτων. Επρόκειτο για δύσχρηστο 
εργαλείο που υπερθερμενόταν σύντομα και γινόταν ακατάλληλο για κλινική χρήση. Ο 
Bozzini παρουσίασε δημόσια το ενδοσκόπιό του το 1804, ενώ δυο χρόνια αργότερα 
έκανε μια δημόσια επίδειξη στα πλαίσια ενός ιατρικού συνεδρίου στη Φρανκφούρτη, 
εξετάζοντας τον φάρυγγα και τις ρινικές κοιλότητες του βοηθού του. Παρά τον πρό-
ωρο θάνατο του εφευρέτη του (το 1809), το ενδοσκόπιο του Bozzini εξασφάλισε μια 
παγκόσμια αναγνώριση χάρη στη μονογραφία The Light Conductor, or Description of a 
Simple Device and Its Use for Illumination of Inner Cavities and Spaces of the Living Animal 
Bodies που ο Bozzini πρόλαβε να δημοσιεύσει το 1807. 

Ενώ ο Bozzini προσπαθούσε να βελτιώσει το ενδοσκόπιό του, ο Άγγλος χημικός 
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Humphrey Davy ξεκινούσε τα πειράματά του για τη δημιουργία ηλεκτρικού φωτός. Ο 
Davy διέθετε επίσης γνώσεις φαρμακολογίας και ιατρικής. Ανακάλυψε τις αναισθητικές 
δράσεις του οξειδίου του αζώτου και πρότεινε την πρώτη μέθοδο υπολογισμού του υπο-
λειπόμενου πνευμονικού όγκου (residual volume). H πρώτη του απόπειρα σχετικά με το 
ηλεκτρικό φώς βασίστηκε στην ιδέα της σύνδεσης μιας στήλης λιθάνθρακα με τους δύο 
πόλους μιας μπαταρίας. Τα ανθρακωρυχεία του 19ου αιώνα ζητούσαν επίμονα ασφαλή 
φωτισμό για τις υπόγειες στοές τους, χωρίς τον κίνδυνο εκρήξεων. Ήδη από το 1820, 
μια ίνα πλατίνας τοποθετημένη σε μερικό κενό χρησιμοποιήθηκε από τον Ελβετό Auguste 
de la Rive γι’ αυτόν τον σκοπό. Μέχρι το 1879, που ο Thomas Edison δημιούργησε τον 
δημοφιλή ηλεκτρικό λαμπτήρα του, πολλές ανάλογες λύσεις είχαν προταθεί για την 
παραγωγή φωτός από τον ηλεκτρισμό. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 45 χρόνων, η 
παραγωγή ηλεκτρικού φωτός βελτιωνόταν συνεχώς. Η βελτίωση αυτή βοήθησε και την 

Σχέδια του Philipp Bozzini για το πρώτο ενδοσκόπιο.
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ενδοσκόπηση, καθώς παρείχε τη δυνατότητα για ψυχρό φωτισμό, χωρίς τον κίνδυνο 
υπερθέρμανσης του οργάνου. Έτσι, έγινε ευκολότερη η εξέταση και οι ενδοσκοπικοί 
χειρισμοί σε κλειστές και δυσπρόσιτες κοιλότητες του σώματος, όπως ο θώρακας. 

Η εισαγωγή του χλωροφορμίου σαν διεγχειρητική αναισθησία από τον James Simpson 
στα 1846 διευκόλυνε με τη σειρά της την ανάπτυξη χρονοβόρων και επεμβατικών 
ενδοσκοπικών τεχνικών. O Γάλλος ουρολόγος Antonin Jean Desormeaux θεωρείται ο 
εισηγητής της σύγχρονης ενδοσκόπησης: πραγματοποίησε τις πρώτες, επιτυχημένες 
ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Στον Desormeaux αποδίδεται η επανεισαγωγή του όρου 
ενδοσκόπηση (endoscopie), στα πλαίσια ομιλίας του στην Ακαδημία Επιστημών των Πα-
ρισίων, στις 20 Ιουλίου του 1853. Αν και οι παρεμβάσεις του δεν μετέβαλλαν τις βασικές 
αρχές της ενδοσκόπησης όπως είχαν ήδη καθιερωθεί στον καιρό του, ο Desormeaux 
χρησιμοποίησε το πρώτο λειτουργικό κυστεοσκόπιο ή ουρηθροσκόπιο, σε άνδρες ασθε-
νείς. Το ενδοσκόπιο αυτό επέτρεπε καλύτερη οπτική επαφή με το εξεταζόμενο όργανο 
λόγω του καλύτερου φωτισμού. Σαν φωτεινή πηγή του ενδοσκοπίου χρησιμοποιήθηκε 
ένα σύστημα με βάση το gasogene (ένα καύσιμο αέριο, προϊόν της ατελούς καύσης 
του λιθάνθρακα). Έτσι, ο Desormeaux πραγματοποίησε τις πρώτες, απλές, ενδοσκο-
πικές μικροεπεμβάσεις (λύσεις συμφύσεων ουρήθρας κ.ά.). Το σύγγραμμά του «De 
l’endoscope» («Περί του ενδοσκοπίου», 1865) είχε μεγάλη απήχηση και βοήθησε στη 
διάδοση των πρώτων γνώσεων περί ενδοσκόπησης στον ιατρικό κόσμο της εποχής του. 

Το ενδοσκόπιο του Desormeaux.

αΠο ΤΗν κυσΤΕοσκοΠΗσΗ σΤΗ θωρακοσκοΠΗσΗ

Ο Ιρλανδός ουρολόγος Francis Richard Cruise (1834–1912), θεωρώντας ανεπαρκή 
τον φωτισμό στο μοντέλο ενδοσκοπίου του Desmoreaux, εισήγαγε το 1865 μια βελτιω-
μένη εκδοχή του. Χρησιμοποίησε ένα μίγμα από πετρέλαιο και καμφορά για να αντικα-
ταστήσει το μίγμα του gasogene. Ο νέος φωτισμός υπήρξε εντονότερος και βοήθησε 
στην ακριβέστερη επισκόπηση των φυσικών αποχρώσεων. Ο Cruise ενίσχυσε επίσης το 
σύστημα των φακών, γεγονός που επέτρεψε τη διοφθάλμια επισκόπηση. Η δημοσίευσή 
του “The utility of the endoscope as an aid in the diagnosis and treatment of diseases” 

Desormeaux 
endoscope.
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ανέδειξε τον Cruise σαν έναν από τους πρωτοπόρους της ενδοσκόπησης στη διάρκεια 
του 19ου αιώνα. 

Το 1866, ο Samuel Gordon, λέκτορας στο Carmichael School of Medicine του 
Δουβλίνου, δημοσίευσε την πρώτη περιγραφή θωρακοσκόπησης με τη βοήθεια του 
ενδοσκοπίου του Cruise στο Dublin Quarterly Journal of Medical Science. Κάτω από τον 
γενικό τίτλο «Κλινικές αναφορές σπανίων περιστατικών που κατεγράφησαν στα νοσο-
κομεία Whitworth και Hardwicke», η δημοσίευση του Gordon αφορούσε «Μια μεγάλη 
πλευριτική συλλογή που εξελίχθηκε ταχέως σε εμπύημα. Παρακέντησις. Εισαγωγή 
παροχέτευσης. Ίασις. Εξέταση του εσωτερικού της υπεζωκοτικής κοιλότητας μέσω 
ενός ενδοσκοπίου». Σύμφωνα με το άρθρο, επρόκειτο για ένα 11χρονο κορίτσι που 
εισήχθη στο νοσοκομείο Whitworth στις 27 Απριλίου του 1866. Είχε εμφανίσει βήχα και 
πλευροδυνία από διμήνου, πριν από την ημερομηνία της εισαγωγής της στο νοσοκο-
μείο. Η κλινική εξέταση ανέδειξε έντονη ταχύπνοια (68 αναπνοές/λεπτό), ταχυκαρδία 
(140 σφύξεις/λεπτό) και καταβολή δυνάμεων. Διαγνώσθηκε μεγάλη πλευριτική συλλογή 
στο αριστερό ημιθωράκιο. Στην ασθενή έγινε παρακέντηση, αριστερά παραστερνικά, 
μεταξύ τρίτης και τέταρτης πλευράς, στις 29 Απριλίου του 1866. Παροχετεύθηκε ένα 
κιτρινο-πράσινο, ορώδες υγρό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παρακέντησης προέκυψε 
πνευμοθώρακας. Επειδή η κλινική κατάσταση της ασθενούς εμφάνιζε ραγδαία επιδεί-
νωση, πραγματοποιήθηκε δεύτερη παρακέντηση στις 2 Μαΐου. Λόγω της εξόδου πύου 
στη σύριγγα της παρακέντησης, τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης. Σύμφωνα με 
τη δημοσίευση, στην ασθενή χορηγήθηκε μεγάλη ποσότητα κρασιού, προφανώς για να 
επιτευχθεί κάποιου βαθμού αναισθησία. Η πορεία της ίασης υπήρξε βραδεία. Στα τέλη 

Το ενδοσκόπιο του Cruise.
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Ιουλίου 1866, ο ενδοθωρακικός σωλήνας παροχέτευε ακόμη. Ωστόσο, υπήρχαν σημεία 
βελτίωσης. Το αριστερό ημιθωράκιο άρχισε να εκπτύσσεται κανονικά, ενώ η παρεκτοπι-
σμένη προς τα δεξιά καρδιά της ασθενούς επέστρεψε σχεδόν στη φυσιολογική της θέση. 
Πάντως, ο σωλήνας παροχέτευσης έπρεπε να αντικαθίσταται για καιρό και αφαιρέθηκε 
μόλις στις 13 Ιανουαρίου του 1867. Αναπτύχθηκε συρίγγιο μέσω του οποίου εξερχόταν 
πλευριτικό υγρό. Μόνο στο τέλος της δημοσίευσης, ο Gordon αναφέρει ότι ο Cruise 
εισήγαγε επανειλημμένα ένα ενδοσκόπιο στο εσωτερικό του θώρακα της ασθενούς 
(μέσω του συριγγίου) και ότι, εξ όσων γνώριζε, αυτή ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία 
της ενδοσκόπησης που πραγματοποιούνταν αυτή η εξέταση. Ο Gordon υπογράμμιζε 
ότι η ενδοσκοπική εξέταση εξασφάλιζε μια τακτική επισκόπηση του υπεζωκότα και του 
εσωτερικού του θώρακα και ότι η τεχνική αυτή, αν και δύσκολα πραγματοποιήσιμη, ήταν 
σημαντική για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της αγωγής. 

Το 1868 πραγματοποιήθηκε επίσης η πρώτη οισοφαγοσκόπηση από τον Bevan. Το 
1870, ο Kussmaul έκανε την πρώτη οισοφαγο-γαστροσκόπηση σε έναν επαγγελματία 
μάγο που κατάπινε ξίφη. 

Ο όρος «θωρακοσκόπηση» εμφανίζεται το 1876, στο γαλλικό Grand Dictionnaire 
Universel (τόμος 15). Η ερμηνεία που συνοδεύει το λήμμα είναι «εξέταση της θωρακικής 
κοιλότητας». Ο τόμος 16 της ίδιας ιατρικής εγκυκλοπαίδειας, που εκδόθηκε το 1878, 
παρέχει μια λεπτομερέστερη περιγραφή της εξέτασης: το «θωρακοσκόπιο» περιγράφεται 
σαν ένα «όργανο για την επισκόπηση των βλαβών των αεραγωγών και του στήθους», 
με άλλα λόγια «όργανο που επιτρέπει την παρατήρηση μεταβολών των αεροφόρων 
οδών και των πνευμόνων». Ωστόσο, ο όρος ανευρίσκεται ήδη στο λεξικό της γαλλικής 
Ακαδημίας Complément du Dictionnaire de l’Académie Française του 1842, καθώς και 

στο λεξικό της γαλλικής γλώσσας Dictionnaire National ou 
Dictionnaire Universel de la Langue Française του 1860. Αν 
και η ύπαρξη του όρου υποδηλώνει προγενέστερη του 
1866 γνώση και εφαρμογή της εξέτασης, είναι πιθανό ότι η 
ύπαρξή του στα παλαιότερα λεξικά αποτελεί προϊόν σύγ-
χυσης μεταξύ «εξέτασης του θώρακα με το στηθοσκόπιο» 
και «εξέτασης του θώρακα με το θωρακοσκόπιο». Πράγματι, 
τα γερμανικά λεξικά της εποχής συγχέουν «Thorakoskopie» 
με «Stethoskopie». 

Ο επόμενος σταθμός στην ανάπτυξη της ενδοσκόπησης 
όπως τη γνωρίζουμε σήμερα ήταν η δημιουργία κυστεοσκο-
πίου με δυνατότητες τόσο ψυχρού φωτισμού, όσο και διόδου 
εργασίας. Ένα τέτοιο κυστεοσκόπιο πρότειναν οι Nitze (ένας 
ουρολόγος από το Βερολίνο), Beneche (οπτικός από το 
Βερολίνο) και Leiter (κατασκευαστής ιατρικών εργαλείων) 
από τη Βιέννη. Στα 1887, το κυστεοσκόπιο αυτό βελτιώθηκε 
με την προσθήκη ενός μικρού λαμπτήρα στο άκρο του, ο 
οποίος βελτίωσε την ευκρίνεια της ενδοσκοπικής εικόνας. 
Στις αρχές της δεκαετίας του 1900, το ενδοσκόπιο αυτό 
χρησιμοποιούνταν για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς 
σκοπούς σε ασθενείς με παθήσεις της λεκάνης, της κοιλίας, 
αλλά και του θώρακος. Το κυστεοσκόπιο του Nitze.
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Η συνΕισΦορα Του ΗaNS ChrIStIaN JaCobaEuS σΤΗν αναΠΤυξΗ  
ΤΗσ θωρακοσκοΠΗσΗσ

Κατά τη διάρκεια του δεύετρου μισού του 19ου αιώνα, οι επιστημονικές ανακαλύψεις 
διαδέχονται η μία την άλλη, δημιουργώντας ένα προκλητικό πλαίσιο για την ανάπτυξη, 
μεταξύ των άλλων, και της θωρακοσκόπησης. Ένας σύγχρονος του Francis Richard 
Cruise, ο Γάλλος χημικός Louis Pasteur θεμελιώνει τη Βακτηριολογία, ενώ ο Γάλλος 
γιατρός Jean-Antoine Villemin αποδεικνύει ότι η φυματίωση είναι μεταδοτική και όχι 
κληρονομική νόσος. Ο Villemin υποθέτει ότι η νόσος πρέπει να οφείλεται σε έναν αε-
ρογενή μικρο-οργανισμό, ο οποίος ταυτοποιείται 15 χρόνια αργότερα (1882) από τον 
Γερμανό γιατρό Robert Koch. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα (1901), ο Georg Kelling (1866–1945), γιατρός από τη 
Δρέσδη, χρησιμοποίησε το κυστεοσκόπιο για να παρατηρήσει ενδοκοιλιακά όργανα σε 
σκύλους. Ο Kelling αντιλήφθηκε επίσης ότι το πνευμοπεριτόναιο μπορούσε να βοηθήσει 
τους λαπαροσκοπικούς χειρισμούς και χρησιμοποίησε γι’ αυτό το σκοπό τον αέρα του 
δωματίου. Εισηγήθηκε τον όρο «κοιλιοσκοπία» για να περιγράψει την τεχνική του, αν 
και δεν δημοσίευσε κάποια περιγραφή της.

Στο Σουηδό παθολόγο Ηans Christian Jacobaeus (1879–1937) αποδίδεται η πρώτη 
συστηματική εφαρμογή της θωρακοσκόπησης. Ο Jacobaeus υπήρξε μαθητής του Georg 
Kelling. Αντίθετα από το δάσκαλό του, ο Jacobaeus όχι μόνο δημοσίευσε τη δική του 
εμπειρία, αλλά οργάνωσε τη σχετική εκπαίδευση και συνέλαβε τις θεραπευτικές εφαρ-
μογές της μεθόδου. Σε ένα άρθρο του με τίτλο “Uber die Moglichkeit die Zystoskopie bei 
Untersuchungen seroser Hohlungen anzuwenden” (“Περί της δυνατότητος της χρήσης 
του κυστεοσκοπίου για τη διευρεύνηση ορωδών κοιλοτήτων”) που δημοσιεύτηκε τον 
Οκτώβριο του 1910 στο ιατρικό περιοδικό Munchner Medizinische Wochenschrift, ο 
Jacobaeus περιέγραψε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τον όρο “Thorakoskopie”. Το 
άρθρο περιείχε τρία μέρη: το πρώτο αναφερόταν στα υλικά και στη μεθοδολογία, το 
δεύτερο στη λαπαροσκόπηση (εμπειρία σε 17 ασθενείς με ασκίτη) και το τρίτο περιέ-
γραφε θωρακοσκόπηση σε δύο ασθενείς. Για τις δύο ενδοσκοπήσεις χρησιμοποιήθηκε 
ένας συνδυασμός βελόνας 17 Ch trocar με αυτόματη βαλβίδα μιας κατεύθυνσης (η οποία 
εμπόδιζε τη διαφυγή του αέρα που εισήγετο στη θωρακική κοιλότητα) και ενός άκαμπτου 
κυστεοσκοπίου τύπου Nitze n. 14 (4.6 mm). Η όραση ήταν πλάγια (90°) και στο άκρο του 
οργάνου υπήρχε ηλεκτρικός λαμπτήρας. Την επόμενη χρονιά, ο Jacobaeus δημοσίευσε 
στο ίδιο περιοδικό περισσότερα δεδομένα σχετικά με τη “Laparothorakoskopie”. Ο βα-
σικός στόχος του υπήρξε η διερεύνηση και η θεραπευτική αντιμετώπιση των θωρακικών 
βλαβών της φυματίωσης, κυρίως η λύση των συμφύσεων που κατέλιπαν οι φυματιώδεις 
πλευρίτιδες.

Ο Jacobaeus εργάσθηκε ως καθηγητής της Εσωτερικής Παθολογίας σε σανατόριο 
της Στοκχόλμης. Εκεί του δόθηκε η ευκαιρία να εφαρμόσει σε μεγάλες σειρές ασθενών 
τη θωρακοσκοπική λύση των υπεζωκοτικών συμφύσεων, με τη χρήση ενός τοπικού αναι-
σθητικού. Στις προσπάθειές του αυτές, ο Jacobaeus είχε τη βοήθεια ενός αποτελεσματικό 
κυστεοσκόπιο με επαρκή φωτισμό, καλή γνώση της εφαρμογής του τεχνητού πνευμο-
θώρακα, μια επιστημονικά εδραιωμένη κατανόηση της παθογένειας των πνευμονικών 
νοσημάτων και ιδιαίτερα της φυματίωσης και, τέλος, πρόσβαση στην ακτινογραφία του 
θώρακα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η μέθοδος του Jacobaeus αποτέλεσε συμπλήρωμα 
της «κολλαψοθεραπείας», εφόσον δεν είχαν εισαχθεί ακόμα τα αντιβιοτικά στην καθη-
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μερινή, κλινική πράξη. Στα 1921, ο Jacobaeus δημοσίευσε μια σύνοψη της πλούσιας 
εμπειρίας του, σε ένα άρθρο με τον τίτλο «The practical importance of thoracoscopy in 
surgery of the chest». Ωστόσο, η λεπτομερέστερη περιγραφή της θωρακοσκοπικής του 
εμπειρίας εμφανίσθηκε στα 1923, σε ένα άρθρο του στο περιοδικό Proceedings of the 
Royal Society of Medicine. Γράφει: 

Κατ’ αρχάς, ενδιαφερόμουν μόνο για τα διαγνωστικά πλεονεκτήματα της νέας μεθόδου. 
Σε ένα περιστατικό ασκίτη, μετά την αφαίρεση του υγρού και την αντικατάστασή του με 
αέρα, μπόρεσα μέσω της ενδοσκόπησης να έχω πρόσβαση σε μια καθαρή εικόνα των εν-
δοκοιλιακών οργάνων. Ήταν εύκολο να διαγνωσθεί μ’ αυτόν τον τρόπο η ηπατική κίρρωση, 
οι κακοήθεις όγκοι, η σύφιλη κ.λπ. Χωρίς αμφιβολία, η κυριότερη ωφέλεια της ενδοσκό-
πησης αφορά την εξέταση των υπεζωκοτικών κοιλοτήτων, η καλούμενη θωρακοσκόπηση. 
Σε ό,τι αφορά τη θωρακική κοιλότητα, δεν υπάρχει τίποτε αποτελεσματικότερο από την 
ερευνητική θωρακοτομή. Επιπλέον, η θωρακοσκόπηση είναι τόσο απλή ώστε μπορεί να 
εφαρμοσθεί χωρίς δυσχέρειες σε κάθε ασθενή με εξιδρωματική πλευρίτιδα που μπορεί 
να υποστεί θωρακική παρακέντηση. Η οπτική εξέταση των υπεζωκοτικών επιφανειών είναι 
στις περισσότερες περιπτώσεις σχεδόν πλήρης. Στις περισσότερες περιπτώσεις με τη λε-
γόμενη ιδιοπαθή πλευρίτιδα, πέτυχα να βρω διακριτά φυμάτια. Επίσης, η θωρακοσκόπηση 
βοηθά τη διαφορική διάγνωση σε περιπτώσεις όγκων και πλευρίτιδας άλλης αιτιολογίας. 
Μετά από μια μικρή εμπειρία, μπορεί κανείς να διαφοροδιαγνώσει μεταξύ μεταστάσεων 
και φυματιωδών βλαβών. Σε αμφίβολες περιπτώσεις, μπορεί κανείς να λάβει βιοψίες, 
μέσω της θωρακοσκόπησης, και να αποκαλύψει τη φύση της πλευρίτιδας. Ακόμη και οι 
συμπαγείς ενδοθωρακικοί όγκοι μπορούν να γίνουν ορατοί μέσω της θωρακοσκόπησης. Η 
ανατομική τους σχέση με τα περιβάλλοντα όργανα, τους πνεύμονες, το θωρακικό τοίχωμα 
κ.λπ. μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια. Συνεπώς, η επεμβατική απόφαση και ο σχετικός 
σχεδιασμός βοηθούνται κατά πολύ. 

Σε μια εποχή εκρηκτικής διασποράς της φυματίωσης, η διαγνωστική αξία της θω-
ρακοσκόπησης υπερκεράσθηκε ταχύτατα από την επεμβατική της ισχύ. Ο τεχνητός 
πνευμοθώρακας έγινε η αντιφυματική θεραπεία του συρμού. Ο πάσχων πνεύμονας 
έπρεπε να υποβληθεί σε όσο το δυνατό πληρέστερη ατελεκτασία ώστε να αναχαιτισθεί η 
πρόοδος της νόσου. Συχνά, ο στόχος αυτός ήταν ανέφικτος λόγω πλευρικών συμφύσεων. 
Ωστόσο, ο Jacobaeus μπορούσε να έχει άμεση οπτική πρόσβαση σ’ αυτές τις συμφύ-
σεις ώστε να τις λύνει. Επιχείρησε την πρώτη θωρακοσκοπική συμφυσιόλυση στα 1913. 
Κατά τη διάρκεια της κλειστής ενδοπλευρικής πνευμόλυσης, που ονομαζόταν επέμβαση 
Jacobaeus, ένας γαλβανοκαυστήρας εισάγονταν στην υπεζωκοτική κοιλότητα μέσω 
μιας μικρής οπής στο θωρακικό τοίχωμα και έκοβε τις συμφύσεις υπό θωρακοσκοπικό 
έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο, γεννήθηκε η ιατρική θωρακοσκόπηση διπλής εισόδου. 

Ο ασθενής υποβαλλόταν σε ακτινογραφία θώρακος πριν και μετά τη διαδικασία. 
Χρησιμοποιούνταν τοπική αναισθησία και αγχόλυση με φαινοβαρβιτάλη. Εισαγόταν 
ένα πλευρικό trocar μέσω ενός μεσοπλευρίου διαστήματος, ένα έως τρία μεσοπλεύρια 
επίπεδα πάνω από το σημείο όπου εντοπιζόταν η σύμφυση μέσω φθοριοσκόπησης. 
Οι συμφύσεις κατατάσσονταν με βάση τη μορφή και την εντόπισή τους (κορυφαίες, 
πλάγιες ή διαφραγματικές). Η παραπάνω κατάταξη είχε και προγνωστική αξία για την 
επιτυχία της συμφυσιόλυσης.

Κατά τις δεκαετίες του ’20 και του ’30, η θωρακοσκόπηση γνώρισε ευρεία εφαρμοφή 
σε πολλά ευρωπαϊκά ιατρικά κέντρα. Τότε εκδόθηκαν οι πρώτοι έγχρωμοι άτλαντες με 
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έγχρωμες εικόνες από τις παθήσεις του θώρακα. 
Ο πρώτος τρίγλωσσος Atlas thoracoscopicon εκ-
δόθηκε στα 1928 στην Ιταλία από τον Felix Cova 
και περιείχε μια εισαγωγή του Jacobaeus. Περιέ-
γραφε επτά συνήθεις παθήσεις του πνεύμονα και 
του υπεζωκότα και περιέγραφε την επέμβαση του 
Jacobaeus. Endoscopie et Pleurolyse ήταν ο τίτλος 
ενός ογκώδους τόμου 437 σελίδων που εκδόθηκε 
στα 1935 από τον Ελβετό γιατρό O.M. Mistal πάλι 
με έναν πρόλογο του Jacobaeus. 

Η ανακάλυψη της στρεπτομυκίνης από τον 
Selman Waksman στα 1943 άνοιξε τον χορό της 
ανακάλυψης αποτελεσματικών αντιφυματικών φαρ-
μάκων. Η πρόοδος της αντιφυματικής θεραπείας 
έλυσε τα περισσότερα από τα προβλήματα της 
φυματιολογίας και έστρεψε το ενδιαφέρον των 
θωρακοσκόπων από τη φυματίωση στους όγκους 
του υπεζωκότα και στη διερεύνηση αδιάγνωστων 
πλευριτικών συλλογών. 

Mετά το 1970, το ενδιαφέρον για τη θωρακοσκόπηση αναζωπυρώθηκε. Οι τεχνολογικές 
εξελίξεις στον τομέα των ενδοσκοπίων, της αναισθησίας, της ολιγότερο επεμβατικής 
χειρουργικής και της ιατρικής απεικονιστικής συνέβαλαν στην επιστροφή της θωρακο-

σκόπησης στην κλινική 
πρακτική. Παράλληλα, 
πολλαπλασιάσθηκαν τα 
κέντρα με πλούσια, σχετι-
κή εμπειρία. Οι ενδείξεις 
της θωρακοσκόπησης 
διευρύνθηκαν και πάλι: 
οι αυτόματοι πνευμοθώ-
ρακες και τα θωρακικά 
τραύματα. Μέσω της 
θωρακοσκόπησης, το 
«ιατρικό βλέμμα» και το 
«ιατρικό χέρι» συναντή-
θηκαν σε μια επωφελή 
για τους ασθενείς εξέλιξη 
μιας πανάρχαιας ιατρικής 
φιλοδοξίας.
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Η θέση του ιατρού στην κοινωνία: 
Η αρχαία κυπριακή μαρτυρία

Ἀνδρέας Ι. Βοσκός

Ἡ Κύπρος ἀναδύθηκε πρὶν ἀπὸ ἑκατοντάδες χιλιάδες χρόνια μέσα ἀπὸ τὸ βυθὸ τῆς 
θάλασσας στὴ βορειοανατολικὴ ἐσχατιὰ τῆς Μεσογείου· καὶ ἡ θεά της ἡ Ἀφροδίτη, 
ἡ Κύπρις, ἀναδύθηκε κι αὐτὴ μέσα ἀπὸ τοὺς ἀφροὺς τῆς θάλασσας, στὴ νοτιοδυτικὴ 
ἀκτὴ τῆς Κύπρου, ἔξω ἀπὸ τὴν Πάφο.1,2 Σταυροδρόμι πολύτιμο ἀνάμεσα σ’ Ἀνατολὴ 
καὶ Δύση κι ἀνάμεσα σὲ Βορρᾶ καὶ Νότο, μὲ τεράστια ἐμπορικὴ καὶ στρατιωτικὴ ση-
μασία λόγω τῆς γεωγραφικῆς της θέσης, καὶ προικισμένη γενναιόδωρα ἀπὸ τὴ φύση, 
δὲν τῆς ἔλειψαν ποτὲ οἱ ἐπίδοξοι μνηστῆρες κι οἱ κατακτητές. Ὁ χαλκός της, ποὺ πῆρε 
ἀπ’ αὐτὴν τὸ Λατινικὸ ὄνομά τoυ (aes Cyprium καὶ cuprum), καὶ τὰ ἄλλα μέταλλά της, 
μαζὶ μὲ τὰ φυτὰ καὶ τὰ ἄνθη της τὰ ποικίλα (πρῶτες ὕλες γιὰ ὀνομαστὰ μεταλλικὰ 
καὶ ἄλλα φάρμακα, μὰ καὶ γι’ ἀρώματα),1 καθιστοῦσαν τὸ νησὶ ἀκόμα πιὸ περιζήτητο 
στοὺς ξένους ἀφ’ ἑνός, καὶ ἀφ’ ἑτέρου πρόσφεραν στοὺς κατοίκους μακρὲς περιόδους 
εὐημερίας. Πηγὴ αἴγλης –καὶ πλούτου– γιὰ τὴν Κύπρο σημαντικὴ στὴν ἀρχαιότητα ἦταν 
ἡ λατρεία τῆς Κύπριδας, μὲ τὸ εὐρύτατα ὀνομαστὸ –ἤδη στὸν Ὅμηρο– ἱερό της στὴν 
Πάφο,1,3 μὰ κι οἱ ἐνθουσιώδεις ἀναφορὲς διακεκριμένων ἀνδρῶν ποὺ βρέθηκαν κατὰ 
καιροὺς στὸ νησὶ τῆς Ἀφροδίτης, μὲ πιὸ χαρακτηριστικὸ στὴν προκείμενη περίπτωση 
τὸ παράδειγμα τοῦ Γαληνοῦ, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ πηγὴ πολύτιμη γιὰ τὰ μέταλλα τῆς 
Κύπρου καὶ τὴν ἰατρικὴ ἐν γένει στὸ νησὶ κατὰ τοὺς ἀρχαίους χρόνους.1,4,5

Ἡ Ἱστορία τῆς ΙΑΤΡΙΚΗΣ στὴν Ἀρχαία Κύπρο δὲν παραλλάσσει σὲ γενικὲς γραμμὲς 
ἀπὸ τὴν ἀντίστοιχη Ἱστορία ἄλλων περιοχῶν. Χαρακτηριστικὸ εἶναι τὸ εὐρύτατο 
κεφάλαιο τῆς στενότατης σχέσεως μὲ τὴ λατρεία (ἀλλὰ καὶ μὲ τὴ μαγεία, τὴ μαντική, 
τὸν μυστικισμὸ καὶ τὴ θαυματοποιία, τὸν ἀθλητισμό, κ.τ.τ.), κυρίως ὅσα ἀναφέρονται 
στὸν Ἀσκληπιὸ καὶ τὴν Ὑγεία καὶ τὶς λοιπὲς θεότητες μὲ δύναμη θεραπευτική1.

Σημαντικὴ εἶναι ἡ συμβολὴ τῶν Κυπρίων φιλοσόφων στὰ πρῶτα στάδια τοῦ 
προβληματισμοῦ γιὰ τὸ θεωρητικὸ μέρος τῆς Ἰατρικῆς, κυρίως δὲ τοῦ Ζήνωνος τοῦ 
Κιτιέως, μὲ ἔργα ὅπως τὰ Περὶ τοῦ καθήκοντος (ἀπ. 233α [κ.ἀ.]: αὐτὸ ποὺ ὅταν πρα-
χθεῖ ἔχει μιὰν εὔλογη ἀπολογία, ὅπως εἶναι ἡ συνέπεια στὴ ζωή, κ.τ.τ.), Περὶ ὁρμῆς ἢ 
περὶ ἀνθρώπου φύσεως, Περὶ παθῶν, Περὶ ψυχῆς, μὲ ὁρισμοὺς ὅπως αὐτοὶ για τὴν 
ψυχή (ἀπ. 130: πνεῦμα ἔνθερμον) καὶ τὸ ἀνθρώπινο σπέρμα (ἀπ. 131: τὸ πνεῦμα ποὺ 
ἀφήνει ὁ ἄνθρωπος μαζὶ μὲ ὑγρό, ψυχῆς μέρος καὶ ἀπόσπασμα, καὶ τοῦ σπέρματος 
τοῦ τῶν προγόνων κέρασμα καὶ μίγμα συσταθὲν ἀπὸ τὰ μέρη τῆς ψυχῆς)· καὶ τοῦ 
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Κλεάρχου τοῦ Σολέως (μὲ ἔργα ὅπως τὸ Περὶ τοῦ πανικοῦ).1
Δὲν εἶναι λίγοι, σὲ σύγκριση μὲ πολλὲς ἄλλες ἑλληνικὲς γωνιές, οἱ ἀρχαῖοι Κύπριοι 

ἰατροὶ ποὺ κατάφεραν νὰ σπάσουν τὸ φράγμα τῆς ἀνωνυμίας, νὰ κερδίσουν ἐξέχου-
σα θέση στὴν κοινωνία καὶ νὰ ἀπαθανατιστοῦν μετὰ θάνατο. Δὲν λείπουν οἱ μνεῖες 
ἀνώνυμων ἰατρῶν, ὅπως αὐτὸς ποὺ συνάντησε ὁ Γαληνὸς στὸ νησὶ νὰ ἐπιπάσσει 
λάδανον σὲ δυσεπούλωτα ἕλκη καὶ αυτὸς ποὺ κατὰ τὴ μαρτυρία τοῦ Παυσανία ἤξερε 
νὰ διαλέγει φυτὰ κατάλληλα γιὰ τὴ θεραπεία ἀνθρώπων.1

Ὁ πιὸ προβεβλημένος ἀρχαῖος Κύπριος ἰατρὸς εἶναι ὁ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ, 
συγγραφέας σὺν τοῖς ἄλλοις ἑνὸς ἀξιόλογου ὑπομνήματος στὸ Περὶ ἄρθρων ἔργο 
τοῦ Ἱπποκράτη, τῆς Περὶ ἄρθρων πραγματείας, ἡ ὁποία ἔχει σωθεῖ ὁλόκληρη στὸν 
περίφημο κώδικα Laurentianus 74.7 τῆς συλλογῆς τοῦ Βυζαντινοῦ ἰατροῦ Νικήτα (τοῦ 
10ου πιθανῶς αἰ. μ.Χ.), κατ᾿ ἀντίθεση μὲ τὴν τύχη ὅλων τῶν ἰατρικοῦ περιεχομένου 
ἔργων τῆς Ἑλληνιστικῆς περιόδου. Τὸ ὑπόμνημα γράφτηκε κατ᾿ ἐντολὴ τοῦ βασιλιᾶ 
τῆς Κύπρου Πτολεμαίου (80-58 π.Χ.), ἀδελφοῦ τοῦ Πτολεμαίου ΙΒ´ τοῦ Αὐλητῆ, καὶ 
ἀπευθύνεται σ᾿ αὐτόν, γεγονὸς ποὺ μαρτυρεῖ ὕψιστη τιμὴ στὸν ὀνομαστὸ Κύπριο 
ἰατρό. Γράφει ὁ Ἀπολλώνιος στὴν ἀρχὴ τῆς πραγματείας του: «Βλέπω πὼς ἐνδιαφέρεσαι 
γιὰ τὴν ἰατρική, βασιλιὰ Πτολεμαῖε. Καί ἐπειδὴ πάλι καὶ σὺ μᾶς βλέπεις νὰ φέρνουμε 
σὲ πέρας πρόθυμα ὅσα πρόσταξες, πίστεψα ὅτι θὰ ἦταν καλὸ νὰ θέσω ὑπόψη σου, 
ἀπὸ ὅσα ἐπινόησε ὁ θεϊκὸς Ἱπποκράτης γράφοντας γιὰ τὰ ὄργανα πρὸς βοήθεια 
τῶν ἀνθρώπων, ὅσα αὐτὸς συνέγραψε γιὰ τὶς ἐξαρθρώσεις, συμπεριλαμβάνοντας 
κατάλληλα καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἀνάταξη τοῦ ἐξαρθρωμένου ὤμου, ποὺ κατὰ τὸ 
παρὸν μὲ πρόσταξες νὰ σοῦ μεταδώσω. Γιατί, ἐπειδὴ μερικοὶ ἀπὸ ἔλλειψη πείρας σὲ 
ὁρισμένα πράγματα ἀποδείχτηκαν ἀκατάλληλοι, ἐνῶ ἄλλοι, μολονότι ἔχουν καταστεῖ 
ἐπιτήδειοι στὴ χρήση πολλῶν πραγμάτων, ἐμποδίστηκαν ἀπὸ τὴν ὀκνηρία τους νὰ σοῦ 
τὰ διερμηνεύσουν, κι ἐπειδὴ μερικοὶ οὔτε πρὸς στιγμὴ κατανόησαν οὔτε ὑπολόγισαν 
τὴν ἐξάρθρωση καὶ τὴ μερικὴ μετατόπιση τῶν ἀρθρώσεων καὶ παρέλειψαν τὴ μέσω 
ὀργάνων ἔντεχνη ἐφαρμογὴ καὶ τὴν ἀρθρεμβόληση ποὺ γίνεται στὴν παλαίστρα μὲ 
τὸν παραδοσιακὸ λαϊκὸ τρόπο, ἂς μὴν σοῦ διαφεύγει τίποτε ἀπὸ τὰ σχετικά (...).»1,6

Ὁ ΣΥΕΝΝΕΣΙΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ, μαθητὴς τοῦ Ἱπποκράτη, μνημονεύεται ἀπὸ τὸν Ἀρι-
στοτέλη ‒στὸ Περὶ τὰ ζῷα ἱστορίαι ἔργο του‒ σχετικὰ μὲ τὴ φύση τοῦ αἵματος καὶ 
τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων, ὡς ὁ πρῶτος ποὺ ἀσχολήθηκε σοβαρὰ μὲ τὸ θέμα. Πιθανὴ 
πηγὴ τοῦ Ἀριστοτέλη εἶναι τὸ Περὶ ὀστέων φύσιος ἢ/καὶ τὸ Περὶ φύσιος ἀνθρώπου 
τῆς Ἱπποκρατικῆς συλλογῆς. Εὔλογη προβάλλει ἡ ὑπόθεση ὅτι ὁ Ἱπποκράτης ὀφείλει 
στὸν Κύπριο μαθητή του καὶ τὶς γνώσεις του γιὰ κυπριακὲς φαρμακευτικὲς ὕλες.1

Ὁ ΠΑΙΩΝ Ο ΑΜΑΘΟΥΣΙΟΣ εἶναι μία λίαν ἐνδιαφέρουσα περίπτωση. Ἡ ἰδιότητά 
του δὲν μαρτυρεῖται ἀπὸ τὶς πηγές. Κατὰ τὸν Πλούταρχο ὁ Παίων ὁ Ἀμαθούσιος 
διηγοῦνταν μιὰν ἰδιάζουσα ἱστορία γιὰ τὸν Θησέα καὶ τὴν Ἀριάδνη, τὸ ἔθιμο τῆς 
ἀρρενολοχείας καὶ τὸ ἄλσος Ἀριάδνης Ἀφροδίτης στὴν Ἀμαθοῦντα, κατὰ δὲ τὸν 
Ἡσύχιο (γιὰ τὴ λέξη Ἀφρόδιτος) ὁ τὰ περὶ Ἀμαθοῦντα γεγραφὼς Παίων ἔγραφε πὼς 
ἡ θεὰ Ἀφροδίτη ἔχει πάρει στὴν Κύπρο τὴ μορφὴ ἄντρα. Κατ’ ἄλλες ἀρχαῖες πηγὲς ὁ 
Κρέων, ποὺ στὸ πρῶτο βιβλίο τῶν Κυπριακῶν του (στὰ ὁποῖα οὐδόλως ἀποκλείεται 
νὰ ἀνῆκαν τὰ περὶ Ἀμαθοῦντα τοῦ Ἀμαθούσιου Παίονος) ἔγραφε πὼς κορδύλη (λέξη 
ποὺ φέρνει στὸν νοῦ τὴν «κουρτούλ(λ)αν» καὶ τὸ «κουρτούλλιν» τῆς νεώτερης Κυ-
πριακῆς διαλέκτου) ἀποκαλοῦνταν ἀπὸ τοὺς Κυπρίους τὸ περιτύλιγμα τῆς κεφαλῆς 
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(σὰν κι αὐτὸ στὴν παράσταση τοῦ 11ου αἰ. π.Χ. ποὺ βρίσκεται στὸ Κυπριακὸ Μουσεῖο). 
Νὰ εἶναι τὸ Κρέων τὸ πραγματικὸ ὄνομα τοῦ Ἀμαθούσιου συγγραφέα καὶ τὸ Παίων 
(ὄνομα τοῦ περιφανοῦς Ὁμηρικοῦ ἰατροῦ, κι ὄχι μόνο) παρωνύμιο τοῦ Κρέοντος 
τὸ ὁποῖο τοῦ δόθηκε εἴτε γιατὶ ἦταν ἰατρὸς περιφανὴς καὶ δημοφιλής ἰδιότητα εἴτε 
ἁπλῶς λόγῳ τῆς περιβόητης διήγησής του γιὰ τὴν ἔγκυο Ἀριάδνη καὶ τὸ ἔθιμο τῆς 
ἀρρενολοχείας, εἶναι μιὰ εὔλογη καὶ ἑλκυστικὴ ὑπόθεση (μὴ ἀποκλειόμενη οὔτε ἀπὸ 
τὰ χρονολογικὰ οὔτε ἀπὸ τὰ λοιπὰ δεδομένα).1

Ὁ ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ, κατὰ τὸν Ἐρωτιανό, ἔγραφε ὅτι ὁ Ἱπποκράτης ἀποκα-
λοῦσε περόνας τὰ προαιρετικὰ νεῦρα· κατὰ τὸν Πλίνιο, ποὺ τὸν μνημονεύει συχνά, 
ἔγραφε σὺν τοῖς ἄλλοις γιὰ τὴ μαύρη παπαρούνα καὶ τὸ ὄπιο, τοῦ ὁποίου καταδίκαζε 
ὁλοσχερῶς τὴ χρήση (θεωρώντας το θανατηφόρο) καὶ ἀπαγόρευε τὴν ἐνστάλαξη 
ἐπειδὴ βλάπτει τὴν ὅραση, κατὰ δὲ τὸν Διοσκουρίδη σημείωνε ὅτι ὁ Ἐρασίστρατος 
ἀποδοκίμαζε τὴ χρήση του γιὰ τὴ θεραπεία ὠταλγίας καὶ ὀφθαλμαλγιῶν ἐπειδὴ 
προκαλεῖ ἐξασθένιση τῆς ὅρασης καὶ νάρκωση. Περίφημο ἦταν τὸ κολλύριον διάρρο-
δον τὸ Διαγόρου τὸ μέγα καλούμενον (πρὸς περιωδυνίας, φλυκταίνας, ἐπικαύματα, 
σταφυλώματα, προπτώσεις, ὑποπύους ὀφθαλμούς, ῥεύματα παλαιά, ὀφθαλμίας, 
δυσεπαλλάκτους διαθέσεις) Ἕνας δὲ ἐντυπωσιακὸς δακτυλιόλιθος ἀπὸ τὸ Κίτιο μὲ 
παράσταση Μέδουσας καὶ τὴν ἐπιγραφὴ Διαγόρου, ποὺ φαίνεται νὰ ἀνῆκε σ’ αὐτόν1,7, 
μαρτυρεῖ ἰατρόν μὲ ἐξέχουσα θέση στὴν κοινωνία.1

Ὁ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ Ο ΚΙΤΙΕΥΣ ἔχει ἐπίσης ἀπαθανατιστεῖ ἀπὸ τὸν Πλίνιο, ποὺ τὸν 
μνημονεύει μὲ τὸ Citiensis στὶς πηγὲς τῶν βιβλίων 20-27 καὶ στὸ βιβλίο 20 (κεφ. 25-26, 
μὲ τὴν πληροφορία ὅτι ὡς ἀντίδοτο στὴ δηλητηρίαση ἀπὸ κόλλα τοῦ ἰξοῦ συνιστοῦσε 
σπόρο ραπανιοῦ τριμμένο σὲ νερό), ἴσως καὶ ἀλλοῦ, ὅπου ὁ λόγος γιὰ Ἀπολλόδωρο 
(χωρὶς τὸ Citiensis) ποὺ ἔγραψε Περὶ θηρίων ἰοβόλων, Περὶ μύρων, καὶ γιὰ μεταλλικὰ 
φάρμακα. Ἀντίδοτα Ἀπολλοδώρου (τὸ πρῶτο γιὰ κάθε θηρίου πληγὴ καὶ τοὺς πιὸ 
σφοδροὺς πόνους καὶ τὰ πνιξίματα τῆς μήτρας) μνημονεύει καὶ ὁ Γαληνός, ἐνῶ στὸν 
Ἀθήναιο ἀναφέρεται Ἀπολλόδωρος ποὺ ἔγραψε Περὶ θηρίων καὶ Ἀπολλόδωρος ποὺ 
ἔγραψε Περὶ μύρων καὶ στεφάνων (ἐπιτείνοντας τὸν σχετικὸ προβληματισμὸ γιὰ τὸ 
ποιός ἀπὸ τοὺς ὁμώνυμους ἰατροὺς-συγγραφεῖς ὑπονοεῖται σὲ κάθε περίπτωση).1

Ὁ μαθητὴς τοῦ Ὀλυμπικοῦ καὶ διδάσκαλος τοῦ Μεθοδικοῦ ἰατροῦ Ἰουλιανοῦ 
ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΗΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ, τοῦ ὁποίου ἡ ἄποψη ὅτι οἱ σφυγμοὶ κατὰ τὸν ὕπνο 
φαίνονται κενώτατοι μνημονεύεται ἀπὸ τὸν Γαληνὸ στὸ Περὶ σφυγμῶν αἰτίων ἔργο 
του, φαίνεται νὰ ταυτίζεται μὲ τὸν μνημονευόμενο ὰπὸ τὸν Ἀρτεμίδωρο τὸν Ὀνειρο-
κριτικὸ ὁμώνυμο χειρουργό, ὁ ὁποῖος, «νομίζοντας ὅτι παίζει σκηνὲς Ὁμηρικὲς καὶ 
τραυματίζει πολλούς, πολλοὺς ἐχειρούργησε. Καθ’ ὅσον μάλιστα οἱ ἠθοποιοὶ Ὁμηρικῶν 
σκηνῶν κτυποῦν μὲν καὶ ματώνουν, ἀλλὰ δὲν θέλουν βέβαια νὰ σκοτώσουν·ἔτσι καὶ 
ὁ χειρουργός».1 Ἡ δὲ χειρουργικὴ φαίνεται ὅτι ἔχει μακρὰ καὶ γόνιμη παράδοση στὴν 
Κύπρο, ὅπως μαρτυροῦν τὰ ἀξιόλογα χειρουργικὰ ἐργαλεῖα ποὺ βρέθηκαν σὲ τάφο 
στὸ Ἰδάλιο, σὲ οἰκογενειακὸ τάφο (τοῦ 3/2 αἰ. π.Χ.) στοὺς Χύτρους καὶ –κυρίως– στὴν 
Πάφο σὲ τάφο χειρουργοῦ ποὺ ἔζησε περὶ τὰ μέσα τοῦ 2ου μ.Χ. αἰῶνος.1,6,8

Λίαν ὀνομαστὸς κατέστη ‒ὅσο ζοῦσε καὶ μετὰ θάνατον‒ ὁ ΖΗΝΩΝ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ. 
Ἡ λακωνικὴ βιογραφία μὲ τὴν ὁποία ὁ Εὐνάπιος ‒στὸ Βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν‒ 
ἀνοίγει τὴ σύντομη παρέκβασή του γιὰ ἰατροὺς τὸν 4ου αἰ. μ.Χ. μὲ ἰδιαίτερη ἐξάσκηση 
στὸ λέγειν, ἀποτελεῖ ἕναν ἀληθινὸ ὕμνο γιὰ τὸν Ζήνωνα τὸν Κύπριον, ποὺ ἐξασκημένος 
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λέγειν τε καὶ ποιεῖν ἰατρικήν (στ. 5-6) διδασκαλίαν τε πολυύμνητον συστησάμενος (στ. 
2-3) ἔτυχε ὀνομαστῶν ὁμιλητῶν (στ. 6), ὅπως ὁ Μάγνος, ὁ πολὺς Ὀρειβάσιος καὶ ὁ 
Ἰωνικός. Ὁ Λιβάνιος (γράφοντας σ’ αὐτόν) φαίνεται νὰ τὸν ἐκτιμᾶ ἐπίσης ἰδιαίτερα. 
Τὸ ἐγκώμιο τοῦ Ζήνωνος πλέκει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἰουλιανὸς ὁ αὐτοκράτωρ, γρά-
φοντας σ᾿ αὐτόν (Ζήνωνι ἀρχιητρῶι): «Καὶ πολλὰ ἄλλα μαρτυροῦν καὶ ὅτι ἀνήκεις 
στοὺς πρώτους τῆς ἰατρικῆς τέχνης καὶ ὅτι ἔχεις σύμφωνα μὲ τὴν τέχνη εἰλικρίνεια 
ἤθους καὶ σωφροσύνη βίου, τώρα ὅμως προστέθηκε ἡ κεφαλαιώδης μαρτυρία: Καίτοι 
ἀπὼν πετυχαίνεις νὰ στραφεῖ σὲ σένα τὸ ἐνδιαφέρον τῆς πόλεως τῶν Ἀλεξανδρινῶν· 
τέτοιο κεντρί, ὅπως ἀκριβῶς ἡ μέλισσα, ἔχεις ἀφήσει σ’ αὐτήν, εὔλογα· γιατὶ φαίνεται 
ὅτι ὀρθῶς ἔχει λεχθεῖ ἀπὸ τὸν Ὅμηρο τὸ «ἕνας γιατρὸς ἀξίζει ὅσο πολλοὶ ἄλλοι». Κι 
ἐσὺ δὲν εἶσαι ἁπλῶς ἕνας γιατρός, ἀλλὰ καὶ διδάσκαλος τῆς τέχνης (αὐτῆς) σ’ ὅσους 
ἐπιθυμοῦν, ὥστε σχεδὸν ὅ,τι εἶναι οἱ γιατροὶ γιὰ τοὺς πολλούς, αὐτὸ (εἶσαι) ἐσὺ γιὰ 
κείνους. (…) Γύρνα λοιπὸν πίσω μὲ κάθε τιμὴ κι ἔχοντας τὴν προηγούμενη ἐκτίμηση 
καὶ φήμη, κι ἐμεῖς ἂς ἔχουμε κοινὴ τὴν εὐγνωμοσύνη καὶ τῶν δύο, ποὺ δίνουμε πίσω 
στοὺς Ἀλεξανδρινοὺς τὸν Ζήνωνα καὶ σὲ σένα τὴν Ἀλεξάνδρεια.»1

Τὰ πλεῖστα ὀνόματα ἀρχαίων Κυπρίων ἰατρῶν μνημονεύονται σὲ ἐπιτύμβιες ἢ 
ἀναθηματικὲς καὶ τιμητικὲς ἐπιγραφές.1,9 Ἀνάμεσά τους καὶ ὁ ἀρχαιότερος, ἐξ ὅσων 
γνωρίζουμε, ἀπὸ τοὺς ἐπώνυμους Κυπρίους ἰατροὺς εἶναι ὁ ΟΝΑΣΙΛΟΣ ΟΝΑΣΙΚΥ-
ΠΡΟΥ, ποὺ ἔχει ἀπαθανατιστεῖ στὴ γνωστὴ συλλαβικὴ ἐπιγραφὴ τοῦ Ἰδαλίου (τοῦ 
478-470 πιθανῶς π.Χ.): Ὅταν τὴν πόλη Ἰδάλιο πολιορκοῦσαν οἱ Πέρσες καὶ οἱ Κιτιεῖς, 
τὸ ἔτος τοῦ Φιλόκυπρου τοῦ γιοῦ τοῦ Ὀνασαγόρα, ὁ βασιλιὰς Στασίκυπρος καὶ ἡ 
πόλη οἱ Ἰδαλιῶτες πρότρεπαν τὸν Ὀνάσιλο τὸν γιὸ τοῦ Ὀνασίκυπρου τὸν γιατρὸ 
καὶ τοὺς ἀδελφούς του νὰ θεραπεύουν τοὺς ἀνθρώπους τοὺς τραυματισμένους στὴ 
μάχη χωρὶς πληρωμὴ ἀπ’ αὐτούς (θυμίζοντας τὴν περίπτωση τοῦ δημόσιου ἰατροῦ 
Δημοκήδη τοῦ Κροτωνιάτη, λίγες δεκαετίες νωρίτερα1,9,10) κι ἔτσι συμφώνησαν (...) 
ὡς μισθὸ καὶ ὡς φιλοδώρημα νὰ δώσουν ἀπὸ τὸν Οἶκο τοῦ βασιλιᾶ καὶ ἀπὸ τὴν 
πόλη ἀπ’ τὰ τάλαντα ἀσημιοῦ 1 τάλαντο ἢ (...) ἀπὸ τὴ γῆ τοῦ βασιλιᾶ ποὺ βρίσκεται 
στὴν περιοχὴ τοῦ Ἀλαμπριάτα τὸν χῶρο πού ‘ναι στὸ λιβάδι τὸ ὁποῖο συνορεύει μὲ 
τὸ περβόλι τοῦ Ὄγκαντα καὶ τὰ νεαρὰ φυτὰ τὰ ὑπάρχοντα ὅλα νὰ τὸν καρποῦνται 
μὲ ὅλα τὰ πωλήσιμα ὅσο ζοῦν χωρὶς τέλη· ἂν κάποιος βγάλει τὸν Ὀνάσιλο ἢ τοὺς 
ἀδελφούς του ἢ τὰ παιδιὰ τῶν παιδιῶν τοῦ Ὀνασίκυπρου ἀπὸ τὸν χῶρο τοῦτον, 
(...) θὰ πληρώσει στὸν Ὀνάσιλο καὶ τοὺς ἀδελφούς του ἢ στὰ παιδιά τους αὐτὸ τὸ 
ἀσήμι, (...). Καὶ στὸν Ὀνάσιλο μόνο (...) συμφώνησαν ὁ βασιλιὰς κι ἡ πόλη νὰ δώσει, 
ἀντὶ φιλοδωρήματος πέρα ἀπὸ τὴν πληρωμή, ἀπ’ τὰ πελέκια ἀσημιοῦ 4 πελέκια καὶ 
2 διμναῖα Ἰδαλιώτικα· ἢ (...) ἀπ’ τὴ γῆ τοῦ βασιλιᾶ πού ‘ναι στὴν πεδιάδα Μελανία τὸν 
χῶρο ποὺ συνορεύει μὲ τὸ περβόλι τοῦ Ἀμενία καὶ τὰ νεαρὰ φυτὰ τὰ ὑπάρχοντα ὅλα, 
τὸν χῶρο ποὺ ἐκτείνεται πρὸς τὸν ποταμὸ Δρύμιο καὶ πρὸς τὴν ἱέρεια τῆς Ἀθηνᾶς 
καὶ πρὸς τὸν κῆπο πού ‘ναι στὰ χωράφια τοῦ Σίμιδος (...), τὸν χῶρο ποὺ ἐκτείνεται 
πρὸς τὸν Πασαγόρα τὸν γιὸ τοῦ Ὀνασαγόρα καὶ τὰ νεαρὰ φυτὰ τὰ ὑπάρχοντα ὅλα 
νὰ καρποῦται μὲ ὅλα τὰ πρὸς πώληση προϊόντα ὅσο ζεῖ ἀφορολόγητα· ἂν κάποιος 
βγάλει τὸν Ὀνάσιλο ἢ τὰ παιδιὰ τοῦ Ὀνάσιλου ἀπὸ αὐτὴ τὴ γῆ ἢ ἀπὸ αὐτὸν τὸν 
κῆπο, (...) θὰ πληρώσει στὸν Ὀνάσιλο ἢ στὰ παιδιά του τὸ ἀσήμι αὐτό (...). Κι αὐτὴ 
τὴν πινακίδα, αὐτὰ τὰ λόγια χαραγμένα, ὁ βασιλιὰς κι ἡ πόλη κατέθεσαν στὴ θεὰ τὴν 
Ἀθηνᾶ, αὐτὴν τοῦ Ἰδαλίου, μὲ ὅρκους νὰ μὴ παραβοῦν τὶς ρῆτρες αὐτὲς ὅσο ζοῦν. Σὲ 
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περίπτωση ποὺ κάποιος παραβεῖ τὶς ρῆτρες αὐτές, νὰ πέσει πάνω του τὸ ἀνοσιούργη-
μα. Τὶς γαῖες βέβαια αὐτὲς καὶ τὰ περβόλια αὐτὰ τοῦ Ὀνασίκυπρου τὰ παιδιὰ καὶ τῶν 
παιδιῶν τους τὰ παιδιὰ θὰ τὰ ἔχουν ἐσαεί, ὅσα στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰδαλίου θά ‘ναι.»1

Ὁ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ ΠΝΥΤΑΓΟΡΟΥ μνημονεύεται σὲ ἕνα ἐπιτύμβιο ἐλεγειακὸ δίστιχο 
χαραγμένο σὲ μαρμάρινη στήλη ἀετώματος τοῦ 4ου αἰ. π.Χ., ἡ ὁποία βρίσκεται στὸ 
Ἐπιγραφικὸ τμῆμα τοῦ Ἐθνικοῦ Μουσείου τῶν Άθηνῶν καὶ προέρχεται πιθανῶς ἀπὸ 
τὴν Ἀττική: «Γιατρὸς γιὰ κάθε ἀρρώστεια μέσα στοὺς θνητοὺς ὁ πιὸ γερὸς ἀπ᾿ ὅλους 
| ἐδωδὰ τοῦ Πνυταγόρα κεῖται ὁ γιὸς ὁ Ἀριστοκράτης». Ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ 
δεδομένα φαίνεται νὰ εἰσηγοῦνται ἕνα μέλος τῆς γνωστῆς βασιλικῆς οἰκογένειας τῶν 
Τευκριδῶν τῆς Κυπριακῆς Σαλαμίνας, μὲ ἐξέχουσα θέση ὄχι στὴν αθηναϊκὴ κοινωνία.1

Ὁ ΦΑΪΤΑΣ ΔΑΜΑΣΣΑΓΟΡΑ εἶναι μιὰ ἄλλη ἐνδιαφέρουσα περίπτωση. Ἕνα τετρά-
στιχο ἐπίγραμμα, ποὺ βρέθηκε στὴν Παλαίπαφο χαραγμένο σὲ γαλαζωπὸ μάρμαρο 
καὶ φαίνεται νὰ ἀνῆκε στὴ βάση ἀγάλματός του, τὸν ἐξυμνεῖ λιτά: «Ἦταν καιρὸς ποὺ 
τοῦτον ‘δῶ τὸν πιὸ σοφὸν ἡ Ἑλλάδα δόξαζε | ἀπ’ τοὺς γιατρούς, τὸν Φαΐτα (ἢ/καὶ 
Φαίτα) τοῦ Δαμασσαγόρα γιό· | τούτου πατρίδα ἦταν ἡ Τένεδος καὶ πρόγονοί του ἀπ’ 
ἀρχῆς ὀνομαστοὶ | γόνοι τῶν Ἀτρειδῶν τῆς Ἑλλάδας ἡγεμόνων». Ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι 
φθαρμένη στὰ δύο πιὸ κρίσιμα σημεῖα του: ἐλαφρῶς στὸν στ. 2 μὲ τὸ ὄνομα τοῦ 
τιμώμενου γιατροῦ καὶ περισσότερο στὸν στ. 3 μὲ τὸν τόπο καταγωγῆς του, γεγονὸς 
ποὺ ἔχει προκαλέσει πολλὰ προβλήματα στοὺς μελετητές. Κατὰ πᾶσαν πιθανότητα, 
ὅμως, πρόκειται γιὰ τὸν Τενέδιο ἰατρὸ Φαΐταν, ποὺ φαίνεται νὰ ἄσκησε τὸ λειτούρ-
γημά του καὶ στὴν Πάφο, καὶ τιμήθηκε δεόντως. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἡ ‒ἑλκυστικὴ 
ἀλλ᾿ἀβέβαιη‒ κατακλεῖδα τοῦ Wilamowitz, ὅτι «Σὲ κάθε περίπτωση, ἕνας Ἀτρείδης 
πέθανε ὡς προσωπικὸς γιατρὸς ἑνὸς ἀπὸ τοὺς προκατόχους τοῦ Νικοκλῆ», τροποποι-
ημένη ἴσως ὥστε νὰ συνδεθεῖ μὲ τὸν ἴδιο τὸν Νικοκλῆ, τὸν τελευταῖο τῶν Κινυραδῶν 
βασιλέων τῆς Πάφου· ἀλλὰ πιὸ πιθανὴ φαίνεται ἡ χρονολόγηση τῆς ἐπιγραφῆς στὰ 
τέλη τοῦ 4ου ἢ στὶς ἀρχὲς τοῦ 3ου αἰ. π.Χ., στὴν ταραγμένη περίοδο τῆς σύγκρουσης 
Δημήτριου καὶ Πτολεμαίου στὴν Κύπρο ἢ ἔστω στὴν ἀρχὴ τῆς Πτολεμαϊκῆς περιό-
δου, καὶ πιὸ εὔλογη ἡ σύγκριση μὲ τὶς πολλὲς ἀνάλογες περιπτώσεις μὴ Κυπρίων ποὺ 
ὑπηρετώντας στὴν Κύπρο πεθαίνουν καὶ θάβονται στὸ νησί.1 

Ὁ ΝΟΥΜΗΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΛΕΥΣ ἔχει ἀπαθανατιστεῖ σὲ ἐπιγραφὴ τοῦ β´ 
πιθανῶς ἡμίσεος τοῦ 3ου αἰ. π.Χ. ἡ ὁποία βρέθηκε στὴν Παλαίπαφο. Ὁ Ἀρίστων 
Μνήμονος τιμᾶ τὸν Νουμήνιον Δημητρίου Σολέα ἰατρόν, στήνοντας ἄγαλμά του στὸ 
ὀνομαστὸ ἱερὸ τῆς Ἀφροδίτης, σὲ ἀνταπόδοση εὐεργεσίας ἢ τιμῆς χάριν. Ἂν ὁ ἐδῶ 
Νουμήνιος Δημητρίου κατάγεται ἀπὸ τοὺς Σόλους τῆς Κύπρου ἢ ἀπὸ τὴν ὁμώνυμη 
πόλη τῆς Κιλικίας, εἶναι ἀβέβαιο. Ἀβέβαιη παραμένει καὶ ἡ ἑλκυστικὴ ὑπόθεση νὰ 
ἀνήκει ὁ τιμώμενος ἰατρὸς στὴν ἴδια λαμπρὴ κυπριακὴ οἰκογένεια μὲ τὸν ὀνομαστὸ 
Νουμήνιον Νουμηνίου.1

Ὁ ἰατρὸς ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΚΥΘΙΝΟΥ, ἐτῶν 78, μνημονεύεται σὲ ἐπιτύμβια στήλη 
ἀπὸ τοὺς Χύτρους ποὺ ἀνακαλύφθηκε σὲ τάφο τριῶν οἰκογενειῶν τῆς Ἑλληνιστικῆς 
περιόδου μεγάλων διαστάσεων λαξευμένο σὲ βράχο. Ἡ τύχη τῆς ἐπιτύμβιας στήλης 
τοῦ γιατροῦ Λεωνίδα Σκυθίνου ἀγνοεῖται σήμερα· σώζονται ὅμως στὸ Κυπριακὸ 
Μουσεῖο ‒μαζὶ μὲ ἄλλες ἀπὸ τὸν ἴδιο τάφο‒ οἱ ἐπιτύμβιες στῆλες τοῦ γονέων του 
καὶ ἄλλων μελῶν τῆς ‒προφανῶς περιφανοῦς‒ οἰκογένειας, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὁ 
Πύθων Ἀριστοκράτου ἀδελφὸς Σκυθίνου φιλόσοφος Ἐπικούρειος.1
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Ὁ ΑΡΤΕΜΙΔΩΡΟΣ μνημονεύεται σὲ ἀγνοούμενη ἐπίσης ἀπὸ καιρό τιμητικὴ ἐπι-
γραφὴ τῆς πόλεως τῶν Κιτιέων, χαραγμένη σὲ βάση ἀγάλματος, ἡ ὁποία βρέθηκε 
ἀκρωτηριασμένη στὸν περίβολο τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Λαζάρου: Ἡ πόλις [ἡ Κιτιέ-
ων] | Ἀρτεμίδω[ρον Ἀρίστωνος ?] | τοῦ Ἀρτεμ[ιδώρου τὸν] | ἰατρὸν τει[μῆς χάριν. Τὰ 
λοιπὰ δεδομένα φαίνεται νὰ ὁδηγοῦν στὴν ἴδια περιφανῆ οἰκογένεια τοῦ Κιτίου μὲ 
τὴν [Ἡρ]ωΐδα (?) Ἀρτεμιδώρου τοῦ Ἀρίστω-|[νος] γυμνασιαρχήσαντος, τὴν ὁποία τιμᾶ 
ἡ μητέρα της Στρα|[τηγ]ὶς Ναυάρχου τοῦ γυμνασιάρχου | καὶ ἱερομνήμονος διὰ βίου. 
Ὅτι πρόκειται γιὰ ἰατρὸ ποὺ ἀνήκει σὲ οἰκογένεια περιφανέστατη, μὲ λαμπρότατη 
θέση στὴν κοινωνία, εἶναι προφανές.1

Ὁ ΠΝΥΤΟΚΡΑΤΗΣ μνημονεύεται σὲ λίαν ἀκρωτηριασμένη ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴ 
Σαλαμῖνα, ποὺ διασώζει μέρος καταλόγου τῶν θησαυρῶν ἑνὸς ναοῦ. Ἡ ἐπιγραφή 
ἀνακαλύφθηκε τὸ 1890, ἐνῶ ἕνα μικρότερο κομμάτι ἐπιγραφῆς εἶχε ἀνακαλυφθεῖ 
τὸ 1883. Καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἀποσπάσματα, μολονότι ἡ ἀντιστοίχιση εἶναι στὴν πράξη 
ἀδύνατη, θεωρήθηκαν ἀπὸ πολλοὺς σὰν μέρη τῆς ἴδιας ἐπιγραφῆς,9,11 λόγω τοῦ ὅτι 
διασώζουν τμήματα τοῦ ὀνόματος τοῦ γνωστοῦ Σερουίου Σουλπικίου Παγκλέους 
Οὐηρανιανοῦ, γεγονός ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως μαρτυρεῖ καὶ πάλι σημαντικὴ θέση ἰατροῦ 
στὴν κοινωνία. Τὸ Πνυτοκράτους ἰατροῦ διαβάζεται μὲ βεβαιότητα· ἂν πρόκειται ὅμως 
γιὰ τὸ ὄνομα ἢ τὸ πατρώνυμο τοῦ ἰατροῦ παραμένει ἀβέβαιο.1

Ὁ ΟΚΤΑΟΥΙΟΣ μνημονεύεται σὲ ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὸν ναὸ τῆς Ἀφροδίτης 
στὴν Παλαίπαφο χαραγμένη σὲ μαρμάρινη πλάκα ποὺ ἀνακαλύφθηκε ἀκρωτηριασμένη 
τὸ 1888 καὶ ἔκτοτε ἀγνοεῖται ἡ τύχη της: [Ἀφρο]δείτηι Π[αφίαι] | Ὀκταούϊος | ἰατρός. Τὸ 
ὄνομα, ἅπαξ λεγόμενο στὶς σωζόμενες Κυπριακὲς πηγές, ἀπαντᾶ συχνὰ ἀλλοῦ, χωρὶς 
ὅμως νὰ μνημονεύεται Ὀκταούιος ἰατρὸς ποὺ νὰ μπορεῖ νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὸν ἐδῶ.1

Ὁ ἰατρὸς ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ φαίνεται νὰ μνημονεύεται σὲ δύο συνεχόμενα θραύσματα 
ἐπιγραφῆς ἀπὸ τὸ Κούριο τοῦ 2ου αἰ. μ.Χ. χαραγμένης σὲ μαρμάρινη πλάκα ἀκρωτη-
ριασμένη ὁλόγυρα: [Κλαυδια]ν̣ὸς (?) ἰα[τρός, (?)] | [υἱὸς (?) Κλαυ]διαν[οῦ,] | [ἀνέστ]ησεν 
(?).]. Τὰ σωζόμενα ἐλάχιστα γράμματα τῆς ἐπιγραφῆς ἐπιβάλλουν ἄκρα ἐπιφύλαξη, 
καὶ γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ ‒πιθανῶς ἰατροῦ‒ ἀναθέτη. Ἡ γραφὴ [Κλαυδια]νὸς φαίνεται 
νὰ βρίσκει σὺν τοῖς ἄλλοις στήριγμα σὲ λίγο μεταγενέστερη ἐπιγραφὴ ἀπὸ τὴν ἴδια 
περιοχή (IKour 12512), λίαν ἐνδιαφέρουσα: Ἀπόλλωνι Ὑλάτηι | Κλαυδιανὸς Θυλλικοῦ, 
| νοσήσας καὶ τῆ τοῦ | θεοῦ προνοία τε καὶ ἀρε|τῆ διασωθείς, εὐξάμενος | ἀνέθηκεν.1

Πιὸ τυχερὸς στάθηκε ὁ ἰατρὸς ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΩΝ .1 Ἡ ἐπιγραφὴ τοῦ 3ου (πιθανῶς) 
αἰ. μ.Χ. ἀπὸ τὸ Κίτιο, χαραγμένη σὲ ἐντυπωσιακὴ πυραμοειδῆ λευκὴ μαρμάρινη πλά-
κα ποὺ βρέθηκε μαζὶ μὲ ἄλλες στὴν περιοχὴ τῆς Ἁλυκῆς τῆς Λάρνακας (ὅπου προ-
φανῶς ὑπῆρχε ναὸς τῆς Ἀρτέμιδος Παραλίας), σώζεται ἀκέραιη: Ἀρτέ|μιδι | Παραλί|α 
εὐξά|μενος | Αὐρήλιος | Ἀρίστων | ἰατρὸς ἄρ|ξας ὑπὲρ | θυγατρὸς | Αὐρ. Ὀνησι|μιανῆς 
τῆ|ς καὶ Ὀλυμ|πιανῆς. Τὸ ἄρ|ξας (δηλαδή: ἔχοντας διατελέσει ὁ ἴδιος ἄρχων) εὶναι 
χαρακτηριστικὸ τῆς ὑπόληψης καὶ τῆς τιμῆς ποὺ τὸν συνοδεύει.

Συνοπτικὰ καὶ συμπερασματικά: Ἡ ἐξέχουσα θέση τῶν ἰατρῶν στἠν ἀρχαία ἑλληνικὴ 
κοινωνία ὑποστηρίζεται ποικιλοτρόπως μέσα ὰπὸ λίαν ἐνδιαφέρουσες περιπτώσεις 
ἀρχαίων Κυπρίων ἰατρῶν. Οἱ τρόποι μὲ τοὺς ὁποίους προσκτάται ἡ περίοπτη αὐτὴ 
θέση σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις μποροῦν νὰ συνοψιστοῦν ὡς ἑξῆς:

(α.) Εὐσυνείδητη καὶ λίαν ἀποτελεσματικὴ ἄσκηση τοῦ ἰατρικοῦ λειτουργήματος, 
ποὺ τοὺς ἐξασφαλίζει συνήθως τὴν εὐγνωμοσύνη τῶν εὐεργετουμένων, ἐκδηλού-
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μενη ἔμπρακτα μὲ ἀναθηματικὲς ἐπιγραφὲς σὲ ἱερὰ θεοτήτων μὲ δύναμη θεραπευ-
τική (ὅπως ὁ Ἀπόλλων Ὑλάτης καὶ ἡ Κύπρις Ἀφροδίτη), συχνὰ χαραγμένες σὲ βάση 
ἀγάλματος τοῦ τιμωμένου, μὲ ἐξυμνητικὸ περιεχόμενο. Τέτοια παραδείγματα εἶναι 
οἱ Ἀριστοκράτης Πνυταγόρου, Φαΐτας Δαμασσαγόρα, Νουμήνιος Δημητρίου, Ἀρτε-
μίδωρος, Πνυτοκράτης, Ὀκταούιος, Κλαυδιανός, Αὐρήλιος Ἀρίστων. Ἀξιοσημείωτες 
εἶναι καὶ οἱ περιπτώσεις ἰατρῶν ποὺ ἀναλαμβάνουν ἀξιώματα (ὀφειλόμενα, ἐν μέρει 
τουλάχιστο, στὴν περίοπτη θέση τους στὴν κοινωνία), ὅπως ὁ Αὐρήλιος Ἀρίστων. 
Πολλοὶ ἰατροὶ ἀνήκουν σὲ περιφανεῖς οἰκογένειες, κατὰ κανόνα πλούσιες, ποὺ τοὺς 
ὲπιτρέπουν νὰ ἔχουν σπουδὲς ἀξιόλογες, χρονοβόρες καὶ πολυδάπανες, ἴσως καὶ 
ἀπρόσκοπτη ἄσκηση λειτουργήματος ἢ/καὶ εὐχερῆ ἀνάληψη ἀξιώματος, ὅπως ὁ 
‒ἄρξας‒ Ἀρτεμίδωρος, πιθανῶς δὲ καὶ οἱ Ἀριστοκράτης Πνυταγόρου, Νουμήνιος 
Δημητρίου, Λεωνίδας Σκυθίνου.

(β.) Σημαντικὴ προσφορὰ στὴν ἐπιστήμη, μὲ νέες μεθόδους ἴασης ἢ/καὶ νέες συ-
νταγὲς φαρμάκων, διδασκαλία, συγγραφὴ σχετικῶν ἔργων, ποὺ τοὺς ἐξασφαλίζει καὶ 
ἐξέχουσα θέση στὴν κοινωνία ὅσο ζοῦν καὶ ἐπιπρόσθετα τὴ μετὰ θάνατο ἀθανασία, 
μὲ ἀναφορὲς στὸ ἔργο τους. Τέτοια παραδείγματα εἶναι: Ὁ μαθητὴς τοῦ Ἱπποκράτη 
Συέννεσις ὁ Κύπριος, ποὺ μνημονεύεται ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη ὡς ὁ πρῶτος ποὺ ἀσχο-
λήθηκε σοβαρὰ μὲ τὴ φύση τοῦ αἵματος καὶ τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων. Ὁ Διαγόρας 
ὁ Κύπριος, ποὺ ἔγραφε σὺν τοῖς ἄλλοις γιὰ τὴ μαύρη παπαρούνα καὶ τὸ ὄπιο, τοῦ 
ὁποίου καταδίκαζε ὁλοσχερῶς τὴ χρήση (θεωρώντας το θανατηφόρο) καὶ ἀπαγόρευε 
τὴν ἐνστάλαξη ἐπειδὴ βλάπτει τὴν ὅραση, κατέστη δὲ ὀνομαστὸς γιὰ τὸ περίφημο 
κολλύριον διάρροδον τὸ Διαγόρου τὸ μέγα καλούμενον. Ὁ Ἀπολλόδωρος ὁ Κιτιεύς, ὁ 
ὁποῖος ὡς ἀντίδοτο στὴ δηλητηρίαση ἀπὸ κόλλα τοῦ ἰξοῦ συνιστοῦσε σπόρο ραπα-
νιοῦ τριμμένο σὲ νερό, καὶ στὸν ὁποῖο πιθανώς ἀνήκουν μεταξὺ ἄλλων τὰ ἀντίδοτα 
Ἀπολλοδώρου ποὺ μνημονεύει καὶ ὁ Γαληνός (τὸ πρῶτο: γιὰ κάθε θηρίου πληγὴ καὶ 
τοὺς πιὸ σφοδροὺς πόνους καὶ τὰ πνιξίματα τῆς μήτρας). Ὁ μαθητὴς τοῦ Ὀλυμπικοῦ 
καὶ διδάσκαλος τοῦ Μεθοδικοῦ ἰατροῦ Ἰουλιανοῦ Ἀπολλωνίδης ὁ Κύπριος, τοῦ ὁποίου 
ἡ ἄποψη ὅτι οἱ σφυγμοὶ κατὰ τὸν ὕπνο φαίνονται κενώτατοι μνημονεύεται ἀπὸ τὸν 
Γαληνό. Ὁ Φαΐτας (ἢ/καὶ Φαίτας) Δαμασσαγόρα, ἂν εὐσταθεῖ ἡ ὑπόθεση ταύτισής 
του μὲ τὸν Φαείτα τοῦ Anonymi Londinensis, ποὺ ἀποδίδει τὶς ἀσθένειες εἴτε στὴν 
ἀποφορὰ τῶν μέσα μας ὑγρῶν εἴτε στὴν ἀφόδευση, καὶ τὸν Φαίτα τοῦ Ἀθήναιου, 
ποὺ μνημονεύεται γιὰ τὰ πλακουντοποιικὰ συγγράμματά του. Ὁ Παίων ὁ Ἀμαθούσι-
ος, συγγραφέας Κυπριακῶν στὰ ὁποῖα ἀνῆκαν πιθανῶς τὰ περὶ Ἀμαθοῦντα, μὲ τὴν 
ἰδιάζουσα ἱστορία γιὰ τὸν Θησέα καὶ τὴν Ἀριάδνη καὶ τὸ ἔθιμο τῆς ἀρρενολοχείας, 
ἂν ὄντως ἦταν ἰατρὸς καὶ συγγραφέας, μὲ τὸ πραγματικὸ ὄνομα Κρέων καὶ τὸ Παίων 
ὁμιλοῦν ὄνομα (παρατσούκλι). Ὁ Ζήνων ὁ Κύπριος, ὁ ὁποῖος κατέστη λίαν ὀνομαστὸς 
ὡς ἐξασκημένος λέγειν τε καὶ ποιεῖν ἰατρικήν καὶ ὡς διδασκαλίαν πολυύμνητον 
συστησάμενος, μὲ μαθητὲς περίφημους, ὅπως ὁ Μάγνος, ὁ πολὺς Ὀρειβάσιος καὶ 
ὁ Ἰωνικός), ὁ δὲ αὐτοκράτορας Ἰουλιανὸς τοῦ πλέκει τὸ ἐγκώμιο σὲ ἐπιστολὴ πρὸς 
αὐτόν, τονίζοντας μεταξὺ ἄλλων ὅτι ἀνήκει στοὺς πρώτους τῆς ἰατρικῆς τέχνης, ὅτι 
ἔχει εἰλικρίνεια ἤθους καὶ σωφροσύνη βίου, ὅτι δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνας γιατρός ἀλλὰ 
καὶ διδάσκαλος τῆς τέχνης αὐτῆς ἐπιθυμοῦν, ὥστε σχεδὸν ὅ,τι εἶναι οἱ γιατροὶ γιὰ 
τοὺς πολλούς, αὐτὸ εἶναι ὁ Ζήνων γιὰ κείνους. Ἐν μέρει, καὶ ὁ Ὀνάσιλος Ὀνασικύπρου 
καὶ ὁ Ἀπολλώνιος ὁ Κιτιεύς.
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Οἱ δύο τελευταῖοι φαίνεται νὰ συγκεντρώνουν ὅλα ἢ τὰ πλεῖστα τῶν ἀνωτέρω, 
ἐμφανῶς ἢ λανθανόντως: Ὁ πρῶτος, ὁ ἀρχαιότερος ‒ἐξ ὅσων γνωρίζουμε‒ ἀπὸ τοὺς 
ἐπωνύμους Κυπρίους ἰατρούς ἀπαθανατίστηκε στὴ γνωστὴ ἐπιγραφὴ τοῦ Ἰδαλίου: 
Ὅταν πολιορκοῦσαν τὸ Ἰδάλιο οἱ Πέρσες καὶ οἱ Κιτιεῖς, ὁ βασιλιὰς καὶ ἡ πόλη, κάλεσαν 
τὸν Ὀνάσιλον Ὀνασικύπρου τὸν γιατρὸ καὶ τοὺς ἀδελφούς του νὰ θεραπεύουν τοὺς 
τραυματισμένους στὴ μάχη χωρὶς πληρωμὴ ἀπ’ αὐτούς, ἀλλὰ μὲ ἀμοιβὴ ἀπὸ τὸν 
βασιλιὰ καὶ τὴν πόλη γιὰ ὅλους (καὶ ὲπιπρόσθετη γιὰ τὸν Ὀνάσιλο), ὡς μισθὸ καὶ ὡς 
φιλοδώρημα, ἀσημένια νομίσματα ἢ γαῖες καἲ περιβόλια, τὰ ὁποῖα νὰ καρποῦνται 
ὅσο ζοῦν αὐτοὶ ἀτελῶς καὶ ὕστερα τὰ παιδιά τους καὶ τῶν παιδιῶν τους τὰ παιδιὰ 
νὰ τὰ ἔχουν ἐσαεί, ὅσα στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰδαλίου θά ‘ναι. Ὁ δεύτερος, ὁ Ἀπολλώ-
νιος ὁ Κιτιεύς, ὁ πιὸ προβεβλημένος ἀρχαῖος Κύπριος ἰατρός, εἶναι σὺν τοῖς ἄλλοις 
συγγραφέας ἑνὸς ἀξιόλογου ὑπομνήματος στὸ Περὶ ἄρθρων ἔργο τοῦ Ἱπποκράτη, 
τῆς Περὶ ἄρθρων πραγματείας, ἡ ὁποία ἔχει σωθεῖ ὁλόκληρη, κατ᾿ ἀντίθεση μὲ τὴν 
τύχη ὅλων τῶν ἰατρικοῦ περιεχομένου ἔργων τῆς Ἑλληνιστικῆς περιόδου, καὶ ἡ ὁποία 
γράφτηκε κατ᾿ ἐντολὴ τοῦ βασιλιᾶ τῆς Κύπρου Πτολεμαίου (80-58 π.Χ.), ἀδελφοῦ 
τοῦ Πτολεμαίου ΙΒ´ τοῦ Αὐλητῆ, καὶ ἀπευθύνεται σ᾿ αὐτόν, μαρτυρώντας ὕψιστη 
τιμὴ στὸν ὀνομαστὸ Κύπριο ἰατρό.
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από το γιατρό στον άρρωστο

Θεόδωρος Δ. Μουντοκαλάκης

ΕισαγωγΗ

Η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων, όπως είναι ο επελθών ή ο επερχόμενος θάνατος, 
είναι καθήκον δύσκολο, αλλά σύμφυτο με την άσκηση του ιατρικού έργου. Στη διάρκεια 
της επαγγελματικής του ζωής, κάθε κλινικός γιατρός αντιμετωπίζει εκατοντάδες, αν όχι 
χιλιάδες φορές την ανάγκη να γίνει άγγελος «κακών ειδήσεων». Η ανάθεση αυτού του 
έργου πανικοβάλλει τους νέους γιατρούς, αλλά συχνά φέρνει σε δύσκολη θέση και 
γιατρούς έμπειρους στην άσκηση της Ιατρικής1. 

Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες του εξωτερικού, θέματα επικοινωνίας με τον άρρωστο 
(στα οποία περιλαμβάνεται και η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων) έχουν ενταχθεί στο 
πρόγραμμα σπουδών των ιατρικών σχολών. Σε πολλές άλλες χώρες –και κατ’ εξοχήν 
στη χώρα μας– οι γιατροί μένουν τελείως ακαθοδήγητοι όταν βρίσκονται αντιμέτωποι 
με ένα τέτοιο θλιβερό καθήκον2. Ο John Diamond, ένας Άγγλος δημοσιογράφος που 
πέθανε τo 2001 από καρκίνο, είχε διατυπώσει σ’ ένα του βιβλίο την απορία του για το 
γεγονός ότι πολλοί γιατροί που είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν «κακές ειδήσεις» σε 
αρρώστους, δεν έχουν βρει έναν τρόπο «κάτι ανάμεσα στο δακρύβρεκτο και το αδικαιο-
λόγητα απότομο», που να τους βοηθά να συμπεριφέρονται με άνεση στις περισσότερες 
περιπτώσεις3. Είναι ένα κενό της ιατρικής εκπαίδευσης με οδυνηρές συνέπειες όχι μόνο 
για τους αρρώστους και τους συγγενείς τους, αλλά και για τους ίδιους τους γιατρούς. 
Πολλοί γιατροί βασανίζονται επί χρόνια με την ανάμνηση των πρώτων τους βιωμάτων 
από την ανακοίνωση δυσάρεστων ειδήσεων σε αρρώστους ή συγγενείς τους4. Η συ-
γκινησιακή ένταση κατά την αναγγελία μιας δυσάρεστης είδησης από το γιατρό στον 
άρρωστο, αλλά και η διάρκεια του αντίστοιχου στρες διαφέρουν ανάμεσα στο γιατρό 
και τον άρρωστο. Όπως απεικονίζεται σχηματικά στο διάγραμμα, η ψυχική ένταση του 
γιατρού αρχίζει λίγο μετά τη συνάντησή του με τον άρρωστο, κορυφώνεται κατά την 
αναγγελία της άσχημης είδησης και υποχωρεί λίγο μετά, ενώ το στρες του αρρώστου, 
που είναι και μεγαλύτερο, αρχίζει τη στιγμή της αναγγελίας, κορυφώνεται αμέσως μετά 
και διαρκεί ακόμα και πέραν της συνάντησής του με το γιατρό5.
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Τι Ειναι «κακΗ ΕιΔΗσΗ»

Ως «κακή είδηση» θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κάθε πληροφορία που επηρεάζει 
αρνητικά και σε μεγάλο βαθμό την ιδέα που έχει ο άρρωστος για το μέλλον του5. Οι 
δυσάρεστες ειδήσεις έχουν διαβαθμίσεις και η εκτίμηση του πόσο δυσάρεστες είναι 
μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, εξαρτώμενη από την προσωπικότητά του, 
τις προηγούμενες εμπειρίες του, τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές του πεποιθήσεις, 
τη συναισθηματική σκληρότητα ή ευαισθησία του και το βαθμό υποστήριξης από το 
συγγενικό και φιλικό περιβάλλον. Δεν προκαλεί, επομένως, έκπληξη το γεγονός ότι οι 
συναισθηματικές αντιδράσεις των ασθενών στην αναγγελία μιας δυσάρεστης είδησης 
ποικίλλουν. Σε μια σχετική έρευνα, οι συχνότερες αντιδράσεις μιας ομάδας ασθενών 
στο άκουσμα ότι πάσχουν από καρκίνο ήταν η οδυνηρή κατάπληξη (54%) και ο φόβος 
(46%), αλλά υπήρχαν και ασθενείς που αποδέχθηκαν στωικά το γεγονός (40%) ή απλώς 
ένιωσαν θλίψη (24%)6. 

Μερικές πληροφορίες έχουν πάντα το χαρακτήρα της «κακής είδησης». Ο μαιευτή-
ρας που θα βρεθεί στην ανάγκη να ανακοινώσει στη μητέρα ότι το μωρό της γεννήθηκε 
νεκρό, ο νευροχειρουργός που θα πρέπει να αναγγείλει στους γονείς ότι ο νεαρός τους 
γιος, που τραυματίστηκε σε τροχαίο, είναι καταδικασμένος να ζει από εδώ και εμπρός σε 
φυτική κατάσταση, ο νευρολόγος που χρειάζεται να εξηγήσει στη νεαρή του άρρωστη 
ότι πάσχει από μια νόσο που οδηγεί σε προοδευτική κινητική παράλυση ή ο ογκολόγος 
που θα πρέπει να ενημερώσει τον άρρωστο και/ή τους συγγενείς του πως δεν υπάρχουν 
άλλα περιθώρια θεραπείας και πως η μόνη φροντίδα που μπορεί να παρασχεθεί στον 
άρρωστο είναι η ανακουφιστική αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αναγγελίας 
ειδήσεων με προφανές άσχημο περιεχόμενο. Υπάρχουν, ωστόσο, και περιπτώσεις όπου 
μια πληροφορία που αντικειμενικά δεν θεωρείται ιδιαίτερα δυσάρεστη -π.χ., η ανάγκη 
χειρουργικής αντικατάστασης του ισχίου- αποκτά το χαρακτήρα της «κακής είδησης» 

σχήμα. Σύγκριση, ως προς το χρόνο και την ένταση, του στρες του γιατρού με το στρες του αρρώ-
στου κατά την αναγγελία μιας δυσάρεστης είδησης. Από μια παλαιότερη ανασκόπηση του θέματος5.
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λόγω κάποιας συγκεκριμένης συγκυρίας –π.χ., όταν πρόκειται για μια ηλικιωμένη κυρία 
που έχει ήδη βγάλει το αεροπορικό της εισιτήριο της για μια πόλη του εξωτερικού, 
προκειμένου να δει το πρώτο εγγόνι της που απόκτησε πρόσφατα4. 

Η σΤασΗ Των αρρωσΤων

Η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων στον άρρωστο σχετίζεται αναπόφευκτα με ένα 
πανάρχαιο ιατρικό δίλημμα: οφείλει ο γιατρός να φανερώνει όλη την αλήθεια στον άρρωστο 
ή θα πρέπει να την κρύβει ή να τη συγκαλύπτει; Ο Ιπποκράτης ήταν κατηγορηματικός: 
«Και όλα αυτά πρέπει να κάνει ο γιατρός με ηρεμία, ευπρέπεια και φροντίδα για τον 
πάσχοντα, κρύβοντάς του τα περισσότερα (τα πολλά τον νοσέοντα υποκρεπτόμενον) 
παρηγορώντας τον με επιμέλεια και καλή διάθεση, χωρίς του φανερώνει κάτι απ’ αυτά 
που του συμβαίνουν ή πρόκειται να του συμβούν (μηδέν επιδεικνύντα των εσομένων ή 
ενεστώτων αυτοίσοι), επειδή πολλοί εξ αιτίας αυτού ώθησαν τα πράγματα στα άκρα, 
όταν τους είπαν τι είναι αυτό από το οποίο πάσχουν και τι πρόκειται να ακολουθήσει»7. 
Η πατερναλιστική αυτή εκδοχή διατηρήθηκε επί πολλά χρόνια. Το 1847, π.χ., ο κώδι-
κας ιατρικής δεοντολογίας του Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου χαρακτήριζε ως ιερό 
καθήκον του γιατρού την προστασία του αρρώστου από ενέργειες που θα μπορούσαν 
να τον αποθαρρύνουν και να κάμψουν το ηθικό του (“The life of a sick person can be 
shortened not only by the acts, but also by the words or the manner of a physician. It is, 
therefore, a sacred duty to guard himself carefully in this respect, and to avoid all things 
which have a tendency to discourage the patient and to depress his spirits”)8. Με τη 
σταδιακή αντικατάσταση του πατερναλιστικού προτύπου από το πρότυπο της μοιρασιάς 
της απόφασης τα πράγματα έχουν, σήμερα, αλλάξει σε μεγάλο βαθμό9.

Σχετική έρευνα σε 126 Αυστραλούς ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο10 έδειξε ότι 
οι περισσότεροι επιθυμούσαν να ενημερωθούν για τη μακρότερη επιβίωση (85%), την 
πενταετή επιβίωση (80%) και τη μέση επιβίωση (81%) που μπορεί να επιτευχθεί με τη 
θεραπεία. Σε αντίθεση με τους ασθενείς που παρουσίαζαν συμπτώματα βαριάς κατάθλι-
ψης, οι περισσότεροι από εκείνους που είχαν μικρότερο βαθμό κατάθλιψης δήλωσαν ότι 
δεν επιθυμούσαν να συζητήσουν για το προσδόκιμο επιβίωσής τους. Επειδή, όμως, δεν 
τηρούν όλοι οι ασθενείς την ίδια στάση σ’ αυτό το θέμα και επειδή είναι πολύ πιθανόν η 
στάση των Ελλήνων ασθενών να είναι διαφορετική, ο τρόπος αναγγελίας μιας άσχημης 
είδησης πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τις επιθυμίες του αρρώστου, αλλά και 
τις ανάγκες που διαμορφώνονται από τις συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες. Έτσι, ο 
άρρωστος που πρέπει να φροντίσει να προβεί σε ενέργειες σχετικές με τα περιουσιακά 
του στοιχεία, ώστε να εξασφαλίσει οικονομικά την οικογένειά του, θα χρειαστεί να μάθει 
περισσότερα πράγματα για την αρρώστια του, από κάποιον άλλον που προτιμά να μη 
γνωρίζει την αλήθεια, αλλά και δεν έχει λόγο να μεριμνήσει για το μέλλον των άλλων. 
Η συνεργασιμότητα, εξ άλλου, των αρρώστων στη θεραπευτική αγωγή (π.χ., χημειοθε-
ραπεία) είναι καλύτερη όταν γνωρίζουν όσα χρειάζεται να ξέρουν για την κατάστασή 
τους και τις εναλλακτικές προοπτικές.
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Η σΤασΗ Των γιαΤρων

Δεν συμπεριφέρονται όλοι οι γιατροί με τον ίδιο τρόπο όταν μεταφέρουν στον άρ-
ρωστο μια δυσάρεστη είδηση. Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια 106 Βρετανών ασθενών 
με καρκίνο όταν ρωτήθηκαν σχετικά με την εμπειρία τους από την ενημέρωσή τους για 
το πρόβλημα υγείας τους από το γιατρό τους. Τα σχόλια ήταν ουδέτερα ή θετικά σε 
ποσοστό 69%, αρνητικά σε ποσοστό 20% και πολύ αρνητικά σε ποσοστό 6%11. Από τους 
13 γιατρούς που χαρακτηρίστηκαν ως «περισσότερο πρόθυμοι να βοηθήσουν» (“most 
helpful”), 8 ήταν γενικοί γιατροί, ενώ και οι 7 γιατροί που χαρακτηρίστηκαν ως «λιγότερο 
πρόθυμοι να βοηθήσουν» (“less helpful”) ήταν χειρουργοί.

Η ιδιοσυγκρασία του γιατρού προσδιορίζει αναπόφευκτα τον τρόπο με τον οποίο θα 
μεταφέρει στον άρρωστο μια ζοφερή προοπτική. Υπάρχουν γιατροί που θωρακίζονται 
πίσω από μια ψυχρή, απρόσωπη εκφορά της ετυμηγορίας και άλλοι που δυσκολεύονται 
να ελέγξουν τα συναισθήματά τους –συναισθήματα θλίψης, αναξιότητας ή ενοχής- ή 
ακόμα, λογοκρίνουν τις πληροφορίες που δίνουν στον άρρωστο στην προσπάθειά τους 
να τον προστατεύσουν4. Το πόσο η συμπεριφορά των γιατρών στο θέμα της αναγγελίας 
δυσάρεστων ειδήσεων εξαρτάται από την προσωπική τους στάση απέναντι στο θάνατο 
φανερώνουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε, σχετικά πρόσφατα, 
σε 170 Πολωνούς φοιτητές του τελευταίου έτους της Ιατρικής12. Σχεδόν στο σύνολό 
τους (93%), οι φοιτητές συμφωνούσαν για την ανάγκη ενημέρωσης των αρρώστων όταν 
η πρόγνωση είναι δυσμενής, αλλά όταν ρωτήθηκαν αν οι ίδιοι θα ήθελαν να τους ενη-
μερώσουν για το ότι πρόκειται να πεθάνουν, απάντησαν καταφατικά σε ποσοστό μόνο 
86%. Οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν θα ήθελαν να πληροφορηθούν για τον επικείμενο 
θάνατό τους. Οι φοιτητές που απάντησαν ότι θα ήθελαν να γνωρίζουν την αλήθεια για 
το δικό τους θάνατο ήταν και οι πιο διατεθειμένοι στο να πληροφορήσουν έναν άρρωστο 
για το ότι πλησιάζει το τέλος του.

Η αναγκΗ ΕκΠαιΔΕυσΗσ σΤΗν αναγγΕΛια «κακων ΕιΔΗσΕων»

Η ανάγκη εκπαίδευσης στην αναγγελία «κακών ειδήσεων» θα μπορούσε να θεωρηθεί 
προφανής. Τεκμηριώνεται, ωστόσο, και από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις 
αρχές της περασμένης δεκαετίας μεταξύ 129 εσωτερικών γιατρών δυο νοσοκομείων 
της Βοστόνης13. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς που πήραν μέρος στην έρευνα (73%) απά-
ντησαν ότι μετέφεραν για πρώτη φορά «κακές ειδήσεις» ενόσω ήταν ακόμα φοιτητές ή 
ειδικευόμενοι και ότι την πρώτη φορά που αναγκάστηκαν να αναγγείλουν μια δυσάρεστη 
είδηση είχαν γνωρίσει τον άρρωστο μόλις πριν από λίγες ώρες ή μέρες (61%). Κάποιος 
αρχαιότερος γιατρός ήταν μπροστά μόνο στο 11% των περιπτώσεων, ενώ σε ποσοστό 
63% εκείνοι που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο δεν είχαν ποτέ προηγουμένως παρακο-
λουθήσει πώς γίνεται η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων από έναν εμπειρότερο γιατρό. 
Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο περιγράφουν την πρώτη τους εμπειρία 
μερικοί εσωτερικοί βοηθοί: «Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που έπρεπε να αναγγείλω 
τόσο άσχημες ειδήσεις και ήμουν απληροφόρητος για τις συνέπειες της πράξης μου. 
Αναστατώθηκα από την αντίδραση της οικογένειας που δεν την περίμενα». «Ο γιος άρ-
χισε να στριγκλίζει κλαίγοντας απ’ το τηλέφωνο και το πέταξε μακριά». «Έπρεπε να πω 
στον άρρωστό μου ότι ήταν θετικός στον HIV και ένιωσα και να κατακλύζομαι από τη 
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θλίψη του και ανήμπορος να κάνω πολλά πράγματα γι’ αυτόν. Βημάτιζα επί τουλάχιστον 
πέντε λεπτά έξω από το δωμάτιο πριν αποφασίσω να μπω μέσα». 

Αρκετές Ιατρικές Σχολές έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη εκπαίδευσης των φοιτητών 
της Ιατρικής σε θέματα, όπως η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων ή η προσέγγιση του 
θνήσκοντος ασθενούς και της οικογένειάς του. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 
προγράμματος εκπαίδευσης οικογενειακών γιατρών που εφαρμόζεται στο White Memorial 
Medical Center του Los Angeles: Οι εκπαιδευτές υποδύονται την αναγγελία μιας άσχη-
μης είδησης σε ένα άρρωστο. Στην πρώτη φάση προσπαθούν να συμπεριφερθούν με 
λάθος τρόπο και οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να εντοπίσουν προβλήματα επικοινωνίας, 
όπως η ασαφής φρασεολογία, η διακοπή της συνομιλίας από τηλεφωνήματα κ.ο.κ. Στην 
επανάληψη του σεναρίου, η επικοινωνία χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, κατανόηση και 
σεβασμό προς τον άρρωστο και τα συναισθήματά του και οι εκπαιδευτές καλούνται και 
πάλι να αναγνωρίσουν τα θετικά στοιχεία της συνέντευξης14. Έχει, εξ άλλου, επισημανθεί 
η ανάγκη της εκπαίδευσης των γιατρών στην αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων παρουσία 
συγγενών, δοθέντος ότι πολύ συχνά οι άρρωστοι συνοδεύονται από κάποιο συγγενή 
τους ή περισσότερους από ένα συγγενείς τους σε τέτοιες περιστάσεις15. 

Σε πολλές χώρες, αρμόδια όργανα έχουν προχωρήσει στη σύνταξη κατευθυντήριων 
οδηγιών για τη στάση του γιατρού απέναντι στον άρρωστο που πεθαίνει. Στις οδηγίες, 
π.χ., του Βρετανικού Εθνικού Ινστιτούτου για Εξαίρετη Υγεία και Φροντίδα (NICE: National 
Institute for Health and Clinical Excellence), αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι ασθενείς 
που βρίσκονται στις τελευταίες μέρες της ζωής τους πρέπει να αναγνωρίζονται ώστε 
να τους παρέχεται φροντίδα σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και προτιμή-
σεις16. Στις κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Οικογενειακών Ιατρών 
(American Academy of Family Physicians) περιλαμβάνονται θέματα, όπως η ανακουφι-
στική φροντίδα (palliative care) και η απόφαση για διακοπή της καρδιοαναπνευστικής 
υποστήριξης, αλλά δίνονται οδηγίες και για τον τρόπο επικοινωνίας του γιατρού με τον 
ετοιμοθάνατο άρρωστο και την προετοιμασία του συγγενικού περιβάλλοντος για την 
αντιμετώπιση του πένθους17. 

Σ’ ένα άρθρο του περιοδικού “Medical Education” παρουσιάζονται τα σχόλια μιας 
ομάδας γιατρών της Ιατρικής Σχολής McMaster του Οντάριο, κατά το πρώτο ή το δεύ-
τερο έτος άσκησης για ειδικότητα, πάνω στις κατευθυντήριες οδηγίες για την αναγγε-
λία «κακών ειδήσεων» που τους είχαν δοθεί1. Οι ειδικευόμενοι που συμμετείχαν στην 
έρευνα τόνισαν τη σημασία που έχει η φρασεολογία που θα χρησιμοποιηθεί κατά την 
αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων. Η γλώσσα πρέπει να είναι απλή και άμεση επειδή η 
χρησιμοποίηση ασαφών διατυπώσεων στην προσπάθεια άμβλυνσης της δυσάρεστης 
εντύπωσης μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. «Πάντοτε λέω “πέθανε”», δήλωσε ένας 
από τους ειδικευόμενους. «Ποτέ δεν λέω “κατέληξε”, επειδή υπήρξε μια περίπτωση 
όπου κάποιος δεν καταλάβαινε τι του έλεγα». Οι μη λεκτικές συνθήκες επικοινωνίας είναι 
επίσης σημαντικές: ο χώρος, η χρονική διάρκεια, η θέση του γιατρού και του αρρώστου 
ή των συγγενών. Όπως ανάφεραν οι ειδικευόμενοι που συμμετείχαν στη συνέντευξη, 
η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπιζαν κατά την αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων 
ήταν η καθοδήγηση των ασθενών και των οικογενειών τους στην αντιμετώπιση της κατά-
στασης. «Μερικές φορές είναι τρομακτικό», σχολίασε ένας ειδικευόμενος «επειδή έχεις 
να κάνεις με μια οικογένεια που ξέρεις ότι είναι δικομανής ή απρόσιτη και επομένως 
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πάντοτε φοβάσαι σε τέτοιες καταστάσεις…». Ανάμεσα στις δυσκολίες που επεσήμαναν 
οι ειδικευόμενοι που συμμετείχαν στην πιο πάνω έρευνα περιλαμβανόταν η διαφορετική 
αντίληψη που έχουν ο γιατρός και ο άρρωστος ή η οικογένειά του για το τι αποτελεί 
«κακή είδηση». «Κατά κάποιο τρόπο έχω πρόβλημα μ’ αυτό», δήλωσε ένας απ’ αυτούς. 
«Πιστεύω ότι πολλοί από μας έχουν τις προκαταλήψεις τους για ορισμένες αρρώστιες 
και για ορισμένες παθολογικές καταστάσεις». Ο ανεπαρκής διαθέσιμος χρόνος κατείχε 
την πρώτη θέση μεταξύ των αντικειμενικών δυσκολιών που συνεπάγονται οι συνθήκες 
άσκησης της Ιατρικής σε ένα νοσοκομείο. Ανεπαρκής χρόνος τόσο γι’ αυτή καθεαυτή 
την αναγγελία της δυσάρεστης είδησης, όσο και για την κατάλληλη προετοιμασία του 
γιατρού γι αυτό το έργο. Προφανώς, το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο στα τμήματα 
επειγόντων περιστατικών, όπου συχνά, οι αποφάσεις για τη ζωή και το θάνατο πρέπει να 
παίρνονται αυτοστιγμεί. Οι ειδικευόμενοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση 
για την αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων πρέπει να εστιάζεται στη διάκριση ανάμεσα 
στις χρόνιες και τις επείγουσες καταστάσεις. Τέλος, όλοι οι ειδικευόμενοι αναγνώρισαν 
τη σημαντική εκπαιδευτική συμβολή της άμεσης παρακολούθησης των παλαιότερων 
γιατρών στο έργο της αναγγελίας «κακών ειδήσεων». Πολλοί απ’ αυτούς τόνισαν την 
ανάγκη για περισσότερες ευκαιρίες συζήτησης με τους εκπαιδευτές τους μετά την πα-
ρακολούθηση της αναγγελίας μιας «κακής είδησης», ώστε να έχουν έτσι τη δυνατότητα 
να κάνουν τις κατάλληλες ερωτήσεις που θα τους λύσουν τις σχετικές απορίες. 

ΜνΗΜοΤΕΧνικοι κανονΕσ

Για την υποβοήθηση στην τεχνική της αναγγελίας δυσάρεστων ειδήσεων έχουν 
προταθεί ορισμένοι μνημοτεχνικοί κανόνες. Ένας απ’ τους παλαιότερους18, που έχει 
υιοθετηθεί από πολλούς συγγραφείς μεταγενέστερων ανασκοπήσεων του ίδιου θέμα-
τος8,19 χρησιμοποιεί το ακρωνύμιο ABCDE. Το Α είναι το αρχικό γράμμα του «Advance 
preparation». Σημαίνει ότι ο γιατρός πρέπει να προετοιμάσει τη συνάντησή του με τον 
άρρωστο ή τους συγγενείς του: να φροντίσει ώστε να μπορεί να διαθέσει αρκετό χρόνο, 
να εξασφαλίσει περιβάλλον απαλλαγμένο εξωτερικών ενοχλήσεων (π.χ., τηλεφωνικών 
παρεμβολών), να ανασκοπήσει τα σχετικά κλινικά στοιχεία, να επιβεβαιώσει τα επι-
στημονικά δεδομένα και προετοιμαστεί ο ίδιος συναισθηματικά. Το B αντιστοιχεί στο 
«Building a therapeutic relationship» και αναφέρεται στην εξακρίβωση των προτιμήσεων 
του αρρώστου σε σχέση με τον τρόπο αναγγελίας της «κακής είδησης». Το C προέρ-
χεται από το «Communicating well» και αφορά την καλή επικοινωνία με τον άρρωστο. 
Στην προκειμένη περίπτωση, η καλή επικοινωνία έγκειται στην εξακρίβωση της γνώσης 
και της αντίληψης που έχει ο άρρωστος για την κατάστασή του, την προσαρμογή της 
παροχής των πληροφοριών προς στο ρυθμό με τον οποίο τις επιζητεί ο άρρωστος, την 
αποφυγή επιστημονικών όρων και ευφημιστικών χαρακτηρισμών, την πρόβλεψη για 
σιωπές και δάκρυα και την απάντηση σε ερωτήσεις. Το D παραπέμπει στο «Dealing with 
patient and family reactions». Σημαίνει ότι ο γιατρός οφείλει να εκτιμήσει τις αντιδράσεις 
του αρρώστου και της οικογένειάς του και να ανταποκριθεί σ’ αυτές, δείχνοντας ότι τις 
καταλαβαίνει. Τέλος, το Ε προέρχεται από το “Encouraging/validating emotions”, που 
υποδηλώνει την προσφορά ρεαλιστικής ελπίδας σε σχέση με τις επιδιώξεις του αρρώ-
στου σε συνδυασμό με τη διαχείριση των πραγματικών αναγκών. 
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Ένα άλλο πρωτόκολλο αναγγελίας δυσάρεστων ειδήσεων, που έχει δοκιμαστεί σε 
ασθενείς με καρκίνο και έχει φανεί να ενισχύει την αυτοπεποίθηση των γιατρών που μετα-
φέρουν την «κακή είδηση», αναφέρεται με τα αρχικά SPIKES20. Σκοπός του πρωτοκόλλου 
είναι να βοηθήσει τον κλινικό γιατρό να εκπληρώσει τους τέσσερεις σημαντικότερους 
στόχους της συνάντησης με τον άρρωστο για την αναγγελία μιας δυσάρεστης είδησης: 
τη λήψη πληροφοριών από τον άρρωστο, τη μετάδοση ιατρικών πληροφοριών, την υπο-
στήριξη του αρρώστου και την εξασφάλιση της συνεργασίας του για την ανάπτυξη μιας 
μελλοντικής στρατηγικής ή ενός σχεδίου θεραπείας. Τα έξη βήματα που περιλαμβάνει 
το SPIKES είναι η προετοιμασία της συνάντησης (Setting up the interview), η εκτίμηση 
των αντιλήψεων του αρρώστου (Assessing the patient’s Perception), η εξασφάλιση πρό-
σκλησης εκ μέρους του αρρώστου (Obtaining the patient’s Invitation), δοθέντος ότι η 
αποφυγή της ενημέρωσης αποτελεί αμυντικό ψυχολογικό μηχανισμό, η παροχή γνώσεων 
και πληροφοριών στον άρρωστο (Giving Knowledge and information to the patient), η 
αντιμετώπιση των συγκινήσεων του αρρώστου με κατανόηση και συμπάθεια (Addressing 
the patient’s Emotions with Empathetic response) και η εφαρμογή στρατηγικής και η 
ανακεφαλαίωση (Having a Strategy and Summarising).

ΕΠιΛογοσ 

Στις αρχαίες τραγωδίες, η αναγγελία δυσάρεστων γεγονότων απ’ τον άγγελο δια-
τυπώνεται με τρόπο πολύ ωμό. Σε αντιστάθμισμα, η μακρά διήγηση του αγγέλου είναι 
γεμάτη φιλοσοφικές θεωρίες και αποφθέγματα, που επιδιώκουν να μετριάσουν το 
κακό που προκαλεί η κακή είδηση στα πρόσωπα που την ακούν. Αυτός ο συνδυασμός 
ωμότητας και παραμυθίας που υπηρετεί θαυμάσια την τραγική ποίηση είναι εντελώς 
άστοχος όταν χρησιμοποιείται από ένα γιατρό. Ανθρώπινη προσέγγιση δεν σημαίνει κατ’ 
ανάγκη καταφυγή στο μελόδραμα. Ο γιατρός πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που κατ’ 
εξοχήν προσδοκά απ’ αυτόν ο άρρωστος δεν είναι οι λόγοι συμπόνιας, αλλά οι σαφείς 
και τεκμηριωμένες απαντήσεις στα ερωτήματα που τον απασχολούν. Οι γενικόλογες 
αναφορές και οι υπεκφυγές μόνο σύγχυση μπορούν να προκαλέσουν στον άρρωστο, 
επιτείνοντας την αγωνία του. Αντίθετα, οι έγκυρες πληροφορίες είναι εκείνες που θα 
εξασφαλίσουν στο γιατρό την εμπιστοσύνη του αρρώστου για να μπορέσει έτσι να του 
προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στις δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. 
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Η θέση του ψυχαναλυτή στη σοβαρή 
σωματική ασθένεια

Γρηγόρης Βασλαματζής, Μαρία Κοτρώτσου

ΨυΧαναΛυσΗ και σοΒαρΗ σωΜαΤικΗ ασθΕνΕια

Η σύλληψη, από την ψυχανάλυση του ψυχικού οργάνου επιτρέπει να ερευνάμε και 
να αντιμετωπίζουμε με την αναλυτική μέθοδο άτομα με ψυχικές διαταραχές. Σε αυτές 
διαπιστώνουμε «δυσλειτουργία» του ψυχικού οργάνου, δηλαδή συγκρούσεις και ελ-
λείμματα, τα οποία εκφράζονται στη μεταβιβαστική σχέση αναλυτή – αναλυόμενου. Η 
σωματική νόσος αποτελεί πρόκληση για τον ψυχαναλυτή, καθώς αυτός αναζητεί, στην 
έκλυση της και στη διατήρηση της, συνέχειες του ψυχικού οργάνου με τις σωματικές 
λειτουργίες. Κάτι πού δεν είναι εύκολο ακόμα και αν γενικά ανάγουμε το θέμα στην 
«ψυχο-σωματική» ενότητα του ανθρώπου γιατί πρέπει να απαντηθεί και το πώς. Η ψυ-
χοσωματική ιατρική πάντως ξεπήδησε μέσα από αυτήν την ερευνητική υπόθεση, αν και 
οι δυσκολίες πού συνάντησε (και συναντά) δεν είναι λίγες.

Οι ψυχαναλυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με τη σωματική νόσο στις εξής περιπτώσεις. 
Α. ένας ασθενής που βρίσκεται σε ψυχαναλυτική θεραπεία παρουσιάζει μια σωματική 

νόσο (σοβαρή όπως ο καρκίνος ή το AIDS ή λιγότερη σοβαρή, όπως οι αλλεργίες)
Β. ένας ασθενής που έχει σωματική νόσο προσέρχεται σε ψυχαναλυτική θεραπεία είτε 

γιατί ο ίδιος αναζητά ένα νόημα στην κατάσταση του είτε γιατί βρίσκεται σε «πανικό» 
ή έχει κατάθλιψη. 

Γ. ένας ψυχαναλυτής βρίσκεται σε «ιατρικό πλαίσιο» (νοσοκομείο ή άλλο) οπότε και 
συναντά ο ίδιος τους σωματικούς ασθενείς. Ασθενείς με ογκολογικά νοσήματα, με 
αυτοάνοσα, με δερματικά, είτε έχουν παράλληλα ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις είτε 
όχι, ζητάνε ψυχολογική υποστήριξη. Αυτό γίνεται λόγω της ανάπτυξης των υπηρεσιών 
της Διασυνδετικής ψυχιατρικής, στις οποίες ψυχίατροι και ψυχολόγοι είναι διαθέσιμοι 
γι’ αυτήν την περίπτωση. 
Ο ψυχαναλυτής εργάζεται κλινικά στο επίπεδο της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης, 

έχοντας κατά νου τους τρόπους ψυχικής λειτουργίας. Δίνει έμφαση στην ικανότητα 
συναισθηματικής εκφραστικότητας, στις συνειδητές και ασυνείδητες φαντασιώσεις, 
στην αναγνώριση της οργάνωσης της προσωπικότητας, στο ρόλο των παιδικών ψυχικών 
συγκρούσεων και τραυμάτων.

Μια σωματική ασθένεια θέτει ορισμένα ειδικά θέματα. Την παλινδρόμηση πού προ-
καλείται από την έναρξη της νόσου, τα άγχη (όπως το άγχος θανάτου, το άγχος της 
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απώλειας του ελέγχου στον εαυτό κ.λπ.) που αναδύονται, την απειλή της αυτό-εκτίμησης 
και τη διεργασία του πένθους (για απώλειες του παρόντος ή μελλοντικές). Η παλιν-
δρόμηση είναι βασικός ψυχικός μηχανισμός στο πλαίσιο μιας σωματικής ασθένειας. 
Αναδύονται φαντασιώσεις και συμπεριφορές που πάνε αντίθετα προς την αυτονομία. Σε 
μικρό βαθμό αυτή είναι μια προσαρμοστική άμυνα γιατί επιτρέπει στον ασθενή, π.χ. σε 
πλαίσιο ιατρικό, να αφεθεί στη φροντίδα άλλων. Σε έναν πιο παθολογικό βαθμό –όταν 
δηλαδή σχετίζεται με τραυματικές εμπειρίες με πρόσωπα πού φρόντιζαν στην παιδική 
ηλικία (όπως παραμέληση ή σωματική κακοποίηση)– η παλινδρόμηση μπορεί να οδηγεί 
στη βίωση έντονου ψυχικού πόνου και στην κυριαρχία αρχαϊκών μηχανισμών άμυνας. Η 
άρνηση του προβλήματος (και του ψυχικού πόνου) είναι ένας μηχανισμός που μπορεί 
να εμποδίσει τη συμμετοχή του ασθενή στη θεραπεία.

Ο ψυχαναλυτής στην περίπτωση πού έχει σε θεραπεία ασθενή που εμφανίζει σω-
ματική νόσο, αποδέχεται την παλινδρόμησή του, ακούει τον πόνο, τα παράπονα (προς 
τους θεραπευτές ή και προς τον ίδιον τον αναλυτή), τα άγχη και σκέφτεται τις πιθανές 
συσχετίσεις με θέματα της μεταβίβασης και αντιμεταβίβασης. Οι διακοπές της θεραπείας 
(προγραμματισμένες ή μη), για παράδειγμα, κινητοποιούν άγχη αποχωρισμού που αν 
είναι αβάσταχτα για τον ψυχισμό μπορεί να οδηγήσουν σε παλινδρόμηση και σε εμφάνιση 
σωματικών συμπτωμάτων. Προϋποθέσεις της σωματοποίησης είναι η ελλειμματικότητα 
της ψυχικής λειτουργίας (ή της ψυχικοποίησης), και η επικράτηση του αλεξιθυμικού 
στοιχείου στην προσωπικότητα. 

ΨυΧοθΕραΠΕια ΜΕ ογκοΛογικουσ ασθΕνΕισ 

To δεύτερο μέρος άφορα στην εμπειρία μιας ψυχιάτρου ψυχοθεραπεύτριας (Μ.Κ.) 
που εργάζεται τα τελευταία 8 χρόνια στο Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης ασθενών με 
καρκίνο, το οποίο ανήκει στην Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής. Στο Κέντρο παρέχονται 
ψυχοθεραπείες μακράς ή βραχείας διάρκειας (ατομικές, ομαδικές και οικογενειακές), 
ψυχιατρική παρακολούθηση και συνεδρίες χοροθεραπείας στους ασθενείς και τους 
συγγενείς τους, ανάλογα πάντα με τις ανάγκες τους.

Οι ιατρικές θεραπείες για τον καρκίνο έχουν βελτιωθεί σημαντικά, σε κάποιες πε-
ριπτώσεις μπορούμε να μιλήσουμε για ίαση. Η πληροφόρηση και η γνώση του κόσμου 
πάνω σε θέματα για την υγεία είναι καλύτερη. Παρ’ όλα αυτά στο άκουσμα του καρκί-
νου η σκέψη που έρχεται αντανακλαστικά είναι πως ο θάνατος δρομολογήθηκε. Και τι 
σημαίνει άραγε για τον ψυχισμό η ιδέα πως κανείς είναι αντιμέτωπος με τον θάνατο; Το 
σίγουρο είναι πως το άγχος θανάτου θα παίξει κυρίαρχο ρόλο σε όλη τη διάρκεια της 
ψυχοθεραπευτικής εργασίας.

Οι ασθενείς αναζητούν ψυχολογική υποστήριξη σε διάφορες φάσεις της νόσου. Κά-
ποιοι ζητούν βοήθεια με την ανακοίνωση της διάγνωσης, εφόσον ο καρκίνος κινητοποιεί 
άγχη θανάτου. Στη φάση αυτή, οι ασθενείς βρίσκονται μπροστά σε μια «κρίση ζωής». 
Μπορεί να προβληματίζονται για το ποια είναι η καταλληλότερη θεραπεία, αφού πολλές 
φορές επισκέπτονται περισσότερους από έναν γιατρούς και σε πιο σπάνιες περιπτώσεις 
μπορεί να αναρωτιούνται αν θα ακολουθήσουν τη θεραπεία ή όχι. Κάποτε δηλώνουν 
την πρόθεση να ακολουθήσουν “μαγικές” θεραπείες, χωρίς καμία επιστημονική υπό-
σταση. Στις περιπτώσεις αυτές ο ψυχοθεραπευτής, θα παίξει κυρίως ρόλο διαχειριστή 
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της κρίσης. Στηρίζει τον ασθενή, προσπαθεί να μειώσει το άγχος του, ώστε εκείνος να 
πράξει με βάση την λογική και τις επιθυμίες του. 

Μια άλλη ομάδα ζητά βοήθεια, κατά την διάρκεια των χημειοθεραπειών. Σε πολλούς 
ασθενείς, η συνειδητοποίηση αυτού που συμβαίνει, μπορεί να αρχίσει σε αυτό το στάδιο. 
Έκπληκτοι περιγράφουν, πως ενώ ήταν ψύχραιμοι και ενεργητικοί κατά τη διάγνωση 
και το χειρουργείο, τώρα παρουσιάζουν κρίσεις άγχους ή συμπτώματα κατάθλιψης.

Τα δυσάρεστα σωματικά συμπτώματα που προκαλούν κυρίως οι χημειοθεραπείες 
(έμετοι, καταβολή), είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Οι εμφανείς, σε όλους, απώλειες (μαλ-
λιά, φρύδια) και οι εικόνες μετά από τον ακρωτηριασμό (μαστεκτομή) – φαίνεται να 
«αναστατώνουν» τον ψυχισμό περισσότερο από τη διαδικασία του χειρουργείου. Σε 
ένα χειρουργείο κανείς είναι «αναίσθητος», ενώ η «εικόνα» είναι εκεί, δεν μπορεί να 
την αγνοήσει κανείς, άλλωστε την βλέπουν κι άλλοι. Σε μια ομάδα γυναικών, που είχαν 
νοσήσει με καρκίνο μαστού ή καρκίνο ωοθηκών οι πρώτες υποτίμησαν το «τραύμα» των 
δεύτερων, λέγοντας: «σε εσάς δεν φαίνεται τίποτα».

Κάποιοι άλλοι ασθενείς, θα ζητήσουν βοήθεια, μετά από μια υποτροπή, περιγράφο-
ντας πως την πρώτη φορά πολέμησαν και νίκησαν, χωρίς να περιμένουν πως αυτό (ο 
καρκίνος) θα συνέβαινε ξανά. Και τώρα νιώθουν αδύναμοι, αφού συνειδητοποιούν πως 
η νόσος δεν «νικιέται» και πως θα πρέπει να μάθουν να ζουν με αυτή.

Τέλος μια πιο σπάνια ομάδα αποτελείται από τους ασθενείς που έρχονται στο τέλος,- 
εκείνους που ζητούν, με κάποιο τρόπο, να τους συνοδεύσουμε στο τελευταίο κομμάτι 
της ζωής τους «μιλώντας» γι’ αυτό.

Πριν χρόνια μου ζητήθηκε να εκτιμήσω ψυχιατρικά, έναν ηλικιωμένο ασθενή με καρκίνο 
του πνεύμονα. Το χειρουργείο είχε πάει καλά, αλλά παρουσίαζε διαταραχές ύπνου. Ο 
ασθενής ήταν συνταξιούχος καπετάνιος και σε αυτή τη φάση της ζωής του, όλα πήγαι-
ναν καλά, η οικογένεια του τον αγαπούσε και τον στήριζε, ο γιος του θα παντρευόταν. Η 
θεραπεύτρια που τον είχε δει πρώτη, ήταν αισιόδοξη, τον περιέγραψε σαν ένα ζωντανό 
άνθρωπο που μιλά για τα παλιά ταξίδια και τις περιπέτειες του με τη θάλασσα. Είχα τις 
επιφυλάξεις μου. Η υπόθεση μου ήταν πως ο άνθρωπος αυτός ήθελε να μοιραστεί την 
προσωπική του ιστορία, σαν ένα είδος κλεισίματος-απολογισμού. Πραγματικά, ο καπετά-
νιος κατέληξε σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρά την καλή πορεία της νόσου.

Στην ψυχοθεραπεία ασθενών με καρκίνο το σώμα έχει τον πρώτο λόγο. Είναι αυτό 
που καταρχήν ζει ή πεθαίνει, αυτό που θα υποστεί ακρωτηριασμό ή την απώλεια κάποιας 
λειτουργίας. Οι σωματικές αλλαγές θα απασχολήσουν μεγάλο μέρος των συναντήσεων.

Πολλά χειρουργεία είναι ακρωτηριαστικά. Και πώς να πενθήσει κανείς για ένα 
μαστό που θυσιάστηκε στο όνομα της ζωής, αν δεν έρθει σε επαφή με την εικόνα της 
πληγής. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς, θέλουν να μας δείξουν την πραγματική 
πληγή, άλλοτε ζητώντας την άδεια μας και σπανιότερα με ένα ωμό τρόπο, αφαιρώντας 
ξαφνικά την περούκα ή σηκώνοντας τη μπλούζα, αποκαλύπτοντας το αποτέλεσμα μιας 
μαστεκτομής.

Μια ασθενής εν όψει των χριστουγεννιάτικων διακοπών, αποκαλύπτει πόσο την ενοχλεί 
η απώλεια όσφρησης και γεύσης,- το αντάλλαγμα στις θεραπείες για τον καρκίνο γλώσσας 
με τον οποίο διαγνώστηκε. «Μαγειρεύω με τη μνήμη και πάνω κάτω, πετυχαίνουν, αλλά 
μερικές φορές λαχταρώ ένα σουβλάκι, το αγοράζω, αλλά όταν το βάλω στο στόμα είναι 
το ίδιο σαν να τρώω φελιζόλ». Δεν συνηθίζουμε να σκεφτόμαστε την αξία της γεύσης, 
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της όσφρησης και την πολυτέλεια των σωματικών αισθήσεων όταν είμαστε υγιείς. Συνει-
δητοποιεί κανείς πόσο σημαντικές είναι όταν βρεθεί μπροστά στην απουσία τους, όταν 
χρειαστεί να τις πενθήσει. 

Στις κλασικές ψυχοθεραπείες, ασθενής και θεραπευτής χρησιμοποιούν το λόγο 
για να επικοινωνήσουν, αλλά με ποιες λέξεις να μιλήσει κανείς, όταν πρόκειται για κάτι 
σωματικό όπως ο καρκίνος; Πώς να περιγράψει κανείς τον πόνο την καταβολή και τη 
ναυτία, τόσο συνηθισμένα και για μεγάλα χρονικά διαστήματα κυρίαρχα σε αυτή τη 
σωματική ασθένεια;

Η συζήτηση για τα σωματικά συμπτώματα είναι συχνά δυσνόητη και βαρετή για το 
θεραπευτή. Θα χρειαστεί τότε να υιοθετήσει τη στάση της «αρκετά καλής μητέρας» 
(όπως περιγράφει ο Winnikott) που ακούει προσεκτικά και με υπομονή προσπαθώντας 
να δώσει νόημα στα βιώματα του βρέφους. Το αντάλλαγμα σε αυτή την προσπάθεια 
είναι μεγάλο. Κτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης η οποία στη συνέχεια θα επιτρέψει με-
γάλες αποκαλύψεις.

Μετά από χρόνια μια ασθενής περιγράφει πως η πιο «θεραπευτική» στιγμή των συνα-
ντήσεων μας, ήταν το τηλεφώνημα που δέχτηκε από εμένα, αμέσως μετά το τέλος ενός 
χειρουργείου και ενώ δεν είχε εντελώς συνέλθει από τη νάρκωση.

Στην πορεία των συναντήσεων οι ασθενείς θα συζητήσουν για οτιδήποτε. Αλλά, η 
αγωνία για την επανεμφάνιση της νόσου δεν τελειώνει εύκολα. Από τη στιγμή που θα 
διαγνωστούν με καρκίνο, οι ασθενείς αποκτούν μια πεποίθηση πως η ζωή τους κινδυνεύει 
αποκλειστικά από αυτόν. Το οποιοδήποτε σύμπτωμα, μεταφράζεται σαν μια επανεμφά-
νιση της νόσου. Μια ασθενής, παρουσίασε τυπικά συμπτώματα ισχιαλγίας, κατάσταση 
γνώριμης σε αυτήν και πριν τη νόσο, μου αποκάλυψε όμως, πως φοβόταν να επισκεφτεί 
το γιατρό αφού θεωρούσε πως ο πόνος οφειλόταν σε οστικές μεταστάσεις. Αλλά πώς να 
επικρατήσει η λογική εκεί που έχει εγγραφεί ο φόβος;

Αναλαμβάνοντας κανείς το ρόλο του θεραπευτή ενός ανθρώπου που πάσχει από 
καρκίνο, έχει απέναντι του ένα υποκείμενο φτιαγμένο από τα ίδια «υλικά» -αυτό που τους 
διαχωρίζει, είναι η ασταθής γραμμή της υγείας. Όταν κανείς εργάζεται με ασθενείς που 
πάσχουν από σοβαρές σωματικές ασθένειες, συχνά θα του γεννηθούν αγωνίες και για 
τη δική του υγεία, ερωτήματα για το θάνατο, αλλά και το νόημα της ζωής. 

Στις συνηθισμένες ψυχοθεραπείες το σταθερό πλαίσιο (χώρος και χρόνος) στηρίζει 
το θεραπευτή και την διαδικασία. Στις ψυχοθεραπείες με σωματικούς ασθενείς αντίθετα, 
ο θεραπευτής, πολλές φορές θα χρειαστεί να τροποποιήσει το πλαίσιο. Κυρίαρχο ρόλο 
στη ζωή του ασθενή παίζει η νόσος, και η ψυχική εργασία θα χρειαστεί να υποχωρήσει 
μπροστά στις ανάγκες της νόσου και τις ιδιαιτερότητες των θεραπειών. Ραντεβού χά-
νονται, λόγω των θεραπειών ή των παρενεργειών τους, κι άλλοτε χρειάζεται η επικοι-
νωνία να αλλάξει σε τηλεφωνική. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο θεραπευτής θα 
χρειαστεί να επισκεφθεί τον ασθενή στο Νοσοκομείο ή στο σπίτι και να στηρίξει όλη την 
οικογένεια. Συχνά, ως κεντρικός θεραπευτής νοείται, ο ογκολόγος ή ο χειρουργός με 
τα φαινόμενα της εξιδανίκευσης και της υποτίμησης να αφορούν το πρόσωπο του και 
με τον ψυχοθεραπευτή να αποκτά ένα συνοδευτικό –υποστηρικτικό ρόλο.

Ως θεραπεία με ιδιαίτερα υποστηρικτική δυνατότητα μπορεί να αποδειχθεί η ομα-
δική ψυχοθεραπεία. Στην ομάδα, ο ασθενής συναντά και άλλους που αντιμετωπίζουν 
την ίδια απειλή –ομοίους– και αυτό του δίνει την αίσθηση πως ανήκει σε μια κοινότητα 
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- γεγονός πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια. Ο ασθενής δεν νιώθει πια μόνος 
και απομονωμένος. 

Σε μία ομάδα, με γυναίκες που έπασχαν από καρκίνο του μαστού, αυτή η ανάγκη του 
ανήκειν εκφράστηκε χαρακτηριστικά στην πρώτη κιόλας συνάντηση. Οι γυναίκες αυτές 
συστήθηκαν αρχικά με το μικρό τους όνομα και τον καρκίνο που «έφεραν» και έκλεισαν 
την συνάντηση αποκαλώντας τους εαυτούς τους «αμαζόνες» –γυναίκες πολεμίστριες που 
αφαιρούσαν οι ίδιες τον ένα τους μαστό…

Στις ομάδες γίνονται συχνά συζητήσεις για τις εγχειρήσεις και τις παρενέργειες 
από τις μακροχρόνιες χημειοθεραπείες και τα μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες κι 
εμπειρίες. Σχολιάζουν τους γιατρούς, τα νοσοκομεία, ενημερώνουν ο ένας τον άλλο για 
κοινωνικές παροχές και ενημερωτικές εκδηλώσεις. Οι «παλαιότεροι» καθοδηγούν τους 
«νεότερους», έχοντας όλοι όφελος καθώς οι πρώτοι νιώθουν χρήσιμοι κι οι δεύτεροι 
δέχονται φροντίδα. Όλοι έχουν μεγάλη ανάγκη να μιλήσουν για σωματικά συμπτώματα 
και είναι εμφανής η ανακούφιση τους, όταν διαπιστώνουν ότι οι άλλοι κατανοούν και 
απαντούν στην ίδια «γλώσσα». Πολλές φορές η ομάδα μπορεί να στηρίξει τον ασθενή 
βοηθώντας και σε πρακτικές ανάγκες, όπως η επίσκεψη στο Νοσοκομείο, αν κάποιο 
μέλος νοσηλευτεί, έκτακτες συναντήσεις χωρίς τον θεραπευτή μπροστά στην προοπτική 
μιας νέας επέμβασης. Οι θεραπευόμενοι παίρνουν ένα πιο ενεργητικό ρόλο αφού σε 
αυτές της περιπτώσεις η πραγματικότητα επικρατεί.

Όλα τα παραπάνω αφορούν την ψυχοθεραπευτική εργασία σε ένα εξειδικευμένο Κέ-
ντρο που στηρίζεται οικονομικά από το Κράτος. Θεωρώ πως η πλειοψηφία των ασθενών 
με καρκίνο, έχουν υποστεί απώλειες σε ατομικό, κοινωνικό, επαγγελματικό και οικονομικό 
επίπεδο. Η πληρωμή για ψυχολογική υποστήριξη στις σοβαρές περιπτώσεις φαντάζει 
πολυτέλεια. Η εμπειρία μας όμως δείχνει ότι άτομα πού παρουσιάζουν καρκίνο, λευ-
χαιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας κ.λπ. αναζητούν ατομική ψυχοθεραπεία ιδιωτικά, όταν 
βρίσκονται αντιμέτωποι και με άλλα θέματα πού δεν είχαν τολμήσει να αντιμετωπίσουν 
μέχρι τη στιγμή της νόσου.

Στήριξη επίσης θα χρειαστούν κάποια μέλη των οικογενειών, που βιώνουν με τη σειρά 
τους στρες και δυσφορία. Αλλά και για τους ίδιους τους θεραπευτές, αυτή η εργασία 
είναι ανεκτή μόνο σε ένα συλλογικό πλαίσιο, όπου οι εντάσεις που προκύπτουν από τις 
θεραπείες μπορούν να μοιραστούν με τους συναδέλφους. Ο κάθε θεραπευτής παίρνει 
υποστήριξη μέσα στο πλαίσιο της ομάδας.

ΕΠιΛογοσ

Οι ασθενείς που επισκέπτονται ένα ειδικό κέντρο ψυχοκοινωνικός υποστήριξης 
αντιστοιχούν μόνο σε ένα μικρό ποσοστό αυτών που νοσούν. Είναι εκείνοι που ζητούν 
βοήθεια με τη θέληση τους. Τι γίνεται όμως με όλους εκείνους που συνειδητά ή ασυνεί-
δητα θα μεταφέρουν τον ψυχικό βάρος τους μόνο στους χώρους ιατρικής φροντίδας; 
Σε μεγάλα ογκολογικά Νοσοκομεία μπορεί να υπάρχει μια μόνο θέση για ψυχίατρο ή 
ψυχολόγο ενώ οι ασθενείς που εξυπηρετούνται καθημερινά είναι εκατοντάδες. Το κενό 
αυτό στην ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καλούνται να συμπληρώσουν οι γιατροί και οι 
νοσηλευτές ενώ ο χρόνος τους είναι ήδη υπερπλήρης από τις δικές τους αρμοδιότητες 
και η εκπαίδευση τους στα ψυχικά φαινόμενα, ελάχιστη.
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Οι πάσχοντες από καρκίνο αποτελούν μια ομάδα παραμελημένη από πλευράς ψυ-
χοκοινωνικής, αλλά στην πρώτη γραμμή που διαχειρίζεται καθημερινά την σωματική 
υγεία αλλά και τις ψυχικές δυσκολίες των ασθενών στα πιο δύσκολα στάδια της νόσου. 
Υπάρχουν επίσης και οι ασθενείς με άλλες σοβαρές χρόνιες νόσους (ΣΚΠ, ΗΙV, έμφραγμα 
κ.ά.) των οποίων οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες επίσης έχουν αγνοηθεί από το σύστημα 
υγείας. Αξίζει να σημειωθεί πως στα μαθήματα των ιατρικών και νοσηλευτικών σχολών 
η εκπαίδευση για την διαχείριση των ασθενών και πόσο μάλλον για τη διαχείριση των 
συναισθημάτων που προκύπτουν από την ενασχόληση με τον άρρωστο είναι ανύπαρ-
κτη. Μαθήματα ψυχοθεραπευτικών χειρισμών δεν διδάσκονται, παρά τη συσσώρευση 
ερευνητικών δεδομένων πού δείχνουν, παραδείγματος χάριν, ότι οι καρκινοπαθείς όταν 
ενθαρρύνονται να αντιμετωπίσουν δυσάρεστα συναισθήματα αντί να τα αρνούνται έχουν 
πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής. Η άσπρη μπλούζα μπορεί να προσελκύει τον ανθρώπινο 
πόνο, δεν μπορεί όμως από μόνη της να λειτουργήσει σαν ασπίδα προστασίας. Η άρνηση 
του θανάτου δεν βοηθάει τη λειτουργικότητα του ασθενή. 

Ο καρκίνος στις μέρες μας, είναι ίσως η πιο διαδεδομένη νόσος πού σε σοβαρές 
περιπτώσεις είναι πιθανή η κατάληξη της στον θάνατο. Επηρεάζει τον ασθενή και την 
οικογένεια του σε ατομικό, κοινωνικό επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο. Οι ειδικοί 
που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του προέρχονται από πολλούς χώρους (γιατροί, 
νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί στην ψυχική υγεία) και συχνά στη χώρα μας, 
υπερβάλλουν των δυνατοτήτων τους καθώς οι κρατικές παροχές είναι πολλές φορές 
ελλιπείς. Θεωρώ πως η καλύτερη ενημέρωση των γιατρών στη διάρκεια των σπουδών 
τους για την ψυχοκοινωνική διάσταση των χρόνιων σοβαρών ασθενειών και η καλύτερη 
επικοινωνία των ειδικών από τους διάφορους χώρους θα ανακούφιζε και θα δυνάμωνε 
όσους έχουν αναλάβει το δύσκολο αυτό έργο. 
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ΠροΕισαγωγικα

Η ΠΡΟϊΣΤΟΡΙΑ

Ο Πλάτων στο κορυφαίο έργο του, την Πολιτεία, αναφέρει, επικαλούμενος τον Πίν-
δαρο ένα μύθο σύμφωνα με τον οποίο, ο Ασκληπιός πείσθηκε κάποτε, έναντι χρημάτων, 
να θεραπεύσει έναν πλούσιο άνθρωπο, που βρίσκονταν στο τέλος του βίου του και για 
την (ασεβή) πράξη του αυτή κεραυνοβολήθηκε από τους θεούς1. Η εμφανής δικαιολογία 
της θεϊκής τιμωρίας ήταν η φιλοχρηματία του γιατρού, που το κίνητρο της δεν πρέπει 
να ήταν τόσο το ποσό της αμοιβής του, όσο το ότι δέχτηκε να θεραπεύει ασθενή, που 
λόγω της ηλικίας, ούτως ή άλλως σύντομα θα κατέληγε. Έλαβε δηλαδή αμοιβή άσκοπα 
για θεραπεία ασθενή, που θα κατέληγε ούτως ή άλλως. 

Στην κλασική Αρχαιότητα ήταν ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη, ότι η ιατρική δράση 
πρέπει να σταματά εκεί όπου δεν υπάρχει ελπίδα για ανάρρωση. Στο «Περί Τέχνης» 
βιβλίο του Corpus Hippocraticum2, ξεκαθαρίζεται πως σκοπός της Ιατρικής είναι η 
ανακούφιση των αρρώστων από τους πόνους και η μείωση της έντασης της ασθένειας, 
ενώ παράλληλα συνιστάται και η αποχή του γιατρού, από θεραπεία ασθενών, που έχουν 
νικηθεί από τη νόσο και δεν δίδουν θεραπευτική διέξοδο στον γιατρό (...και το μη εγχει-
ρέειν τοίσιν κεκρατημένοισιν υπό των νοσημάτων, ειδότες ότι ταύτα ού δύναται ιητρική). 
Σε άλλο σημείο του Corpus, θεωρούνται οι βαρείες-αθεράπευτοι νόσοι, ως αποδεκτή 
δοκιμασία για τους ασθενείς3, ενώ μόνο σε ένα δευτερεύον (νόθο) μάλλον σημείο4, κατ 
απόκλιση από την επιταγή της μη επέμβασης, επιβάλλεται σε περίπτωση εμφάνισης 
μεγάλου πυρετού, η καταβολή από τον γιατρό, της μέγιστης προσπάθειας. Το νήμα 
παίρνει ο κικέρων5, που χωρίς περιστροφές γράφει επιβεβαιωτικά επικαλούμενος την 
ιατρική Αυθεντία της εποχής του αλλά και των προηγουμένων αιώνων: ...sed desperatis 
etiam Hippocrates vetat adhibere medicinam (αλλά στους χωρίς ελπίδα ίασης ασθενείς, 
ακόμη και ο Ιπποκράτης απαγόρευε να δίδονται φάρμακα). Ακόμη όμως και στην εποχή 
των χριστιανών φιλοσόφων-εκκλησιαστικών πατέρων εντοπίζει κανείς παρόμοια στάση. 
Έτσι, λ.χ. ο γρηγόριος νύσσης, στον 4ο μ.Χ. αιώνα, αναφέρει πως στους ανίατους 
ασθενείς δεν πρέπει να γίνεται μεγάλη χρήση φαρμάκων, τα οποία απλά σπαταλούνται 
χωρίς να αντιστοιχεί το αποτέλεσμα με την καταβληθείσα προσπάθεια, αφού ούτε θα 
υπάρξει για τον άρρωστο καμία χρησιμότητα, ούτε για τον θεράποντα γιατρό έπαινος6.

Στη σκοτεινή περίοδο του Ναζισμού στη Γερμανία, δεν μπορεί να λησμονηθεί, εκτός 
από την ιδεολογική-προπαγανδιστική αρνητική αντιμετώπιση των Ανιάτων, η διαβόητη 
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(προχρονολογημένη )επιστολή του Α. Χίτλερ, μετά την κήρυξη του πολέμου προς τον 
προσωπικό του γιατρό Karl Brandt και τον διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Philipp 
Bouhler, που κατέληγε με τη φράση: …unheilbar Kranken ... [sollte] der Gnadentod gewährt 
werden,	και ουσιαστικά έδιδε το πράσινο φως για τις διαβόητες μυστικές επιχειρήσεις 
εξόντωσης τους, στο πλαίσιο ενός εσωτερικού ρατσιστικού πολέμου.

Πού οφείλεται όμως αυτή η αρνητική αντιμετώπιση στην Αρχαιότητα της ανίατης 
νόσου, φυσικά με τα δεδομένα της εποχής, δοθέντος ότι τα αρχαία κείμενα και φυσικά 
το Corpus hippocraticum και κυρίως η Πολιτεία του Πλάτωνα (σύγχρονου του Ιππο-
κράτη), αντανακλούν τις κοινωνικές, ηθικές, πολιτικές και οικονομικές αντιλήψεις της 
εποχής της συγγραφής τους και συνιστούν τις κυρίες ιστορικές πηγές της αντίληψης 
της εποχής ότι ο ανίατος ασθενής δεν είναι (πλέον) άξιος ιατρικής φροντίδας. Οι δι-
καιολογίες, που εν μέρει να μπορούσαν να διεκδικήσουν και σήμερα παρουσία, είναι οι 
ακόλουθες τέσσερεις7: 

Α) Ως γνωστό βάση της ιπποκρατικής Ιατρικής υπήρξε ο Ορθολογισμός, όπως εκδη-
λώνεται από τη σχέση αιτίου προς αιτιατό. Στην περίπτωση ασθενειών, που δεν μπορούν 
να θεραπευτούν, παρά την καταβολή όλων των ενδεικνυόμενων μέσων και μεθόδων, 
έβλεπαν οι ιπποκρατικοί γιατροί έναν σημαντικό κλονισμό του ορθολογισμού, που δεν 
μπορούσε να εξηγήσει γιατί η νόσος, παρά την κλινική διάγνωση βάσει των συμπτωμά-
των και την επιλογή θεραπευτικών μέσων δεν θεραπεύεται (αιτιατό), άρα υπήρχε αίτιο 
(λόγος), που βρίσκονταν πέραν των εμπειριών, ικανοτήτων και γνώσεων του θεραπευτή. 
Η νόσος πια αποκτούσε μαγική-υπερφυσική διάσταση και το αίτιο της, όπως και η κα-
τάληξη, ανάγονταν πια στο Θείον, που βρίσκονταν πέραν του θνητού γιατρού και που 
επέβαλε αναπόδραστα την αποχή του από κάθε προσπάθεια. Στο περί τέχνης βιβλίο 
του Corpus Hippocraticum8 περιέχεται με εκπληκτική σαφήνεια η δικαιολογία: Μερικοί 
κατηγορούν την Ιατρική, επειδή υπάρχουν γιατροί που αρνούνται να αναλάβουν ασθενείς 
νικημένους από την αρρώστια τους. Το επιχείρημά τους είναι ότι οι γιατροί αναλαμβάνουν 
να θεραπεύουν περιπτώσεις, που θα θεραπεύονταν και από μόνες τους, ενώ δεν αγγίζουν 
εκείνες που έχουν ανάγκη από βοήθεια και ότι θα έπρεπε αν η ιατρική τέχνη ,αν υπήρχε 
πραγματικά, να θεραπεύει όμοια όλες τις ασθένειες… Πραγματικά, αν απαιτεί κανείς από 
την τέχνη να μπορεί να κάνει πράγματα που δεν περιλαμβάνει ή από τη φύση να μπορεί 
να κάνει ότι δεν της ανήκει, έχει άγνοια, που μπορεί συγγενεύει περισσότερο με την τρέλα 
παρά με την αμάθεια. Εκεί που μπορούμε να επικρατούμε με τη βοήθεια φυσικών ή ή 
επιστημονικών οργάνων, εκεί έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε δημιουργικοί, αλλού είναι 
αδύνατον. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος πάθει αρρώστια ισχυρότερη από τα όργανα της 
Ιατρικής, δεν πρέπει φυσικά να περιμένουμε ότι η αρρώστια αυτή θα υπερνικηθεί από 
την Ιατρική… Η ξεκάθαρη αυτή διαπίστωση, για τα αντικειμενικά όρια της επιστήμης, 
που δεν πρέπει να υπερβαίνονται, βρίσκει τον αναγκαίο σύστοιχο της στη Νομική, όπου, 
μερικούς αιώνες αργότερα, ο Ρωμαίος νομομαθής Publius Iuventius Celsus9, του πρώτου 
μεταχριστιανικού αιώνα, κατέγραφε ως νομική σοφία: «Των αδυνάτων ουδόλως υπάρχει 
ενοχή» (Immpossibilium nulla est obligatio), είναι δηλαδή άκυρη η ανάληψη υποχρέωσης 
για κάτι, που κατά τον χρόνο της υπόσχεσης, είναι αντικειμενικά αδύνατη η εκπλήρωση, 
άποψη που επιβιώνει ως τις ημέρες μας, π.χ. στο άρθρο 20 ΕλβΚωδΕνοχ. και στη §878 
αυστρ. ΑΚ και αντίστοιχα 275 γερμΑΚ. 

Η άποψη αυτή συμπλέει με τον Πεσιμισμό και Μοιρολατρία του Σοφοκλή όταν στη 
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τραγωδία του, Αντιγόνη10, υπογραμμίζει σχετικά με τις πεπερασμένες ικανότητες του 
ανθρώπου, πως το Χάρο μόνο να ξεφύγει δεν μπορεί κάνεις, μόλο που βρήκε ψάχνοντας 
και γιατρειές σε αγιάτρευτες αρρώστιες (νόσων δε αμηχάνων φυγάς ξυμπέφρασται...),για 
να τονίσει την προβληματική σχέση ανάμεσα στην ιατρική και το θεϊκά προκαθορισμένο 
αναπόφευκτο τέλος της ανθρώπινης ζωής, ακόμη και αν η επιστήμη προοδεύει. Δίδει 
έτσι το στίγμα, της a fortiori δικαιολόγησης της αποχής από την απόπειρα για θεραπεία 
τέτοιων ασθενειών11. Ο σκοπός της Ιατρικής, που συνίσταται στη διατήρηση της ζωής 
δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με τη θεία τάξη των πραγμάτων, που ορίζει τον θά-
νατο, ως το αδιαπραγμάτευτο τέλος της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο γιατρός, που αγνοεί 
έτσι τη θεϊκή εντολή και χρησιμοποιεί τα μέσα της τέχνης του για να παρατείνει τη ζωή, 
από το προδιαγεγραμμένο τέλος της, πρέπει να εξορίζεται από την πόλη του άπολις 
οτω το μη καλόν ξύνεστι τόλμας χάριν12.

Β) Ο δεύτερος, πρακτικότερος λόγος, έχει καταγραφεί με σαφήνεια από τον ίδιο 
τον Πλάτωνα, στην Πολιτεία του και είναι καθαρά ωφελιμιστικός. Το κράτος, κατ’ αυτόν, 
χρειάζεται ικανούς και υγιείς πολίτες, οι οποίοι είναι καθόλα άξιοι ιατρικής φροντίδας, 
αφού θα αναρρώσουν13. Οι ασθενείς, για τους οποίους όμως δεν υπάρχει ελπίδα ανάρ-
ρωσης πρέπει να αφήνονται να αποθάνουν, (Ουκούν και ιατρικήν, οίαν είπομεν, μετά της 
τοιαύτης δικαστικής κατά πόλιν νομοθετήσεις,αι των πολιτών σοι τους μεν ευφυεις τα σώ-
ματα και τας ψυχάς θεραπεύουσιν, τους δε μη, όσοι μεν κατά σώμα τοιούτοι, αποθνήσκειν 
εάσουσιν…), αφού θα προκύψει άσκοπη πηγή εξόδων και βαρών και οι ίδιοι καθίστανται 
άχρηστοι και επιβαρυντικοί για το κοινωνικό σύνολο (...μη οίεσθαι δειν θεραπέυειν, ως 
ούτε αυτώ ούτε πόλει λυσιτελή...)14. Ο Πλάτων προτείνει εδώ ουσιαστικά την παθητική 
ευθανασία και μάλιστα χωρίς τη συναίνεση η προτροπή του ίδιου του ασθενή, την οποία 
θεωρεί εικαζόμενη, αφού θα τον απελευθερώσει από μια ποιοτικά ανώφελη ζωή15. 

Γ) Ο τρίτος λόγος έχει σχέση με τον ίδιο τον γιατρό. Ήδη ο λεγόμενος ιπποκρατικός 
όρκος επιτρέπει την άποψη πως στόχος του συντάκτη του είναι (και) η διαφύλαξη του 
κύρους του γιατρού και του επαγγέλματός του. Η διαπίστωση ότι υπάρχουν αθεράπευτες 
ασθένειες καθιστά την πρόγνωση της εξέλιξης τους, αναπόσπαστο σημείο της ιατρικής 
δράσης16. Η εμπλοκή του έτσι σε θεραπεία, που δεν θα έχει ευτυχή κατάληξη, λόγω της 
πρόγνωσης περί του ανίατου χαρακτήρα της νόσου σίγουρα θα θέσει σε αμφιβολία το 
κύρος και την αυθεντία του17. Στους Αφορισμούς του, ο Ιπποκράτης γίνεται σαφέστερος, 
όταν προειδοποιεί πως δεν είναι δυνατόν να προβλέψουμε τον θάνατο ή τη σωτηρία ενός 
πάσχοντα από βαρεία ασθένεια, χωρίς τον κίνδυνο να περιπέσουμε σε σφάλμα18, ενώ 
στο έργο Περί Τεχνης προσθέτει19: Η Ιατρική διαθέτει αρκετούς συλλογισμούς που τη 
βοηθούν στον προσδιορισμό της θεραπευτικής μεθόδου. Δίκαια αποφεύγει να αναλάβει 
ασθένειες, που δεν θεραπεύονται εύκολα ή που αν τις αναλάμβανε, δεν θα μπορούσε 
να είναι αλάνθαστη. Είναι λοιπόν καλύτερα, για τον ίδιο, εν αμφιβολία (in dubio) να 
απόσχει από κάθε επέμβαση (Do not do), όπου η στάση του αυτή, θα του αποφέρει 
ενδεχομένως μικρότερο κακό από την αποτυχημένη προσπάθεια θεραπείας, η οποία 
θα του καταλογιστεί ως προσωπική-επαγγελματική μομφή20. Στο πνεύμα αυτό, κινήθηκε 
πολλούς αιώνες αργότερα ένας διάσημος Ανίατος, ο Γερμανός φιλόσοφος Friedrich 
Wilhelm Nietzsche (1844-1900), όταν συνιστούσε πως δεν θα έπρεπε να θέλει κανείς να 
είναι γιατρός ανιάτου (An Unheilbaren soll man nicht Arzt sein wollen).

Δ) Ο τέταρτος και συναφής με τον προηγούμενο, λόγος ήταν να μην δημιουργηθούν 
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στον συγγενικό κύκλο του ασθενή, αβάσιμες ελπίδες για τη σωτηρία του ασθενή, που 
σε τελική ανάλυση, όταν θα διαψεύδονταν, θα είχαν μειωτική επίδραση στο κύρος του 
γιατρού.

Μια PrIma faCIE ΠροσΕγγισΗ

Η ανάλυση που ακολουθεί στηρίζεται στη γνωστή ιπποκρατική Τριάδα: Η τέχνη διά 
τριών, το νούσημα, ο νοσέων και ο ιητρός21. Αναγκαία λοιπόν τίθεται στη αρχή της ανά-
λυσης, η «ανίατη νόσος», που έχει σημασία, από νομική οπτική γωνία, σε υποκειμενικό 
και αντικειμενικό επίπεδο. 

Σε υποκειμενικό επίπεδο ερωτάται, αν η διαπίστωση-διάγνωση μιας νόσου αυτής της 
μορφής λόγω της ψυχολογικής πίεσης που ασκείται στον ασθενή, τους συγγενείς (και 
στον γιατρό) από το διαπιστούμενο θεραπευτικό αδιέξοδο και το προδιαγραφόμενο 
τέλος, αναμένεται ότι (όταν και αν του ανακοινωθεί) κλονίζει το δόγμα Voluntas Aegroti 
suprema lex esto, που εκδηλώνεται μέσα από τις βασικές ρυθμίσεις κυρίως των αρθρ. 11-12 
ΚΙΔ. Μπορεί έτσι να γίνει πια λόγος για αβίαστη και ελεύθερη συναίνεση ενημερωμένου 
ασθενή, ή εν ανάγκη των Οικείων-συγγενών του, όταν πρόκειται για ενδεχόμενες ιατρικές 
επεμβάσεις, που γίνονται υπό την πίεση ότι η ζωή του ασθενή βρίσκεται στο τέλος της 
(End of live care) και η ματαιότητα είναι προφανής; Η λεγόμενη ανώφελη θεραπεία (futile 
treatment), αυτή δηλαδή η θεραπευτική αγωγή, που οδηγεί σε προφανή αναντιστοιχία 
ανάμεσα στην επιβάρυνση του αποδεκτή της αγωγής και του αναμενόμενου οφέλους, 
οδηγεί πια σε ένα μοιραίο σταυροδρόμι: Στην επιβεβαίωση είτε του δικαιώματος του 
ασθενή ή των οικείων του να αρνηθεί τη θεραπεία (right to refuse treatment) είτε (και) 
του δικαιώματος του γιατρού να αρνηθεί την παροχή πλέον θεραπευτικής αγωγής, 
παραιτούμενος από την προσπάθεια του (right to refuse to offer treatment).

Σε αντικειμενικό επίπεδο η διάγνωση της νόσου αυτής της μορφής μπορεί να οδηγήσει 
σε ενεργοποίηση των προβλέψεων (ακριβώς για την περίπτωση αυτή), μιας ενεργού και 
έγκυρης ιατρικής-ζώσας διαθήκης (living will)22, κάτι που προβλέπει ρητά (χωρίς και να 
το ρυθμίζει) το αρθρ. 29 ΙΙ ΚΙΔ και το αρθρ. 9 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευ-
ρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Βιοηθική (Σύμβαση Οβιέδο (Ν. 2619/1998), 
σε ευθανασία, οποιασδήποτε ειδικής μορφής, ιδίως παθητικής, σε αυτοκτονία (taedium 
vitae) ή απόπειρα αυτοκτονίας, η τέλος σε επιτρεπτή αλλαγή της θεραπευτικής δράσης 
του γιατρού, που φθάνει μέχρι την παραίτηση του από κάθε προσπάθεια.

Στην περίπτωση της διάγνωσης ανίατης νόσου, αποκαλύπτεται σε όλη της την έκταση 
πια η σχέση ανάμεσα στις επιθυμίες του ανίατου ασθενή (στο μέτρο που τις έχει ήδη 
εκφράσει ή ακόμη μπορεί να πράξει) και στους σκοπούς που αντικειμενικά υπηρετεί 
το ιατρικό λειτούργημα, σύμφωνα με το άρθρ. 2 Ι ΚΙΔ. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο 
σύγκρουση καθηκόντων, που αλυσιτελώς (δεν) επιλύει το άρθρ. 15 ΚΙΔ. 

Έχει ευρύτερες φιλοσοφικές, κοινωνικές, πολιτισμικές, ψυχολογικές και οικονομικές 
παραμέτρους, με ισχυρή νομική παρουσία και ιστορικές καταβολές.

Το θΕσΜικο ΠΛαισιο

Η αντιμετώπιση από ιατρικής πλευράς μιας ανίατης νόσου, που βρίσκεται μάλι-
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στα στο τελικό της στάδιο, αποτελεί μια ιδιόρρυθμη κατάσταση πραγμάτων, για την 
οποία πρέπει να ισχύσουν εξαιρετικοί κανόνες, αφού η ιατρική δράση, στο μέτρο που 
εκδηλώνεται, δεν μπορεί πια να έχει τον παραδοσιακό θεραπευτικό-αποκαταστατικό 
χαρακτήρα της. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή τόσο ο γιατρός όσο και ο ασθενής (και οι 
οικείου του) βρίσκονται αντιμέτωποι, εκτός των άλλων με μια σειρά από νομικά και ηθικά 
προβλήματα, που χρήζουν απαντήσεως, από τη στιγμή, που δεν μπορούν φυσικά στις 
ημέρες μας να ισχύσουν, όσα ιστορικά προαναφέρθηκαν, για την πλήρη εγκατάλειψη 
του ασθενή, ως λύση. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό από πολλές απόψεις, για να κληθεί 
να το αντιμετωπίσει ο γιατρός μόνος του. Χρειάζεται πρωτίστως νομική επικάλυψη, 
μέσα από δεσμευτικά και γενικά διατυπωμένα γενικά πρότυπα συμπεριφοράς για όλους 
τους εμπλεκόμενους σε μια τέτοια περίπτωση, αφού καλούνται να ενεργήσουν σε πε-
ριβάλλον νομικής, θεραπευτικής και ηθικής αβεβαιότητας και μάλιστα υπό χρονική και 
ενδεχομένως κοινωνική-ψυχολογική πίεση. Τα νομικά μέσα στη περίπτωση αυτή είναι 
κατά βάση τρία: 1) Η δεσμευτική κρατική νομοθετική παρέμβαση, 2) Η αυτορρύθμιση, 
που συνήθως αποτελεί γραπτή κωδικοποίηση επαγγελματικών άγραφων κανόνων και 
συνηθειών και 3) Η προσφορά διεθνών κανόνων «μαλακού» δικαίου, που μπορούν 
αποδεχόμενοι από τον κρατικό νομοθέτη, να καταστούν ισχυρή πηγή θετικού δικαίου. 
Μερικά παραδείγματα είναι τα εξής:

1) Ο ΚΙΔ (Ν. 3418/2005), κατά τη βούληση του ιστορικού συντάκτη του έχει διπλή 
φύση. Αφενός αποτελεί έναν τυπικό νόμο, που ρυθμίζει την άσκηση του ιατρικού λειτουρ-
γήματος από τον πρότυπο γιατρό (bonus medicus), έτσι ώστε η υπαίτια απόκλιση από 
τις επιταγές του να συνιστά ιατρικό παράπτωμα με τις αντίστοιχες νομικές συνέπειες23 
και αφετέρου έναν σύγχρονο γραπτό κώδικα επαγγελματικής Ηθικής. Με τη έννοια αυτή 
δεν μπορούσε να λείψει από το νομοθέτημα αυτό σχετική πρόβλεψη για τη νομική και 
δεοντολογική διαχείριση της ανίατης ασθένειας από τον γιατρό, πράγμα που επιχειρεί 
με το άρθρ. 29, που θα αναλυθεί στην αντίστοιχη θέση. Ο νομοθέτης προβαίνει για 
πρώτη φορά στο δίκαιό μας, (αφού ο Α.Ν 1565/1939 δεν περιείχε σχετικές προβλέψεις) 
και η μοναδική μέχρι τότε ρύθμιση ήταν αυτή του άρθρ. 300-301 ΠΚ24, σε μια σοβαρή 
νομοθετική επιλογή και συναφή υπόδειξη στον γιατρό. Ανάμεσα στην εξ αρχής αποχή 
από κάθε θεραπευτική προσπάθεια ή την εν συνεχεία εγκατάλειψη της αφενός και στην 
ευθανασία (ιδίως την παθητική) ή τη συνέργεια σε αυτοκτονία του ανίατου ασθενή αφε-
τέρου, λύσεις που βρίσκουν τον τελευταίο καιρό οπαδούς κυρίως υπό το πρίσμα και τη 
δικαιολογία του σεβασμού της αυτονομίας του ασθενή να αποφασίσει ο ίδιος, προτείνει 
ως ιατρικό-δεοντολογικό συμβιβασμό τη λεγόμενη παρηγορητική θεραπεία (palliative 
care), η οποία εξ ορισμού δεν αποσκοπεί στη αποκατάσταση της υγείας ή τη συντήρηση 
της παρούσας κλινικής κατάστασης του ασθενή αλλά στον έλεγχο των συμπτωμάτων, 
στη άμβλυνση των συνεπειών της νόσου, ιδίως του σωματικού πόνου, στη ψυχολογική 
στήριξη και στη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του, ακόμη και αν αυτό επιταχύνει τον 
θάνατο. 2) Οι κανόνες αυτορρύθμισης (αυτονομοθεσίας) αποτελούν εγγενές χαρακτη-
ριστικό της σύγχρονης νομικής πραγματικότητας, με τη μορφή συναινετικών κωδίκων 
δεοντολογίας-συμπεριφοράς σε συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο, θέτοντας κανόνες 
πέραν από το σύνηθες κρατικό δίκαιο (το οποίο συχνά τους επικυρώνει εκ των υστέρων, 
προσδίδοντας τους ισχύ τυπικού νόμου όπως συνέβη με τον ΚΙΔ). Ο λεγόμενος νομικός 
Μονισμός, όπου κανόνες θέτει μόνο η συντεταγμένη Πολιτεία, δεν αποτελεί πια αδια-
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πραγμάτευτο δόγμα, αλλά Καθημερινότητα, που δεν μπορούσε να λείψει και από τον 
χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας25. Στο θέμα που μας ενδιαφέρει εδώ, αναφέρεται 
παραδειγματικά το αρθρ. 51 του Κώδικα ιατρικής επαγγελματικής δεοντολογίας του 
παγκύπριου ιατρικού συλλόγου, που εκδοθείς κατόπιν κρατικής νομοθετικής εξουσιοδό-
τησης, περιέχει αντίστοιχη και μάλλον εκτενέστερη πρόβλεψη από αυτήν του ελληνικού 
κρατικού δικαίου26. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται π.χ. και η ελβετική ακαδημία ιατρικών 
επιστήμων (SAMW), που το 2004 (και στη συνέχεια τροποποίησε το 2013) δημοσιοποίησε 
κανόνες για την αντιμέτωπη ανιάτων ασθενειών. 3) Πρόβλεψη γενικών αρχών, από μη 
κρατικούς Φορείς με τη μορφή μη δεσμευτικής διακήρυξης, που παρέχουν απλά κατευ-
θυντήριες γραμμές, που μπορούν να μετουσιωθούν σε δεοντολογικούς επαγγελματικούς 
και γιατί όχι και σε κρατικούς-νομικούς κανόνες. Η διακήρυξη της Βενετίας (Declaration 
of Venice) για την ανίατη ασθένεια, που έγινε τον Οκτώβριο του 1983 στη διάρκεια της 
35ης παγκόσμιας ιατρικής συνόδου της παγκόσμιας ιατρικής Ένωσης (World Μedical 
Association) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε το 2006, στη διάσκεψη, που έλαβε χώρα 
στο Pilanesberg της νοτίου Αφρικής, με τους 10 κανόνες-αρχές, που προτείνει, αποτελεί 
ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.

h ανιαΤΗ ασθΕνΕια

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Και πάλι ξεκινώντας από την ιπποκρατική παράδοση, δεν μπορεί κανείς να μην ανα-
φέρει τον κλασσικό ορισμό, που περιέχεται στους Αφορισμούς27, ο οποίος όχι τυχαία 
κατά τη γνώμη μου τέθηκε, από αυτούς τους Αλεξανδρινούς που συνέθεσαν το corpus, 
στο τέλος του πολύ σημαντικού αυτού έργου της συλλογής, που ανάγεται στον ίδιο 
τον pater medicinae: Κλείνει δηλαδή ο συντάκτης των αφορισμών τις κωδικοποιημένες 
παραγγελίες, διαπιστώσεις και υποδείξεις του, καρπούς μεγάλης πείρας και περίσκεψης 
με τη σιωπηρή προϋπόθεση, ότι ο γιατρός έχει να αντιμετωπίσει μια ιάσιμη νόσο. Ὀκόσα 
φάρμακα οὐκ ἰηται, σίδηρος ἴηται, ὅσα σίδηρος οὐκ ἰηται, πῦρ ἴηται ὅσα δέ πῦρ οὐκ ἴηται, 
ταῦτα χρή νομίζειν ἀνίατα.

Ο επιχειρούμενος εννοιολογικός προσδιορισμός της ανίατης ασθένειας, αρνητικά 
διδόμενος, διά του διαδοχικού αποκλεισμού των αποτυχημένων επάλληλων θεραπευτικών 
προσπαθειών, είναι απαραίτητος μεθοδολογικά για να λειτουργήσει το παράγγελμα της 
αποχής από τη θεραπευτική δράση. 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Όπως είναι δύσκολος ο ορισμός της ασθένειας, ως αντιθέτου έννοιας γένους προς 
την υγεία, αλλά και του ασθενή28, το ίδιο συμβαίνει και με την έννοια είδους, την ανίατη 
ασθένεια. Ούτε ο Νομοθέτης ούτε όμως και η Ιατρική μπορεί να δώσει έναν οριστικό 
ορισμό. Η έννοια «ανίατη ασθένεια» (Terminal illness), σε όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα, 
περιγράφεται (δεν ορίζεται), ως μια νοσηρή κατάσταση της υγείας, που δεν επιδέχεται 
,παρά την εφαρμογή όλων των ενδεδειγμένων μεθόδων και μέσων της εποχής, αναστρο-
φή ή επιβράδυνση της εξελικτικής πορείας της και αναμένεται, κατά τη συνήθη πορεία 
των πραγμάτων, σε σύντομο χρονικό διάστημα να οδηγήσει στον θάνατο του ασθενούς. 
Με αυτά τα εννοιολογικά δεδομένα η ανίατη ασθένεια ταυτίζεται μάλλον με βαρείες 
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εξελικτικές νόσους, όπως τον καρκίνο, ή τα βαρέα καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια, 
ή ακόμη σοβαρά μεταδοτικά νοσήματα όπως το σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής 
ανεπάρκειας που οδηγούν στον θάνατο, ενώ δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις λ.χ σο-
βαρών και θανατηφόρων τραυματισμών. 

Η χρονική διάσταση στη ανίατη ασθένεια έχει να επιδείξει μια τριπλή θεώρηση. 
Αφενός η ιατρική αδυναμία αντιμετώπισης της νόσου κρίνεται σε συγκεκριμένο ιστορικά 
χρονικό διάστημα (πράγμα που σχετικοποιεί αυταπόδεικτα την ανίατη νόσο, ανάλογα με 
τα ιατρικά μέσα και μεθόδους που είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της διάγνωσης και 
πρόβλεψης της εξέλιξης της), αφετέρου η κατάληξη του ασθενή προβλέπεται επίσης 
σε σύντομο διάστημα (υπό την αίρεση ότι η ασθένεια θα ακολουθήσει τη συνήθη πορεία 
της (normal course) με ή και χωρίς θεραπευτική αγωγή ή χρήση άλλων μέσων και εκ 
τρίτου η ανίατη νόσος αποδεσμεύεται από τη διάρκεια εμφάνισης της, με την έννοια 
πώς μια χρόνια νόσος είναι εξ ορισμού και ανίατη, ενώ μια ανίατη νόσος, μπορεί να μην 
έχει και χρόνιο χαρακτήρα, αλλά να είναι καλπάζουσας μορφής.

Σε νομοθετικό επίπεδο, ο Έλληνας νομοθέτης διστάζει να την οριοθετήσει δεσμευτικά. 
Στο άρθρο 29 Ι του Κ.Ι.Δ., απλά την προϋποθέτει ως έννοια και αναφέροντάς την στον 
νόμο, συνδέει με αυτήν ορισμένες έννομες συνέπειες, επαφιέμενος για την εξειδίκευση 
της στη Νομολογία και φυσικά την ιατρική επιστήμη. Ορισμός της ανίατης ασθένειας 
δίδεται όμως στις αγγλοσαξονικές έννομες τάξεις, κατά τρόπο πρακτικό αλλά κάπως 
αυθαίρετο. Για παράδειγμα στο δίκαιο των Η.Π.Α, ο Κώδικας Νομοθεσίας (U.S Code 
Service) στο άρθρο 26 § 101 (4) (A), ορίζει σχετικά με τον ανίατο ασθενή ότι: Τhe term 
«terminally ill individual» means an individual who has been certified by a physician as having 
an illness or physical condition which can reasonably be expected to result in death in 24 
months or less after the date of the certification. Παρόμοια είναι και η σχετική ρύθμιση 
στην αγγλική νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης, όπου σε σχέση με την ανίατη ασθένεια 
διευκρινίζεται από τον νομοθέτη, πως τέτοια είναι: Α progressive disease where death 
as consequence of that disease can reasonably be expected within six months.

Είναι σημαντικό, ότι στις παραπάνω έννομες τάξεις αναγνωρίζεται ότι ο ορισμός, 
που δίδεται από τον ίδιο τον νομοθέτη, δεν είναι ικανοποιητικός, αφού κυρίως το δε-
σμευτικό χρονικό διάστημα που τίθεται μέχρι την κατάληξη του ασθενή είναι, όπως 
σαφώς υποστηρίζεται, αυθαίρετο. Έτσι στις ίδιες τις Η.Π.Α. εντοπίζεται μια απόπειρα 
για νομοθετική στροφή, προς μια περισσότερο αποδεκτή εννοιολογική προσέγγιση, 
όπως πραγματώνεται με το σχέδιο ενός UNIFORM RIGHTS OF THE TERMINALLY ILL 
ACT του 198929, όπου, στο πλαίσιο ρυθμίσεων, που αναφέρονται στις στο Sec. 1 No. 9 
ορίζεται: “Terminal condition” means an incurable and irreversible condition that, without 
the administration of life-sustaining treatment, will, in the opinion of the attending physician, 
result in death within a relatively short time. Με τον προτεινόμενο ορισμό αποφεύγονται οι 
τυποποιημένες-αυθαίρετες έννοιες και χρονικά όρια και δίνεται ουσιαστικά στον γιατρό 
η εξουσία, να διαπιστώσει πότε έχει να αντιμετωπίσει ένα ανίατο ασθενή (A definition 
must preserve the physicians’ professional discretion in making such determinations)30,31, 
δοθέντος ότι ο προσδιορισμός του χρόνου επιβίωσης του ασθενή εξαρτάται τελικά από 
την υποκειμενική κρίση του θεράποντα, τη στατιστική αποτύπωση-πρόγνωση της (επι)
βιωσιμότητας) και την κλινική κατάσταση του συγκεκριμένου ασθενή.
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

Η νομοθετική πρόβλεψη στο άρθρ. 29 ΚΙΔ δεν περιέχει ορισμό της ανίατης ασθένει-
ας. Πιστεύω ότι δεν είναι στο δίκαιο μας άλλωστε, αναγκαίο, αφού οι αόριστες νομικές 
έννοιες εξειδικεύονται από τον δικαστή, που υποβοηθείται στο έργο του από πραγματο-
γνώμονα, πρόσωπο δηλαδή που κατέχει ειδικές γνώσεις. Δεν είναι εξάλλου καθήκον του 
νομοθέτη, αλλά του γιατρού, στο πλαίσιο της ιατρικής πράξης της διάγνωσης, κατά το 
άρθρ. 1 Ι ΚΙΔ, και ενεργώντας με βάση την επιστημονική ανεξαρτησία του, τις γνώσεις, 
εμπειρίες και δυνατότητες που του προσφέρονται στη χρονική αυτή συγκυρία, από την 
μια πλευρά να αποκλείσει, μετά την εξάντληση όλων των προσφερόμενων δυνατοτήτων, 
την ελπίδα αποκατάστασης της υγείας ή έστω διατήρησης της υφιστάμενης κατάστασης 
και από την άλλη πλευρά να προβεί στη πρόγνωση, ότι βάσιμα η κατάληξη του ασθενή 
είναι επικείμενη.

o ανιαΤοσ-Χρονιοσ ασθΕνΗσ

ΓΕΝΙΚΑ

Ο ασθενής, που θεωρείται ανίατος απολαμβάνει όλα τα εχέγγυα, που ο ΚΙΔ προβλέπει 
για όλους τους αποδέκτες υπηρεσιών υγείας. Δεν εισάγει δηλαδή ο νόμος καμιά διακρι-
τική μεταχείριση υπέρ ή κατά ασθενών, που βρίσκονται στην κατηγορία των ανιάτων. Η 
ειδική ρύθμιση του αρθρ. 29 ΚΙΔ, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων, απευθύνεται 
στον γιατρό, προτείνοντας του ένα νομικά και ηθικά-δεοντολογικά ασφαλές μονοπάτι 
στη άσκηση του λειτουργήματος του, όπως αυτό περιγράφεται στη γενική διάταξη του 
άρθρ. 2 Ι, αλλά και στα άρθρα 8 και 9 του ΚΙΔ. Η όμοια αντιμετώπιση όλων των ασθενών, 
ανεξάρτητα από την προδιαγραφόμενη πορεία της νόσου τους, δεν αποκλείει πάντως, 
λογω της ιδιαιτερότητας του ανίατου ασθενή, να υπάρξουν και ειδικότεροι κανόνες. Την 
υπέρβαση αυτή έκανε το ΔΕΕ (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με τη γνωστή από-
φασή του της 11ης Απριλίου 2013 στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις (C-335/11, C-337/11), 
όπου με την ευκαιρία απάντησης σε προδικαστικό ερώτημα δικαστηρίου της Δανίας, 
που αφορούσε την ερμηνεία της οδηγίας 2000/78 σχετικά με την ίση μεταχείριση των 
εργαζομένων σε περίπτωση αναπηρίας τους, έκρινε πως ο ανίατος ασθενής εμπίπτει στο 
ευρύ προστατευτικό πεδίο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών της 30/3/2007 για την 
προστασία των ατόμων με αναπηρίες (CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS 
WITH DISABILITIES). Θεώρησε δηλαδή το δικαστήριο ότι η (χρόνια) ανίατη νόσος, 
σωματική ή ψυχική, είναι μιας μορφής αναπηρία32, που δικαιολογεί την απόλαυση εκ 
μέρους των ασθενών αυτής της κατηγορίας, όλων των ευνοϊκών προβλέψεων της διε-
θνούς συμβάσεως, που και στο δίκαιο μας διεκδικεί αυξημένη μάλιστα τυπική ισχύ μετά 
την κύρωση της με τον Ν. 4074/11-4-201233. Συνεπώς και με βάση αυτή τη σωστή και 
δεσμευτική για τα ελληνικά δικαστήρια, νομολογιακή θέση, το άρθρ. 29 ΚΙΔ θα πρέπει 
πια να συσχετίζεται με τα συναφή άρθρα της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών34.

Ο ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

Αν ο ανίατος ασθενής είναι ενήλικος δεν αποκλείει η κατάσταση της νόσου του εξ 
ορισμού της εφαρμογή των κανόνων του ΚΙΔ, (προσαρμοζόμενων στην περίπτωση του) 
που αφορούν στον σεβασμό της αυτονομίας του, ιδίως δε στα δικαιώματα του, για 
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προηγούμενη ενημέρωση του για τη σοβαρότητα της νόσου, και λήψη ενδεχόμενης 
συναίνεσης για την ενδεικνυόμενη παρηγορητική θεραπεία του, για παραίτηση του από 
το δικαίωμα να ζητήσει ενημέρωση, για παραίτηση από θεραπεία, για μη κοινολόγηση 
της ασθένειας του, ή του προσδόκιμου χρόνου ζωής του, ή ακόμη για εφαρμογή ανακου-
φιστικών-παρηγορητικών μέσων, που ενδεχομένως θα επιταχύνουν το τέλος του κ.λπ.35 
Σημαντικό θέμα ανακύπτει στην περίπτωση που υπάρχει γραπτή ή προφορική-άτυπη 
«ιατρική-ζώσα» διαθήκη, δηλαδή έχει εκδηλωθεί εκ των προτέρων η νομικά δεσμευτική-
έγκυρη βούληση του ασθενή (ακόμη και πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων της 
νόσου) μέσω οδηγιών του, σε σχέση με τη μεταχείριση την οποία επιθυμεί να λάβει, 
όταν δεν θα είναι πια σε θέση να ενημερωθεί (ή αν θελήσει να μην ενημερωθεί, όπως 
προβλέπει το άρθρ. 11 ΙΙ ΚΙΔ). Το θέμα αυτό, λόγω του γεγονότος ότι δεν υφίσταται 
στο δίκαιό μας ακόμη ειδική νομοθετική ρύθμιση είναι μάλλον θεωρητικού χαρακτήρα, 
ενώ εξάλλου, όπως έχει σήμερα η κατάσταση, ο γιατρός δεν υπέχει αυστηρά νομική 
δέσμευση να ακολουθήσει κατά γράμμα, αλλά απλά πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τυχόν 
εκφρασθείσες επιθυμίες του ανίατου ήδη ασθενή, όπως ορίζει ρητά το άρθρ. 29 ΙΙ ΚΙΔ36. 
Οι πιθανές λύσεις που ενδεχομένως προδιαγράφονται είναι αυτές που προκύπτουν μέσα 
από το αρθρ. 12 ΚΙΔ. Δηλαδή ο θεράπων γιατρός, σε επείγουσα περίπτωση, να αποφα-
σίσει μόνος ,αν θα ακολουθήσει ή όχι τις επιθυμίες του ασθενή, ακόμη και αν διαφωνούν 
ενδεχομένως οι Οικείου του (αρθρ. 12 ΙΙΙ στοιχ. α ΚΙΔ), ενώ σε χρόνιες καταστάσεις οι 
Οικείοι θα αποφασίσουν, δεσμευτικά για τον γιατρό, αν ο τελευταίος θα εφαρμόσει τις 
οδηγίες που καθόρισε ο ασθενής (αρθρ. 12 ΙΙ στοιχ. ββ ΚΙΔ)37.

Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ.

Στην περίπτωση που ανίατος ασθενής είναι ανήλικος ή ενήλικος, που δεν έχει δικαι-
οπρακτική ικανότητα, θα εφαρμοστούν οι γενικές διατάξεις του αρθρ. 12 ΙΙ στοιχ. β και 
ΙΙΙ στοιχ. γ ΚΙΔ. Κατά τα υπόλοιπα ισχύει το άρθρ. 29 Ι του ίδιου Κώδικα.

Η θΕσΗ Του γιαΤρου. - Η ΔιαΧΕιρισΗ ΤΗσ ΠΕριΠΤωσΗσ ανιαΤου ασθΕνΗ

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Παρηγορητική θεραπεία (palliative care) - Ο γιατρός ως placebo

Στη περίπτωση της παρηγορητικής θεραπείας, ο ΚΙΔ επιβάλλει την εφαρμογή της, 
αποκλειστικά και μόνο ως ultima ratio38. Στο πλαίσιο της παρηγορητικής θεραπείας, η 
προσπάθεια επικεντρώνεται πια στην κατεύθυνση της μείωσης των συμπτωμάτων της 
ανίατης νόσου και ιδίως του πόνου (αρθρ. 2 Ι ΚΙΔ), αλλά και στην ψυχολογική στήριξη 
του ασθενή, σε περιβάλλον που εγγυάται την προστασία της προσωπικότητάς του, ενώ η 
διατήρηση της ζωής έρχεται σε δεύτερη μοίρα, αφού το καλώς νοούμενο πια συμφέρον 
του ασθενή αντικειμενικά έχει παύσει να ταυτίζεται με την παράταση μιας ζωής χωρίς 
ιδιαίτερη αξία (ποιότητα), πράγμα που σημαίνει πως η επικέντρωση της ιατρικής προ-
σπάθειας γίνεται προς τον στόχο της ψυχοσωματικής ανακούφισης του ασθενή, ακόμη 
και αν αυτό θα έχει επίδραση στη επέλευση του Μοιραίου (επιτάχυνση ή επιβράδυνση 
του θανάτου), ιδίως αν αυτό επιθυμεί και ο ασθενής ή οι Οικείοι. Ο γιατρός αποδέχεται 
δηλαδή την επικείμενη έλευση του θανάτου του ασθενή και τον προετοιμάζει χωρίς 
όμως να τον επιδιώκει, όπως θα συνέβαινε στην περίπτωση της ευθανασίας39. Όπως 
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κρίθηκε μάλιστα από την αμερικανική Δικαιοσύνη (Re Quinlan 1975): The state’s interest 
[in preserving life] weakens and the individual’s right of privacy grows as the degree of 
bodily invasion increases and the prognosis dims. Ultimately there comes a point at which 
the individual’s right overcomes the State’s interest. To πεδίο δράσης του γιατρού, που 
ασκεί παρηγορητική Ιατρική είναι ευρύ («...Του προσφέρει παρηγορητική αγωγή») και 
εξειδικεύεται ανάλογα με την πρόοδο της επιστήμης, που φτάνει στις ημέρες μας να 
αναδεικνύει την (περιθωριακή) υποστηρικτική-παρηγορητική θεραπεία σε αυτοτελή 
επιστημονικό κλάδο και ιατρική Ειδικότητα40. Μπορεί να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα, για ικανοποίηση του παραπάνω στόχου σκηνοθετώντας εν ανάγκη και θερα-
πευτικό τελετουργικό (Heilungsritual), ενώ έχει καθήκον να ενεργήσει και στο πεδίο 
της διαχείρισης των πληροφοριών, κατ’ απόκλιση από το γενικό καθήκον αλήθειας 
που του επιβάλλει το άρθρ. 11 Ι εδ. 1 ΚΙΔ, είτε αποσιωπώντας στον ασθενή αληθή είτε 
προβάλλοντας ψευδή δεδομένα, εφόσον αυτό συντελεί θετικά στην ψυχοσωματική του 
κατάσταση, άρα και προς το συμφέρον του και πάντα σε συνεργασία με τους Οικείους 
(αρθρ. 29 Ι εδ. 2 ΚΙΔ). Άλλωστε το άρθρ. 29 Ι ΚΙΔ, αποτελεί εξαιρετική ρύθμιση, ισχύ-
ουσα για μια εξαιρετική κατάσταση, στην οποία η ακριβής πληροφόρηση του ασθενή, 
για να υπάρξει στη συνέχεια συναίνεση του, έχει εντελώς περιθωριακή σημασία. Ας 
σημειωθεί πως ο προβληματισμός αυτός δεν αποτελεί σημερινή διαπίστωση. Ο Πλά-
των στο προαναφερθέν στην αρχή έργο του, την Πολιτεία επιτρέπει ρητά (μόνο) στον 
γιατρό και το ψεύδος, αν αυτό θα συντελέσει υπέρ του ασθενή: Αλλά μην και αλήθειαν 
γε περί πολλού ποιητέον. Ει γαρ ορθώς ελέγομεν άρτι και τω όντι θεοίσι μεν άχρηστον 
ψεύδος, ανθρώποις δε χρήσιμον ως εν φαρμάκου είδει, δήλον ότι το γε τοιούτον ιατροίς 
δοτέον, ιδιώταις δε ουχί απτέον41, ενώ στο Περί Ευσχημοσύνης έργο της ιπποκρατικής 
συλλογής, βρίσκει κανείς την επιβεβαίωση αυτής της πρότασης: Πρήσσειν δ’ άπαντα 
ταύτα ησύχως, ευσταλέως, μεθ’ υπουργίης τα πολλά τον νοσέοντα υποκρυπτόμενον42.

Επιθετική-υπερβολική θεραπεία (aggressive care-overtreatment)

H χρήση θεραπευτικών μεθόδων, που κάτω από άλλες συνθήκες θα συντελούσαν 
ενδεχομένως στην αποκατάσταση της υγείας του ασθενή, καθίσταται προβληματική στην 
περίπτωση, που αντικειμενικά, με βάση το τρέχον επιστημονικό επίπεδο γνώσεων, μέσων 
και μεθόδων, η προσπάθεια (υπερ) θεραπείας δεν εγγυάται μια αναστροφή και αποτελε-
σματική θετική εξέλιξη και μεταβάλλεται σε μια ανώφελη παράταση μιας καταδικασμένης 
περίπτωσης, πράγμα που ενέχει τα στοιχεία της σωματικής βλάβης. Στην περίπτωση 
αυτή η ιατρική δράση, αν δεν υπάρχει σχετική προτροπή του ίδιου του ασθενή, είναι 
δεοντολογικά και ηθικά προβληματική, ενώ θα μπορούσε σε καθαρά νομικό επίπεδο να 
θεωρηθεί ως ιατρικό σφάλμα με τις αντίστοιχες πειθαρχικές και αστικές συνέπειες. Ο 
γιατρός δηλαδή, που υποβαθμίζει τα όρια του αρθρ. 29 ΚΙΔ, ενεργεί πια πέραν της lex 
artis medicinae και ο σκοπός της θεραπευτικής του προσπάθειας υπερβαίνει το όφελος 
για τον ασθενή43. Τη σχετική προτροπή των Οικείων, δεν χρειάζεται να ακολουθήσει ο 
γιατρός σε καμιά περίπτωση, μη εφαρμοζομένου εδώ του αρθρ. 12 ΙΙΙ στοιχ. α ΚΙΔ. Η 
προβλεπόμενη από τον νόμο συνεργασία τους με τον γιατρό περιορίζεται δηλαδή στο 
πλαίσιο και μόνο της παρηγορητικής αγωγής44. Μία εξαίρεση σχετικά με την εφαρμογή 
επιθετικών ιατρικών μέσων και μεθόδων, γίνεται ανεκτή, τουλάχιστον, σε επίπεδο μη δε-
σμευτικών-κατευθυντηρίων αρχών (guidelines), αν πρόκειται για τη διαχείριση του πόνου 
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(Pain management), που βρίσκεται ούτως ή αλλιώς στο επίκεντρο της ανακουφιστικής 
ιατρικής προσπάθειας45, όμως και εδώ θα πρέπει η σχετική ελευθερία του γιατρού να 
υπόκειται στα γενικά όρια, που θέτει η έννομη τάξη46.

Πειραματική θεραπεία (unproven treatment)

Εδώ θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πώς πρόκειται για μια (υπό) περίπτωση 
ανωφελούς ή επιθετικής θεραπείας. Η ανίατη ασθένεια δεν αποκλείει από τον γιατρό, 
στο πλαίσιο της επιστημονικής του ελευθερίας (αρθρ. 3 Ι ΚΙΔ), μετά την πληροφορημένη 
συναίνεση του ασθενή, να επιλέξει και να επιχειρήσει την εφαρμογή θεραπείας ,που 
βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο47. Τα όρια εντός των οποίων θα κινηθεί προδι-
αγράφονται αρχικά από τη γενική ρύθμιση που υπάρχει στο άρθρ. 3 ΙΙΙ ΚΙΔ. Ως γνωστό 
οι ιατρικοί μέθοδοι που δεν χρησιμοποιούνται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα 
χαρακτηρίζονται ως πειραματικές και η εφαρμογή τους διέπεται από τη συνδρομή των 
ειδικών προϋποθέσεων του άρθρ. 24 Ι-ΙΙΙ και ενδεχομένως της έγκρισης, που προβλέπει 
η παράγραφος IV του ίδιου άρθρου του ΚΙΔ48. Άξια αναφοράς και χάριν της πληρότητας 
είναι στο σημείο αυτό, η νομολογία που διαμόρφωσε το ευρωπαϊκό δικαστήριο των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την εφαρμογή τέτοιων θεραπευτικών μεθόδων. 
Ο λόγος είναι κυρίως για την υπόθεση HRISTOZOV και άλλοι κατά Βουλγαρίας, της 
13-11-2012, όπου η βουλγαρική κυβέρνηση απαγόρευσε τη χρήση καναδικού αντικαρ-
κινικού φαρμάκου σε ανίατους ασθενείς (MBVax Coley Fluid), επειδή αυτό βρίσκονταν 
ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Με ισχυρή πάντως μειοψηφία, το Ευρωπαϊκό δικαστήριο, 
δεν διαπίστωσε στην άρνηση των αρμόδιων Αρχών, παράβαση των άρθρ. 3 και 8 της 
Ε.Σ.Δ.Α., δηλαδή αυτών που εγγυώνται την προστασία της αξιοπρέπειας του ατόμου 
και της ιδιωτικής-οικογενειακής ζωής τους. Σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε 
το ίδιο δικαστήριο, ενδεικτικό της ρευστότητας, που παρατηρείται σε νομοθετικό και 
νομολογιακό επίπεδο, σχετικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής θεραπευτικών μεθόδων 
και χρήσης φαρμάκων, που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο στην απόφαση του της 
6-5-2014 στην υπόθεση DURISOTTO κατά Iταλίας, όπου έκρινε πως η νομοθετική και 
δικαστική απαγόρευση της εφαρμογής μιας πειραματικής βλαστοκυτταρικής θεραπείας 
ανίατης εγκεφαλικής νόσου σε ανήλικο (“Stamina”), συνιστούσε προσβολή του θεμελι-
ώδους δικαιώματος, που εγγυάται το άρθρ. 8 Ε.Σ.Δ.Α.

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Αποχή-Παραίτηση από τη θεραπεία

Ο γιατρός που καλείται να αντιμετωπίσει έναν ανίατο ασθενή, η που έχοντας ανα-
λάβει στο πλαίσιο σύμβασης ιατρικής αρωγής το περιστατικό και στη συνέχεια εν όψει 
λ.χ. του θεραπευτικού αδιεξόδου ή της αντίθεσης του στην εφαρμογή παρηγορητικής 
αγωγής, επιθυμεί την απεμπλοκή του, παραιτούμενος από την καταβολή κάθε παρα-
πέρα προσπάθειας lege artis, θα πρέπει να κινηθεί μέσα στα όρια, που στο δίκαιό μας 
προδιαγράφει με σαφήνεια το άρθρο 2 V σε συνδ. προς το αρθρ. 9 ΙΙ και IV του ΚΙΔ49. Ο 
γιατρός μπορεί έτσι να αρνηθεί την προσφορά υπηρεσιών του στον homo patiens, για 
γενικούς λόγους συνειδησιακούς,(αρθρ. 3 Ι ΚΙΔ), αυτογνωσίας (αρθρ. 10 ΙΙΙ ΚΙΔ) καθώς 
και όταν συντρέχει άλλος ειδικός λόγος, αναγόμενος τόσο στο πρόσωπο του ασθενή 
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όσο ενδεχομένως και στο δικό του πρόσωπο, που καθιστά αντικειμενικά αδύνατη την 
προσφορά των υπηρεσιών του (αρθρ. 9 ΙΙ ΚΙΔ)50. Πάντως ασχέτως της νομικής δικαιολό-
γησης της άρνησης παροχής ιατρικών υπηρεσιών, παραμένει εν ισχύ γενική υποχρέωση 
του αρνούμενου γιατρού, προκύπτουσα από το θεμελιώδες ιπποκρατικό παράγγελμα: 
ωφελέειν ή μη βλάπτειν και το όλο πνεύμα που διέπει τον ΚΙΔ και τις σχέσεις γιατρού-
ασθενή, ως σχέση εμπιστοσύνης, να υποδείξει εναλλακτικές λύσεις, άλλους πρόθυμους 
και ικανούς συναδέλφους να αναλάβουν το περιστατικό κ.λπ.51. Παρόμοια είναι και η 
νομική αντιμετώπιση της διακοπής της θεραπείας (Therapieverzicht), που λόγω της 
ιδιάζουσας φύσης της σχέσης γιατρού-ασθενή μπορεί να λάβει χώρα ανά πάσα στιγμή, 
ενώ αφήνεται κενό στον νόμο αν θα πρέπει να τηρηθεί κάποιος τύπος και κυρίως, αν 
η δήλωση παραίτηση από τη συνέχιση της θεραπείας είναι απευθυντέα και σε ποιον52.
Οι λόγοι που επιτρέπουν την αποχή από παροχή ιατρικής φροντίδας είναι οι ηθικά και 
δεοντολογικά οι ίδιοι, που μπορούν να δικαιολογήσουν και τη διακοπή ή συρρίκνωση 
της .Είναι σημαντικό ότι συχνά η παραίτηση από τη συνέχιση της θεραπείας, μπορεί να 
σημάνει και τον θάνατο του ασθενή, χωρίς φυσικά αυτή η διαπίστωση να θεμελιώνει 
αιτιώδη σύνδεσμο. Η διάταξη του αρθρ. 9 IV ΚΙΔ ορίζει μόνο πότε είναι η επιτρεπτή η 
παραίτηση. Οι αρνητικές προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος είναι αντικειμενικές (άμε-
σος κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία του ασθενή) και υποκειμενικές (επιστημονικοί ή 
προσωπικοί λόγοι), ενώ εδώ ρητά τον παραιτούμενο επιβαρύνει και με το επιπρόσθετο 
καθήκον, να υποδείξει τον αντικαταστάτη του.

Ευθανασία

Τα θέματα που συνέχονται με την ευθανασία, νομικό πεδίο συζήτησης, στο οποίο 
συντρέχουν οριακά, το ιατρικό καθήκον παροχής βοήθειας, το δικαίωμα αυτοκαθορι-
σμού του ασθενή και η προστασία του εννόμου αγαθού της ζωής, αποτελούν από μόνα 
τους αντικείμενο ιδιαίτερης ανάλυσης ιδίως από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου, που 
εκφεύγει από το τεθέν εδώ πλαίσιο53. Σίγουρα όμως πρέπει να γίνει αναφορά, στο αρθρ. 
29 ΙΙΙ ΚΙΔ, που τέθηκε ειδικά για την περίπτωση του ανίατου ασθενή, όπου οι σκέψεις 
για Ευθανασία δεν σπανίζουν, προερχόμενες είτε από τον ίδιο είτε από τρίτα πρόσωπα 
,που νομικά του συμπαρίστανται ή τον εκπροσωπούν, δοθέντος ότι η επιβαλλόμενη από 
τον νομοθέτη ανακουφιστική θεραπεία δεν αποτελεί πανάκεια, αλλά, όπως και αλλού 
λέχθηκε, έναν προσωρινό δικαιοπολιτικό και ηθικό-δεοντολογικό συμβιβασμό,που υπο-
κρύπτει την καθαρή (δηλαδή νομικά ανεπίληπτη)ευθανασία54. Ο ΚΙΔ εδώ επαναλαμβάνει 
ουσιαστικά τη ρύθμιση του ποινικού δικαίου (αρθρ. 300 ΠΚ), αλλά φαίνεται να κατανοεί 
τη δυσχερή θέση του παρηγορητικού Θεραπευτή, που γίνεται αποδέκτης παράκλησης-
προτροπής του ίδιου του ασθενή του και αντιλαμβάνεται τόσο το μάταιο της συνέχισης 
της «θεραπείας», όσο και της ταλαιπωρίας του, όπου πια το «ωφελέειν» στη θετική του 
έκφανση είναι κενό γράμμα55. Στο δίκαιο μας δεν υπάρχουν ρυθμίσεις ή δικαιολογίες 
για οποιαδήποτε πράξη ευθανασίας Σίγουρα πάντως απαγορεύεται και τιμωρείται ποι-
νικά η ενεργητική ευθανασία και η συμμετοχή σε αυτοκτονία. Αν συνταγματικά, μπορεί 
να θεμελιωθεί ένα Δικαίωμα στον Θάνατο, αυτό είναι συζητήσιμο, όπως επίσης και το 
γεγονός πως το προαναφερθέν άρθρο του ΚΙΔ, που απαγορεύει μόνο πράξεις, που 
αποσκοπούν στην επίσπευση του θανάτου, και συνεπώς δεν περιλαμβάνει ενέργειες 
(παραλείψεις), που απλά αποδέχονται το ενδεχόμενο αυτό. Όπως σωστά τονίστηκε το 
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δικαίωμα στον θάνατο παραμένει ένα αντικείμενο ηθικής-πολίτικης συζήτησης πέραν 
από τον χώρο του θετικού δικαίου57. Η σύγχρονη «εκνομίκευση» της Ιατρικής δεν πρέπει 
πάντως να σταθεί εμπόδιο στην άσκηση της και να δημιουργεί αντικίνητρα στην πανάρ-
χαια αντιμετώπιση της σχέσης γιατρού-ασθενή, κυρίως ως σχέση ύψιστης εμπιστοσύνης 
με ιδιαίτερο ηθικό υπόβαθρο.

Το κοινωνικό συμφέρον (salus populi v. salus individui?).

Στο άρθρ. 4 Ι ΚΙΔ ο νόμος επιτάσσει στον γιατρό τη διασφάλιση της ίσης πρόσβασης 
των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας (άρα και της παρηγορητικής θεραπείας) και την 
ίση κατανομή των πόρων. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται να προδιαγράφει ο νόμος κάτι 
το αυτονόητο. Η Ιατρική τα τελευταία χρόνια έχει επιτύχει την παράταση της ζωής σε 
βαρέως ασθενή πρόσωπα, που θα πρέπει να τυγχάνουν, χωρίς εξαιρέσεις της ίδιας 
ιατρικής αντιμετώπισης με άλλους ασθενείς. Ταυτόχρονα βρίσκεται όμως ο γενικότερος 
κλάδος της υγείας αντιμέτωπος με την έλλειψη ή συρρίκνωση οικονομικών πόρων, κάτι 
που θα γίνεται στο Μέλλον εντονότερα φανερό, όσο θα αυξάνεται το προσδόκιμο όριο 
ζωής (άρα και οι μειονεξίες και ασθένειες που συνοδεύουν το Γήρας) και η ισορροπία 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης θα κλονίζεται. Το ερώτημα συνεπώς είναι, αν 
όλα όσα μπορεί η επιστήμη να επιτύχει θα είναι και πάντα σκόπιμο και επωφελές για το 
κοινωνικό σύνολο να επιτευχθούν. Η δεοντολογική κρίση σχετικά με τη συνέχιση ή όχι 
μιας μάταιης θεραπευτικής προσπάθειας ή ακόμη μιας απλά παρηγορητικής αγωγής 
,όταν υπεισέρχεται και η διάσταση του κόστους για τον άρρωστο, αλλά κυρίως για το 
κοινωνικό σύνολο, λόγω της στενότητας των πόρων και των μέσων είναι αναπόφευκτη. 
Η ανισότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας είναι υπαρκτή, πράγμα που αποδέχεται 
έμμεσα και ο ίδιος ο νόμος στο άρθρ. 4 Ι ΚΙΔ, όταν επιτάσσει την αποφυγή διακρίσεων με 
βάση και το οικονομικό κριτήριο. Εκείνο που μπορεί να λεχθεί είναι ότι η απόφαση για τη 
χορήγηση παρηγορητικής ιατρικής φροντίδας, όταν εξαντληθούν οι άλλες δυνατότητες 
και κυρίως η απόφαση για τη διακοπή ή συρρίκνωση της στη συνέχεια, αποδεσμεύεται 
στο δίκαιο μας, σωστά από οικονομικές παραμέτρους. Ακόμη η διαφοροποίηση που 
προτείνεται58 ανάμεσα στην ατομοκεντρική (Individualethischer Therapieverzicht) και 
την κοινωνικο-ηθική θεραπευτική παραίτηση (Sozialethischer Therapieverzicht), όπου 
η τελευταία μπορεί να δικαιολογηθεί, από τη στενότητα των πόρων και την ανάγκη για 
δίκαιη κατανομή τους, δεν ικανοποιεί στο μέτρο που δεν προσφέρει κριτήρια πειστικά 
και αντικειμενικά. Σωστά οι κατευθυντήριες ιατρο-ηθικές οδηγίες της ελβετικής ακαδη-
μίας ιατρικών επιστήμων, για την αντιμετώπιση ασθενών στο τέλος της ζωής τους, δεν 
επιτρέπουν καμιά διάκριση σχετικά με την παροχή ή διακοπή παρηγορητικής θεραπείας 
για οικονομικούς λόγους59.

Το άρθρ. 29 Ι ΚΙΔ δεν μπορεί λοιπόν παρά να το δει κανείς πάντα σε συνάρτηση 
με το άρθρ. 4 Ι του ίδιου Κώδικα. Κάθε άλλη αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει στην 
επανεμφάνιση του κινδύνου για κακομεταχείριση των πλατωνικών ιδεών, όπως έγινε, 
με τεράστιο υλικό, ηθικό και ανθρώπινο κόστος, στο όχι πολύ μακρινό παρελθόν. Έχει 
λεχθεί άλλωστε σωστά πως: «Medicine even at its scientific best, is a social act»60. 

Στη θέση ενός επιλόγου

Σε τελική ανάλυση, το διαχρονικό ερώτημα που τίθεται είναι, αν η αποκατάσταση 
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της υγείας και η διατήρηση της ζωής του ασθενή, πρέπει να επιδιώκεται με κάθε τίμημα 
ή θυσία και σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εναντίον της θελήσεως και με βλάβη της 
προσωπικότητάς του, ιδίως αν καθίσταται σαφές πως δεν υπάρχουν βάσιμα ελπίδες 
ανάρρωσης. Μόνο όταν ο γιατρός διαπιστώσει ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια φθίνουσα 
πορεία του ασθενή προς το Τέλος, απαλλάσσεται ή όχι από το κλασικό ιατρικό παράγ-
γελμα (Primum Utilis esse-Primum non nocere)61, αφού αντικειμενικά ούτε να ωφελήσει, 
έστω κατ’ ελάχιστον, ούτε να βλάψει έτι περαιτέρω, μπορεί πλέον, ενώ σε υποκειμενικό 
επίπεδο, η θέληση του ασθενή, που επίσης ανάγεται σε κεντρικό πυλώνα της ιατρικής 
δράσης, ιδίως σήμερα (Voluntas aegroti suprema lex esto), ωθεί τον γιατρό, αν όχι ευ-
θέως στην ενεργητική, αλλά τουλάχιστον στη παθητική ή την έμμεση ευθανασία, κάτι 
που συνέβαινε και την εποχή του Ιπποκράτη, όπου ασθενείς ζητούσαν τη λύτρωση από 
τη νόσο (θανείν εράται)62. Και μπορεί μεν στον ιπποκρατικό όρκο να απαγορεύεται η 
ενεργητική ευθανασία («…ου δώσω δε ουδέ φάρμακον ουδενί αιτηθείς θανάσιμον ουδέ 
υφηγήσομαι ξημβουλίην τοιήνδε»), δεν αποκλείεται όμως, όπως προαναφέρθηκε, η αποχή 
από θεραπευτική αγωγή, που κατ’ αποτέλεσμα, ταυτίζεται με την παθητική ευθανασία 
στην απλούστερη μορφή της63, όταν καθίσταται πλέον η βέβαιο ότι η κατάληξη είναι 
επί θύραις, όπως λ.χ. όταν σταματήσουν οι λειτουργίες ζωτικού οργάνου. Αποτελεί 
απάντηση στον δυσθάνατον ασθενή64, αλλά και τους οικείους του η ρύθμιση του άρθρ. 
29 του Κ.Ι.Δ? Μήπως πρέπει να ξαναδιαβάσουμε από το Corpus Hippocraticum το ΕΠΙ-
ΔΗΜΙΩΝ Ι, 11: Ασκέειν περί τα νουσήματα δύο, ωφελέειν ή μη βλάπτειν και να σκεφτούμε 
μήπως το ωφελέειν, περιλαμβάνει και την απαλλαγή από τους ανώφελους πόνους και 
τη διατήρηση της αξιοπρέπειας, όταν μάλιστα ίσως υπάρχει έγκαιρα εκπεφρασμένη 
και νομικά δεσμευτική βούληση του ίδιου του άτυχου Ανίατου; Η επιταγή του αρθρ. 9 
Ι ΚΙΔ, κατά την οποία προτεραιότητα δίδεται στην προστασία της υγείας του ασθενή 
(και έμμεσα στην προστασία της ζωής του)65 ηχεί στην επιθανάτιο κλίνη, τουλάχιστον 
παράφωνα. Προστασία της ζωής με κάθε θυσία, ακόμη και αν τη θυσία θα προσφέρει ο 
ίδιος ο Πάσχων ή προστασία της ζωής με ποιότητα και αξιοπρέπεια πρέπει να είναι το 
δεοντολογικό ερώτημα, που συνέχεται με την ηθική αναγνώριση δικαιώματος στον θάνατο, 
ακόμη και αν ο νομικός μας πολιτισμός δεν είναι ακόμη ώριμος να το θεμελιώσει και να το 
στηρίξει. Άλλωστε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γίνεται από τη νομολογία σωστά δεκτό, 
πως η ιατρική επιστήμη δεν υποχρεούται πάντα να πράξει ότι είναι επιστημονικά εφικτό, 
διατηρώντας τη ζωή μέχρι τελευταίας πνοής, πάση θυσία66. Όπως δεν μπορεί κανείς 
να ζητά την άδεια της έννομης τάξης για να επαναστατήσει, έτσι δεν μπορεί να ζητήσει 
την άδεια της για να αυτοκτονήσει ή να υποβληθεί σε ευθανασία. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση ο γιατρός σε μια υπερβατική-υπαρξιακή σχέση με τον ασθενή (οι συγγενές 
και οι οικείοι δεν μπορούν νομικά ή δεοντολογικά-ηθικά να συμμετάσχουν) και ακούοντας 
τη συνείδηση του, μπορεί να τον συνδράμει με τον τρόπο που γνωρίζει, αλλά άδεια της 
έννομης τάξης δεν μπορεί να ζητήσει, γιατί το θετικό δίκαιο σήμερα δεν μπορεί να του 
τη δώσει, αφού τέτοιος νόμος, αν υπήρχε θα ήταν αυτόχρημα αντισυνταγματικός. Για 
την επιλογή του ,θα δώσει λόγο στη συνείδηση του ή στον θεό, αν πιστεύει67.

Η προτροπή του διακόνου, στη θεία λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσόστομου, ως 
ειδικό αίτημα προς τον Θείον: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, 
ειρηνικά……αιτησόμεθα, μήπως έχει και άλλους επί της Γής αποδέκτες;
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αντιμετώπιση του ανίατου ασθενή και γενικότερα της φθίνουσας, εξαιτίας νόσου, 
γήρατος ή τραύματος, ανθρώπινης ζωής είναι ταυτόχρονα ένα αρχαίο και σύγχρονο 
πρόβλημα, που δεν τίθεται μόνο σε γιατρούς. Σε νομικό επίπεδο συγκρούονται ενώ-
πιον του βαρέως ασθενή, το ιατρικό εγγυητικό καθήκον προστασίας της υγείας του , 
ο σεβασμός στην αυτονομία και προσωπικότητά του και η συνταγματική επιταγή για 
σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. 

Η Ιατρική δεν είναι η επιστήμη του Αποτελέσματος αλλά κυρίως του Μέσου. Στην 
άσκηση της βρίσκει συνεπίκουρους του Φιλίατρους Νομικούς, τουλάχιστον στο επίπεδο 
της θεωρίας και τη νομολογίας, ενώ ο νομοθέτης είναι μάλλον υπερήμερος στη παρο-
χή της δικής του συμβολής. Η νομική επιστήμη, παρ’ όλη τη θεωρητική εκλέπτυνση 
των εννοιών της και τη νομολογιακή στήριξη που δέχεται, δεν είναι ακόμη σε θέση να 
παράσχει στον γιατρό, που κινείται σε περιβάλλον ηθικής και νομικής αβεβαιότητας, 
ασφαλή για όλους τους εμπλεκόμενους πρότυπα συμπεριφοράς. Το νομοθετικό πλαίσιο 
στη χώρα μας είναι ελλιπές αι δεν αποτελούν λύση οι από τη φύση τους, ασαφώς και 
χωρίς άμεση νομική δέσμευση Κώδικες επαγγελματικής Ηθικής. Ο ΚΙΔ, ουσιαστικά ένας 
κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας περιβεβλημένος με τον μανδύα του κρατικού 
νόμου, περιέχει μια και μοναδική, ατελή, ρύθμιση, αυτήν του αρθρ. 29 που προβλέπει 
έμμεσα, χωρίς να την κατονομάζει, τη λεγόμενη «καθαρή» ή αφανή ευθανασία, αφού 
δεν επισπεύδεται ο θάνατος, αλλά και δεν αποτρέπεται, ενώ περιορίζονται στο μέτρο 
του δυνατού μόνο οι δυσμενείς συνέπειες της μοιραίας νόσου. Δεν ρυθμίζεται ρητά 
ακόμη με συγκεκριμένη διάταξη η λεγόμενη ζώσα διαθήκη-διαθήκη ευθανασίας, που θα 
πρόσφερε στον δυσθάνατο ασθενή και τον εμπερίστατο γιατρό, μια ασφαλή διέξοδο. Το 
βάρος πέφτει για την ώρα στους ώμους του γιατρού, που καλείται να κινηθεί με βάση 
την επιστήμη του, την αποστολή του λειτουργήματος του και εν τέλει τη συνείδησή του.
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Η θέση του ιατρού μπροστά  
το θνήσκοντα άρρωστο με καρκίνο

Ευάγγελος Μπριασούλης

Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά συχνότητας αιτία θανάτου στους 
ανθρώπους και την πρώτη από πλευράς χρονίας νόσου. Δεδομένου ότι η πιθανότητα 
αρνητικής έκβασης μιας κακοήθους νεοπλασίας είναι κατά προσέγγιση 50%, η ανακοί-
νωση της διάγνωσης καρκίνου ισοδυναμεί συχνά στην αντίληψη του μέσου πολίτη, με 
ανακοίνωση καταδίκης σε θάνατο. Για ανθρώπους μάλιστα οι οποίοι έχουν βιώσει θάνατο 
από καρκίνο οικείων τους προσώπων, πλανάται η αίσθηση και ο φόβος περί επικειμένου 
οδυνηρού θανάτου. H αντιμετώπιση λοιπόν του θανάτου από καρκίνο αποτελεί μια πολύ 
βαθιά πρόκληση για τους ασθενείς, τους συγγενείς και τους φίλους τους αλλά και τους 
ιατρούς που τους περιθάλπουν.

… και έρχεται η ώρα που ο ασθενής με καρκίνο οδεύει σταθερά προς τον ορίζοντα-
θάνατο. Ώρα που οι όποιες δυνητικές ιατρικές παρεμβάσεις επιμήκυνσης της ζωής του 
έχουν εξανεμιστεί. Eίναι ταυτόχρονα η ώρα που ο ιατρός του αρχίζει να νιώθει άβολα με 
την ιατρική του ιδιότητα. Και θα πρέπει να το επικοινωνήσει με κάποιον τρόπο και στον 
βαθμό που του ζητείται, στο άρρωστο. Από θεράπων ιατρός μεταβάλλεται βαθμιαία σε 
υποστηρικτή ιατρό και τέλος σε απλό ιατρικό παρατηρητή. Το γνωρίζει πολύ καλά. Το 
έχει βιώσει πολλές φορές. Ανίσχυρος μπροστά στο αναμενόμενο τέλος της ζωής. Ανί-
σχυρος και αμήχανος. Υποσυνείδητα θα ήθελε να αποτραβηχθεί. Πως να σταθεί; πως 
να εκφραστεί; πως να βοηθήσει; Τι άραγε προσδοκά από αυτόν ο άρρωστος; τι προσ-
δοκά η οικογένεια; και αν πρόκειται για έφηβο, για παιδί; Στην αρχή της σταδιοδρομίας 
του, που συνέπιπτε με τα νεανικά του χρόνια και τα συνοδά της ζωής όνειρα, του ήταν 
ιδιαίτερα δύσκολο. Του ήταν δύσκολο να σταθεί μπροστά στον θνήσκοντα άρρωστο. 
Αργότερα άρχισε μα νιώθει πιο ώριμος στην πρόκληση του θανάτου των ασθενών του. 
Μπορούσε να το αντιμετωπίσει με επαγγελματική σοβαρότητα και επάρκεια, χωρίς να 
μεταφέρει στοιχεία συναισθηματικού φορτίου στην οικογένειά του. Ή τουλάχιστον, έτσι 
νόμιζε. Ένιωθε ότι μπορούσε να αποδιώξει τις ενοχές. Απενοχοποιήθηκε. Μπορούσε 
πλέον αναγνωρίσει καθαρά ότι δεν είναι ο ίδιος υπαίτιος της νόσου, αλλά είναι απλά ο 
φροντιστής του ασθενούς. Αυτό ήταν το χρέος του. Πλην όμως οι αντοχές του ιατρού, 
όπως και κάθε ανθρώπου δεν είναι ατελείωτες. Και επανέρχεται η δυσκολία, η κάμψη. 
Αυτή τη φορά με τη μορφή του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης, το δι-
εθνώς γνωστό ως «burn out syndrome”. Θα χρειαστεί όμως και πάλι να ανακάμψει, το 
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γνωρίζει. Να αναλάβει την εσωτερική δύναμη, και να ξανασταθεί δίπλα στον άρρωστό 
του με καρκίνο. Γιατί η θέση του είναι εκεί.

Αυτό που διδάσκουμε στους φοιτητές της Ιατρικής αναφορικά με την αντιμετώπιση 
ασθενών τελικού σταδίου είναι ότι ο θνήσκων ασθενής δεν ζητά την ίαση. Είναι συνειδη-
τοποιημένος. Ζητά από τον ιατρό του τη βεβαιότητα ότι δεν θα εγκαταληφθεί στον πόνο, 
στην ταλαιπωρία και στην απώλεια της προσωπικής του αξιοπρέπειας, στο μέτρο που 
αυτό είναι εφικτό. Αναγνωρίζει συνήθως ο άρρωστος τις πεπερασμένες δυνατότητες της 
ιατρικής, αλλά θα ήθελε να παραμείνει ο ιατρός του δίπλα του, στον τελευταίο δύσκολο 
δρόμο της εξόδου από τη ζωή. Τον εμπιστεύεται ως έναν από τους λίγους ανθρώπους 
που μπορεί να τον κατανοήσει, και να σταθεί υποστηρικτικά δίπλα του χωρίς περιττές 
πράξεις και λόγια. Και ο Ιατρός οφείλει να έχει διερευνήσει, να γνωρίζει και να σεβαστεί 
τις επιθυμίες του αρρώστου αναφορικά με τους στόχους των διαφόρων θεραπευτικών 
επιλογών και παρεμβάσεων. Να σταθεί δίπλα του με επαγγελματική μεστότητα και 
ανθρώπινη φιλικότητα, να αντιμετωπίσει πλειάδα αρνητικών συναισθημάτων και να του 
προσφέρει την ανακούφιση που έχει ανάγκη. Και ο έμπειρος γιατρός το γνωρίζει. Ναι, 
τη γνωρίζει καλά αυτή την τέχνη. Έχει ζήσει κατ´ επανάληψη αυτή τη σκηνική πράξη του 
τέλους της ζωής. Πολλές φορές με το «καλημέρα» στον άρρωστο με καρκίνο, μεταφέ-
ρεται και «ζει» την αναπόφευκτη τελευταία πράξη της μόλις οικοδομούμενης ιατρικής 
σχέσης. Μιας μοναδικής σχέσης που φέρει τον θεράποντα ιατρό, που συνήθως επιλέγει 
ο άρρωστος, συμπαραστάτη του μέχρι το τέλος της ζωής.
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Η στάση του γιατρού απέναντι  
στον ασθενή του που χάνει  
το μεταμοσχευμένο νεφρό

Ερασμία Ψημένου

Η μεταμόσχευση νεφρού αναπτύχθηκε παράλληλα με την εξωνεφρική κάθαρση. 
Αντίθετα με άλλα όργανα η αιμοκάθαρση πρόσφερε κάλυψη σε όσους τόλμησαν τη 
μεταμόσχευση την εποχή που οι αποτυχίες ήταν ο κανόνας και επιτρέπει σήμερα που 
και οι δύο μέθοδοι έχουν εξελιχθεί και είναι ασφαλείς να είναι η μεταμόσχευση μία προ-
γραμματισμένη εκλεκτική επέμβαση σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις. Η δημοσιότητα 
που έχει δοθεί στη μεταμόσχευση νεφρού με την προβολή της βελτίωσης της ποιότητα 
ζωής των μεταμοσχευμένων έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στον νεφροπαθή 
που θεωρεί ότι το μόνο πρόβλημα είναι η εξεύρεση μοσχεύματος και αν αυτό επιτευχθεί 
τότε θα είναι η οριστική θεραπεία για την πάθησή του.

Για τον ασθενή που είναι σε τελικό στάδιο νεφρικής νόσου πράγματι η μεταμόσχευση 
είναι η καλύτερη θεραπεία και επειδή προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής και επειδή η 
επιβίωση είναι πιο μακρόχρονη. Υπάρχουν βεβαία περιπτώσεις ασθενών που δεν μπορούν 
να υποβληθούν σε μεταμόσχευση όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα δεν είναι η 
καταλληλότητα των υποψηφίων ληπτών αλλά ο μικρός σε σχέση με τη ζήτηση αριθμός 
οργάνων που προσφέρονται1.

Οι συγγενείς είναι οι πρώτοι στους οποίους απευθύνεται ο ασθενής που χρειάζεται 
μεταμόσχευση ή σε άτομα που δεν είναι μεν συγγενής εξ αίματος αλλά συνδέονται 
στενά με τον ασθενή και μπορούν επίσης να προσφέρουν νεφρό. Σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει κατάλληλος δότης από το περιβάλλον του ασθενούς η μόνη λύση είναι η 
αναμονή για δωρεά από αποθανόντα δότη. Η αναμονή συνήθως είναι μακρόχρονη, αλλά 
και βραχύχρονη να είναι ο ασθενής ταλαιπωρείται συναισθηματικά και μερικές φορές 
και σωματικά. Ακόμα όμως και όσοι έχουν την τύχη να μεταμοσχευτούν με νεφρό που 
προσφέρει ζώντας δότης δεν απαλλάσσονται από κάθε ταλαιπωρία ούτε είναι πάντα 
δυνατόν η επέμβαση να γίνει στον χρόνο που επιθυμεί ο ασθενής. Το αποτέλεσμα 
συνήθως είναι η μεταμόσχευση να γίνεται σε φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα και 
όλοι όσοι εμπλέκονται να έχουν μεγάλες απαιτήσεις από τη νέα κατάσταση στην οποία 
εισέρχεται ο ασθενής από την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα.

Εάν ο νεφρός λειτουργήσει αμέσως όπως συμβαίνει συνήθως και εάν ο οργανισμός 
του λήπτη το αποδεχθεί, το μόσχευμα αναμένεται να λειτουργεί για πολλά χρόνια. Ο 
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στόχος της μεταμόσχευσης είναι η ζωή του μοσχεύματος να είναι ίδια με τη διάρκεια 
ζωής του λήπτη δηλαδή οι λήπτες να πεθαίνουν με λειτουργούν μόσχευμα όχι όμως 
πρόωρα. Κανείς δεν θέλει να σκέφτεται ιδίως τον πρώτο καιρό ότι το μόσχευμα μερι-
κές φορές λειτουργεί για λιγότερο από τον επιθυμητό χρόνο. Ο γιατρός που φροντίζει 
ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού χρειάζεται να υπενθυμίζει ότι η ζωή του νεφρού 
κρέμεται από μία κλωστή, ότι ο νεφρός είναι ξένο σώμα που δεν ενσωματώνεται ποτέ 
στο λήπτη αλλά πάντα απλώς φιλοξενείται. Τονίζουμε στον ασθενή όλα όσα μπορεί και 
πρέπει να κάνει ο ίδιος για να απολαμβάνει τη λειτουργία του νεφρού για πολλά χρόνια. 
Ξέρουμε όμως ότι ακόμα και όταν ο ασθενής τηρήσει κατά γράμμα τις οδηγίες ο νεφρός 
μπορεί να μην διατηρηθεί όσο διάστημα θα ήθελε ο ασθενής αλλά και ο γιατρός που 
τον φροντίζει. Οι πιθανότητες να διατηρηθεί ένας μεταμοσχευμένος νεφρός μειώνονται 
όταν ο ασθενής δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες. Τα πρώτα χρόνια της εξάπλωσης 
της μεταμόσχευσης οι γιατροί θεωρούσαν δεδομένη τη συμμόρφωση και επικεντρώνο-
νταν στα ιατρικά προβλήματα που ήταν πολλά και δύσκολα. Οι ασθενείς εξ άλλου ήταν 
σε στενή και συνεχή παρακολούθηση. Αργότερα έγινε αντιληπτό ότι ένα ποσοστό των 
νεφρών έχαναν τη λειτουργία τους επειδή οι ασθενείς ξεχνούσαν ή συνηθέστερα δεν 
ήθελαν να συνεχίσουν την αγωγή που έφερνε περισσότερες παρενέργειες από όσες 
περίμεναν. Οι πιο ευάλωτες ομάδες για τέτοια συμπεριφορά είναι οι έφηβοι, όσοι έκαναν 
μεταμόσχευση χωρίς να έχει προηγηθεί αιμοκάθαρση, ασθενείς με προβλήματα αλκο-
ολισμού ή κατάχρησης ουσιών και ασθενείς χωρίς καλή στήριξη από το οικογενειακό 
τους περιβάλλον2. Απώλεια μπορεί να συμβεί επειδή η νόσος που κατέστρεψε τους 
ίδιους νεφρούς έχει υποτροπιάσει και είναι από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχει 
να αντιμετωπίσει ο γιατρός. Η οξεία απόρριψη δεν έχει τα ποσοστά που είχε παλιότερα 
και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αναστρέψιμη αλλά εξακολουθεί να είναι αιτία 
απώλειας νεφρών ιδίως το πρώτο διάστημα μετά τη μεταμόσχευσης. Όταν περάσει το 
πρώτο διάστημα (συνήθως σαν πρώτο διάστημα εννοούμε τον πρώτο χρόνο) μετά τη 
μεταμόσχευση απομακρύνεται ο κίνδυνος της οξείας απόρριψης και η εξ αιτίας της 
απώλεια λίγων μοσχευμάτων και εμφανίζεται ο κίνδυνος της απώλειας με χρόνιο και 
ύπουλο τρόπο των νεφρών. Η χρόνια αυτή απώλεια έχει αποδοθεί σε διάφορες αιτίες 
όπως ιατρογενής υποθεραπεία με τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, νεφροτοξικότητα 
των φαρμάκων στα οποία βασίζεται η μεταμόσχευση και άλλες λιγότερο συχνές κατα-
στάσεις3. Σπάνια η απώλεια του νεφρού είναι απότομη, συνήθως είναι σταδιακή-αργή, 
ξεκινάει ανεπαίσθητα αλλά με την πάροδο του χρόνου η πορεία επιταχύνεται και ο 
ασθενής ξαναζεί τα στάδια της νεφρικής ανεπάρκειας όπως τα είχε ζήσει με τους δικούς 
του νεφρούς. Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς είναι συνήθως πολύ έμπειροι ασθενείς,. Οι 
περισσότεροι έχουν υπάρξει ασθενείς για πολλά χρόνια και είναι μαθημένοι να διαχει-
ρίζονται πολλά και δύσκολα προβλήματα που είναι απότοκα της ασθένειάς τους όμως 
η απώλεια του μεταμοσχευμένου νεφρού και η επανένταξη σε εξωνεφρική κάθαρση 
είναι η πιο δύσκολη κατάσταση που έχουν αντιμετωπίσει. Η δυνατότητα μεταμόσχευσης 
και η επάνοδος σε μία ζωή όπως την ήξεραν πριν αρρωστήσουν είναι από τις πρώτες 
ερωτήσεις που θέτουν στον γιατρό που τους ανακοινώνει ότι έχουν νεφρική ανεπάρκεια. 
Ο γιατρός που παρακολουθεί τον ασθενή που χάνει το μεταμοσχευμένο νεφρό είναι 
ο γιατρός που βλέπει να χάνεται το καλύτερο διάλειμμα στη ζωή του νεφροπαθούς. 

Δεν είναι δύσκολο να παρασυρθούν, γιατρός και ασθενής, σε μία προσπάθεια 
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διατήρησης του νεφρού με κάθε κόστος. Πράγματι ένα μεγάλο μέρος των θανάτων 
λόγω σήψης οφείλονται στις προσπάθειες διατήρησης νεφρών χορηγώντας όλο και 
περισσότερα και πιο ισχυρά φάρμακα. Ο γιατρός έχει την ευθύνη να αποφασίσει που 
θα τραβήξει τη γραμμή και θα σταματήσει την προσπάθεια διατήρησης ενός νεφρού 
που δεν έχει ελπίδα να διασωθεί και να επικεντρωθεί στην προσπάθεια διατήρησης του 
ασθενούς σε όσο γίνεται καλύτερη κατάσταση και να προετοιμάσει την επανένταξη σε 
μία από τις μεθόδους εξωνεφρικής κάθαρσης. Συχνά ο ασθενής έχει κόψει τις γέφυρες 
με την αιμοκάθαρση καταργώντας την αρτηριοφλεβική προσπέλαση που του έδινε τη 
δυνατότητα να συνδέεται στο μηχάνημα αιμοκάθαρσης ενώ αν ήταν σε πρόγραμμα 
περιτοναϊκής κάθαρσης ο καθετήρας υποχρεωτικά έχει αφαιρεθεί. Η μεγαλύτερη όμως 
δυσκολία για τον γιατρό είναι η στήριξη που πρέπει να παρέχει στον ασθενή σε όλη τη 
διάρκεια της χρόνιας έπτωσης της νεφρικής λειτουργίας του μεταμοσχευμένου νεφρού. 
Ο ασθενής χρειάζεται την παρουσία του γιατρού του περισσότερο τώρα και δεν θέλει 
να νιώσει ότι ο γιατρός τον εγκαταλείπει επειδή δεν μπορεί η επιστήμη να προσφέρει 
βοήθεια πλέον4. Η λεπτομερής πληροφόρηση του ασθενούς που είναι σε αυτό το στάδιο 
της νόσου έμπειρος και μαθημένος να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, για την αιτία 
απώλειας του νεφρού όπου αυτή είναι γνωστή είναι η πρώτη φροντίδα του γιατρού. Η 
πιο δύσκολη περίπτωση είναι ίσως η απώλεια του νεφρού λόγω τεχνικών δυσκολιών 
στη διάρκεια του χειρουργείου ιδίως αν το μόσχευμα προέρχεται από συγγενή δότη. 
Ο ασθενής δεν έχει χαρεί καθόλου μία νέα ζωή, ξυπνάει από τη νάρκωση χωρίς νεφρό 
και ο συγγενής του έχει υποβληθεί σε μία επέμβαση που δεν χρησίμευσε σε τίποτε. Οι 
περιπτώσεις αυτές είναι ευτυχώς σπάνιες5. Η συνηθισμένη διαδικασία είναι να έχουν 
υπάρξει μερικά χρόνια καλής λειτουργίας του νεφρού ακολουθούμενα από μία μακρά 
περίοδο δυσλειτουργίας και τέλος την οριστική απώλεια του νεφρού. Συχνά ο ασθενής 
επανέρχεται στο ίδιο θέμα και ρωτάει και ξαναρωτάει τον γιατρό τι θα μπορούσε να έχει 
γίνει ώστε να μην έχει μπει ο νεφρός στη διαδικασία της χρόνιας απώλειας, αν είναι δυνα-
τόν έστω και την τελευταία στιγμή να γίνει κάτι, αν υπάρχει κάποιο καινούργιο φάρμακο 
που θα κάνει ένα θαύμα. Υπάρχει περίπτωση ο ασθενής να κάνει τις ίδιες ερωτήσεις σε 
άλλους ασθενείς με το ίδιο πρόβλημα είτε στην αίθουσα αναμονής του ιατρείου είτε στα 
πλαίσια των οργανωμένων ομάδων στήριξης που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι ασθενείς. 
Οι ομάδες στήριξης και οι συζητήσεις με άλλους ασθενείς παρέχουν ανακούφιση αλλά 
δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συζήτηση που θα γίνει με το γιατρό6. Παρά τις 
δύσκολες συνθήκες της καθημερινότητας του γιατρού πρέπει να βρίσκεται χρόνος για 
συζήτηση και μάλιστα σε προστατευμένο περιβάλλον όπου δεν θα διακόπτεται συνεχώς 
ο γιατρός ή ο ασθενής την ώρα που συζητάνε. Η οικογένεια του ασθενούς χρειάζεται 
επίσης στήριξη7. Ο γιατρός θα υποδείξει πως μπορούν να συμμετέχουν στη φροντίδα 
του ασθενούς και ενθαρρύνει την παρουσία τους στην επίσκεψη του ασθενούς στο νο-
σοκομείο όσο αυτό είναι δυνατό. Εάν είναι μία δυνατή λύση ο γιατρός θα αναφέρει τη 
δυνατότητα δεύτερης μεταμόσχευσης. Πολύ συχνά η πρώτη ερώτηση του ασθενούς ή 
και της οικογένειάς του όταν ανακοινωθεί από τον γιατρό η δυσλειτουργία του νεφρού 
και η επικείμενη απώλειά του είναι το εάν ο ασθενής θα μπορέσει να υποβληθεί σε 2η 
μεταμόσχευση και πόσο σύντομα. Υπάρχουν αρκετοί ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 
2η ή και σε 3η μεταμόσχευση με επιτυχία. Για τον νέο σε ηλικία ασθενή αυτή είναι και πάλι 
η καλύτερη λύση. Για τον μεγαλύτερο σε ηλικία όμως ασθενή η προσδοκία μιας νέας 
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μεταμόσχευσης δεν είναι ρεαλιστική και γιατί οι διαθέσιμοι ζώντες δότες είναι λιγότεροι 
ή δεν υπάρχουν καθόλου και γιατί η αντοχή τους στην αιμοκάθαρση για όσο χρόνο θα 
είναι σε λίστα αναμονής αναμένεται να είναι μικρότερη από την πρώτη φορά που ήταν 
νεότεροι και είχαν λιγότερες συν-νοσηρότητες8. Αν η 2η μεταμόσχευση θεωρείται από 
τον γιατρό ανέφικτη αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί με ειλικρίνεια στον ασθενή επειδή η 
ψεύτικη ελπίδα δεν θα τον αφήσει να προσαρμοστεί στην αιμοκάθαρση και να υπακούει 
στους περιορισμούς που αυτή επιβάλλει θεωρώντας τη μία προσωρινή κατάσταση.

Παρά την τεράστια πρόοδο που έχει γίνει στον τομέα της μεταμόσχευσης η ισορρο-
πία ανάμεσα σε μεταμοσχευμένο νεφρό και λήπτη παραμένει εύθραυστη. Γιατροί και 
ασθενείς προσδοκούν την κατασκευή ενός νεφρού που θα ταιριάζει ακριβώς στον λήπτη. 
Όταν επιτευχθεί αυτό δεν θα χρειάζεται να υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση 
άλλοι άνθρωποι προκειμένου να ωφεληθεί ο λήπτης, δεν θα χρειάζονται φάρμακα για 
τη διατήρησή του, το κόστος κατασκευής θα είναι τέτοιο που να επιτρέπει τη μεταμό-
σχευση σε όλους όσους την έχουν ανάγκη παντού στον κόσμο και θα είναι έτοιμο και 
διαθέσιμο σε επαρκείς ποσότητες και στη χρονική στιγμή που θα χρειάζεται. Σήμερα ο 
βιο-τεχνητός αυτός νεφρός φαίνεται μακρινό και άπιαστο όνειρο αλλά με ένα άλμα της 
επιστήμης σαν αυτά που έχουν γίνει τόσες φορές στο παρελθόν ίσως είναι πιο κοντά 
από ό,τι νομίζουμε και ίσως προλάβουμε οι γιατροί που έχουμε ζήσει την αγωνία της 
μεταμόσχευσης σήμερα να ζήσουμε και την άνεση του μέλλοντος.
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ΛΙΑΛΕΞΗ

Εγκώμιο στους Γιατρούς–Νοσηλευτές  
θύματα του ιού Ebola

H EΔΙΠ με τη Διάλεξη του Καθηγητή Γεωργίου 

Δαΐκου τιμά τη μνήμη των Γιατρών–Νοσηλευτών 

για την προσφορά τους, προσφορά ζωής, στους συ-

νανθρώπους μας, που νόσησαν από τον ιό Ebola. Ας 

μείνει, ως παρακαταθήκη, η δήλωση του Dr Kahn, 

πριν προσβληθεί από τον ιό.

...κάνω επίσκεψη καθημερινά για να μην αποθαρ-

ρυνθούν οι συνεργάτες μου και για να δείξουμε 
με το παράδειγμά μας τις αξίες μας και τις 
αρχές μας στις επόμενες γενιές, πως πρέπει 

να φροντίζουμε τους συνανθρώπους μας και τον 

τόπο μας.
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Εγκώμιο στους γιατρούς-νοσηλευτές 
θύματα του ιού Ebola

Γεώργιος Δαΐκος

Η πρόσφατη επιδημία του ιού Ebola ανέδειξε για μια ακόμη φορά ότι υπάρχουν 
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό με υψηλό αίσθημα ευθύνης, που προσφέρουν ότι 
περισσότερο μπορούν στον πάσχοντα συνάνθρωπό τους ως: 

ουδενί ουδέν οφείλοντες ειμή το αγαπάν αλλήλους.

Όλοι οι οργανισμοί που προκαλούν ιογενή σύνδρομα αιμορραγικού πυρετού είναι 
ιοί RNA με λιπιδικό περίβλημα και βλάπτουν τα μικρά αγγεία, με αποτέλεσμα αυξημένη 
διαπερατότητα του τοιχώματος αυτών. 

Οι ιοί αυτοί κατατάσσονται σε 4 οικογένειες: Arenaviridae, Bunyaviridae, Flaviviridae 
και Filoviridae.

Ο Ebola, εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1976 προκαλώντας δύο ταυτόχρονες 
επιδημίες στο Nzara του Σουδάν και στο Yambuku του Κονγκό. Το χωριό Yambuku 
βρίσκεται πλησίον του Ποταμού Ebola εξ ου και η ονομασία του ιού. Τα είδη BDBV, EBOV 
και SUDV έχουν προκαλέσει μεγάλες επιδημίες στην Αφρική. Το είδος RESTV, που έχει 
απομονωθεί στις Φιλιππίνες και στην Κίνα, μπορεί να μολύνει τον άνθρωπο αλλά δεν 
έχει αναφερθεί νόσος ή θάνατος από αυτό το είδος. Υπό ιδανικές συνθήκες, ο ιός Ebola 
μπορεί να παραμείνει ζωντανός έως και 6 ημέρες. Η επιβίωση του ιού στο περιβάλλον 
του νοσοκομείου είναι βραχεία– έως 24 ώρες. Ο ιός Ebola, σε σχέση με άλλους ιούς με 
περίβλημα, είναι αρκετά ευαίσθητος στην αδρανοποίηση με υπεριώδες φώς και ξήρανση. 
Η γλυκοπρωτεΐνη του ιού, GP, αφενός σχηματίζει τριμερές σύμπλεγμα επάνω στη 
λιπιδιακή μεμβράνη μέσω του οποίου ο ιός προσδένεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα των 
αιμοφόρων αγγείων. Αφετέρου σχηματίζει διμερές το οποίο κυκλοφορεί συστηματικά, 
αποσπά και καταναλώνει τα ειδικά για τον ιό αντισώματα και αναστέλλει την ενεργοποίηση 
των ουδετερόφιλων. Η ανοσολογική απάντηση επάγει την παραγωγή προφλεγμονωδών 
κυτταροκινών και επάγεται απόπτωση των λεμφοκυττάρων και λεμφοπενία. Η προσβολή 
των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων από τον Ιό έχει αποτέλεσμα την απώλεια της 
ακεραιότητας τους τοιχώματος των αγγείων. Η υπερπαραγωγή της γλυκοπρωτεΐνης 
του ιού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιντεγκρινών που επιδρούν στη διακυτταρική 
σύνδεση. Διαταρράσσεται η συνθετική λειτουργία του ήπατος άρα και η παραγωγή 
παραγόντων πήξεως και εμφανίζονται διαταρραχές της πηκτικότητας. Η μετάδοση από 
άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται με: Άμεση επαφή (από δέρμα ή βλεννογόνους) με το αίμα, 
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τις εκκρίσεις, τα όργανα ή άλλα σωματικά υγρά μολυσμένων ατόμων. Εμμεση επαφή με 
περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν μολυσμένα υγρά. Τελετές ταφής (άμεση επαφή με το 
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νεκρό). Οι ασθενείς γίνονται μεταδοτικοί όταν εμφανισθούν τα συμπτώματα. Δεν είναι 
μεταδοτικοί κατά την περίοδο επώασης. Ο ιός μεταδίδεται με το σπέρμα έως και για 7 
εβδομάδες μετά την ίαση.

Από την εμφάνιση του ιού εως σήμερα, έχουν σημειωθεί αρκετές επιδημίες σε 
αφρικανικές περιοχές, έξι από τις οποίες, συμπεριλαμβανομένης και της πιό πρόσφατης, 
να αποτελούν τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες. Η τελευταία επιδημία ξεκίνησε το 
Δεκέμβριο του 2013, στη Δυτική Αφρική και είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί. Οι 
χώρες που επλήγησαν περισσότερο στην επιδημία αυτή είναι η Γουινέα, η Λιβερία και 
η Σιέρρα Λεόνε. Η τρέχουσα επιδημία έλαβε μεγάλες διαστάσεις όχι εξαιτίας αλλαγών 
στη συμπεροφορά του ιού, αλλά λόγω της διασποράς του ιού από αγροτικές σε αστικές 
πυκνοκατοικημένες περιοχές που είχε ως αποτέλεσμα την προσβολή μεγάλου αριθμού 
ατόμων. Έως τις 17 Φεβρουαρίου 2015, έχουν καταγραφεί 23694 κρούσματα και 9589 
θάνατοι. Η κύρια αιτία, του μη αποτελεσματικού ελέγχου της επιδημίας, ήταν οι ανεπαρκείς 
υποδομές και η χαμηλή δυναμικότητα σε κλίνες και προσωπικό. Αρκεί να αναφερθεί ότι 
οι διαθέσιμες  κλίνες σε Γουινέα, Λιβερία και Σιέρρα Λεόνε ήταν 610, όταν το Σεπτέμβριο 
του 2014 σε μια εβδομάδα υπήρχαν τουλάχιστον 995 ασθενείς που έχρηζαν νοσηλείας. 

Η ευαισθητοποίηση του δυτικού κόσμου καθυστέρησε πολύ και ήρθε τον Ιούλιο του 
2014, όταν διαδόθηκε η είδηση ότι δύο Αμερικανοί προσβλήθηκαν από τον ιό κατά την 
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περίθαλψη ασθενών στη Λιβερία. Τον Αύγουστο του 2014, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ), με την εμφάνιση κρουσμάτων στη Δύση, λόγω μετακίνησης νοσούντων 
ατόμων και τη συνεχιζόμενη εξάπλωση της επιδημίας στην Αφρική, ανακοινώνει ότι ο 
Ebola αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκόσμιας εμβέλειας. Από το σημείο αυτό, 
αρχίζει η εγρήγορση των δυτικών χωρών και διεθνών οργανισμών που αποστέλλουν 
βοήθεια σε ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό. Ο ΠΟΥ αποστέλλει ομάδα ειδικών στις 
πληγείσες περιοχές. Το κέντρο ελέγχου λοιμώξεων των ΗΠΑ (CDC), συνεισφέρει επίσης 
με ιατρικό δυναμικό, ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα προσφέρει 200 εκ. δολάρια. Διάφορες 
άλλες οργανώσεις, όπως οι «Γιατροί χωρίς σύνορα», προσέφεραν ανεκτίμητη βοήθεια. 
Ζωτικής σημασίας υπήρξε η συνεισφορά των ΗΠΑ ακόμα και με στρατιωτικές δυνάμεις, 
μετά από εντολή του Προέδρου Ομπάμα. Συγκεκριμένα, στις τρεις χώρες της επιδημίας 
κατασκευάστηκαν 15 νέες μονάδες περίθαλψης και είναι υπό κατασκευή άλλες 41. Η 
συνεισφορά όλων αυτών των φορέων οδήγησε στην καταστολή της καταστροφικής 
αυτής επιδημίας.

Ως ανεμένετο, θύματα του ιού Ebola υπήρξαν γιατροί και νοσηλευτές με καταγωγή 
από τις χώρες της επιδημίας, αλλά και από άλλες χώρες του πλανήτη που προσέφεραν 
τις υπηρεσίες τους στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Συγκεκριμένα, τα κρούσματα 
της νόσου μεταξύ του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού έφθασαν τα 837 και οι θάνατοι 
τους 490 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2015. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να αποδώσει φόρο 
τιμής και ειδική μνεία στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που συνεισέφεραν 
στην περίθαλψη των ασθενών από τον ιό Ebola. Ειδικότερα, οφείλουμε να αναφερθούμε 
στους γιατρούς και νοσηλευτές που προσβλήθηκαν από τη νόσο ή και έχασαν τη ζωή 
τους, αψηφώντας τον κίνδυνο της μόλυνσης και τοποθετώντας το καθήκον ψηλότερα 
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από τον εαυτό τους. Το περιοδικό TIME, στην ετήσια αφιέρωσή του “Person of the Year”, 
για το έτος 2014, αφιέρωσε το τεύχος στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έδωσε τη 
ζωή τους στη μάχη κατά του Ebola. 

Οι συμμετέχοντες στη νοσηλεία κρουσμάτων του Ebola δηλώνουν χαρακτηριστικά 
ότι παρακινήθηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για το κοινό καλό από την πίστη 
τους στο Θεό, από την αγάπη τους για το συνάνθρωπο ή από ένστικτο. Αξιοθαύμαστη 
είναι η προσπάθεια του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο κέντρο Kenema 
της Sierra Leone, που προσέφεραν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των πασχόντων 
συνανθώπων τους. Ο διευθυντής της εν λόγω μονάδας Dr Kahn, πριν προσβληθεί ο 
ίδιος από τον ιό, είχε δηλώσει ότι:

Κάνω επίσκεψη καθημερινά για να μη αποθαρρυνθούν οι συνεργάτες μου 
και για να δείξουμε με το παράδειγμά μας τις αξίες μας και τις αρχές μας 
στις επόμενες γενιές, πως πρέπει να φροντίζουμε τους συνανθρώπους μας 
και τον τόπο μας.

Πέντε από τα μέλη της ομάδας αυτής (Mbalu Fonnie, Mohamed Fullah, Sheik Humarr 
Khan, Alice Kovoma και Alex Moigboi) προσβλήθηκαν από τον ιό Ebola και έχασαν τη μάχη 
με τη νόσο πριν προλάβουν να δουν δημοσιευμένη την ερευνητική τους προσπάθεια για 
τη γενετική εξέλιξη του ιού στο περιοδικό Science. Συγκίνηση προκαλούν οι δηλώσεις 
γιατρών και νοσηλευτών που επιβίωσαν της ασθένειας. Η Nina Pham, η νοσηλεύτρια 
από το Ντάλας των ΗΠΑ, που επέζησε χάρη στη μετάγγιση αίματος από τον Dr. Kent 
Brantly, που πρόσφατα είχε αναρρώσει από τη νόσο, δηλώνει χαρακτηριστικά: «φυσικά 
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και ένιωσα το αίσθημα του φόβου, όμως επέλεξα να παραμείνω πιστή στο καθήκον 
μου, να προσφέρω βοήθεια στους ανθρώπους που νοσούν και να τοποθετώ τη ζωή των 
ασθενών μου πάνω από τη δική μου, ακολουθώντας τις αξίες και τις αρχές που μου 
έδωσε η οικογένειά μου».

Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί και η αντίθετη στάση, που κράτησαν επαγγελματίες 
υγείας, όπως γιατροί και νοσηλευτές στην Ισπανία που αρνήθηκαν να περιθάλψουν 
ύποπτα κρούσματα του ιού Ebola και αντέδρασαν με παραιτήσεις και διαμαρτυρίες. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να είμαστε επιεικείς διότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλες 
υποδομές, επαρκής εκπαίδευση και κατάλληλος εξοπλισμός ώστε να διασφαλισθεί η 
προστασία των εργαζομένων.

Η πρόσφατη επιδημία του Ebola ανέδειξε πολλές ανεπάρκειες και αδυναμίες στα 
συστήματα υγείας, όχι μόνο στις φτωχές χώρες της Αφρικής αλλά και στις πλούσιες 
χώρες της Δύσεως. Ο εφησυχασμός του Δυτικού κόσμου οτι τα νοσήματα αυτά δεν μας 
αγγίζουν απεδείχθη εσφαλμένος. Ο Ebola προειδοποίησε τις αναπτυγμένες και πλούσιες 
χώρες οτι πρέπει να συνεισφέρουν στη δημιουργία υποδομών και στις φτωχότερες 
χώρες για να αποτραπούν τέτοιου είδους επιδημίες στο μέλλον. Αυτό, όμως, που 
σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλο και αξιοθαύμαστο είναι το παράδειγμα των επώνυμων και 
ανώνυμων εθελοντών, που είτε επέζησαν είτε όχι, μας δίδαξαν ότι δεν υπάρχουν σύνορα 
και περιορισμοί στον ανθρώπινο πόνο και η φροντίδα προς τον συνάνθρωπο μπορεί να 
υπερνικήσει το φόβο ακόμη και για την ίδια μας τη ζωή.

ΒιΒΛιογραΦια

  Obituary. Remembering health workers who died from Ebola. Lancet 2014; 384:2201-06.
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Ο γιατρός και ο ασθενής συναντώνται στον χώρο του σύγχρονου, τεχνοκρατικά 
οργανωμένου νοσοκομείου, υπό συνθήκες έντονα φορτισμένες. Η σχέση γιατρού και 
ασθενούς θεμελιώνεται και αναπτύσσεται υπό το κράτος παραγόντων, οι οποίοι διεγεί-
ρουν ευαίσθητες περιοχές του εσώτερου ψυχολογικού κόσμου, και μάλιστα του δομικού 
πυρήνα της προσωπικότητας, με συνέπεια να κινητοποιούνται ψυχολογικοί μηχανισμοί, 
που λειτουργούν μεν ασυνείδητα αλλά καθορίζουν τα δυναμικά και την ποιότητα αυτής 
της ειδικής διαπροσωπικής σχέσης. 

Μια υπεραπλουστευμένη προσέγγιση αυτής της διεργασίας μπορεί να περιγραφεί 
ως ψυχολογική παλινδρόμηση του μεν ασθενούς στη θέση του παιδιού που αναζητά 
την ασφάλεια της «μητρικής» φροντίδας, του δε γιατρού στη θέση μιας παντοδύναμης 
«γονεϊκής» φιγούρας. Μια πιο ψυχαναλυτική προσέγγιση αυτών των δυναμικών, βασι-
σμένη στην θεωρία των «αντικειμενοτρόπων σχέσεων» (object relations), στρέφει την 
προσοχή προς ότι ορίζεται ως «εαυτός», δηλαδή σε μία έννοια που αναφέρεται στον 
κεντρικό πυρήνα της προσωπικότητας. Σε αυτόν τον πυρήνα του εσωτερικού κόσμου 
λειτουργεί, ανεπιγνώστως, μια ψευδής, εξαιρετικά υπερτιμημένη εκτίμηση του εαυτού1, 
περιγραφόμενη στην ψυχαναλυτική γλώσσα ως «μεγαλειώδης εαυτός»2 και ως “πα-
ντοδύναμο αρχαϊκό αντικείμενο»3. Η λειτουργία αυτών των ψυχολογικών μηχανισμών 
ενεργοποιείται, σύμφωνα με τις νεότερες ψυχαναλυτικές θεωρίες, ήδη από την πρώιμη 
παιδική ηλικία, καθώς η ισορροπία του πρωτογενούς ναρκισσισμού διαταράσσεται από 
τα αναπόφευκτα ελλείμματα της μητρικής φροντίδας. Το παιδί αναπληρώνει την προη-
γούμενη τελειότητα αφενός με την εγκατάσταση μιας μεγαλειώδους και επιδειξιομανούς 
εικόνας του εαυτού, τον αποκαλούμενο «μεγαλειώδη εαυτό», αφετέρου εναποθέτοντας 
την προηγούμενη τελειότητα σε ένα αξιοθαύμαστο, παντοδύναμο «εαυτό-αντικείμενο», 
δηλαδή σε ένα εσωτερικευμένο, εξιδανικευμένο γονεϊκό πρότυπο. Η αναφορά στο παντο-
δύναμο αρχαϊκό αντικείμενο παραπέμπει στην ενδοψυχική νηπιακή αναπαράσταση της 
μητρικής εικόνας, βιωμένης ανάλογα με τις προϋποθέσεις του μεγαλειώδους εαυτού4. 
Ό,τι συνεχίζει να επιβιώνει στο ασυνείδητο του ενήλικα από αυτόν τον «μεγαλειώδη 
εαυτό» και από το «παντοδύναμο αρχαϊκό αντικείμενο» είναι αυτό που, είτε εκφραζόμε-
νο είτε συγκαλυμμένο, αποτελεί τον πυρήνα του εγωκεντρισμού ή και της αλαζονείας 
μας. Ουσιαστικά, πρόκειται για το ίδιο ανθρώπινο χαρακτηριστικό, το οποίο η θεολογική 
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γλώσσα ονομάζει «φιλαυτία». 
Εντός του πλαισίου αυτών των ψυχολογικών λειτουργιών βρίσκεται και η ρίζα της 

δυσανεξίας που παρουσιάζουμε στις απογοητεύσεις ή στις ματαιώσεις (frustration), 
καθώς και των ανάλογων ψυχοσυναισθηματικών μας αντιδράσεων όταν προκύψουν 
τέτοιες προκλήσεις5. 

Η ασθένεια και η εξάσκηση της ιατρικής αποτελούν, αναμφίβολα, ανεξάντλητες 
πηγές τέτοιων προκλήσεων. Προκλήσεων προς την κατεύθυνση επιβεβαιώσεως των 
ασυνείδητων φαντασιώσεων παντοδυναμίας, όταν κάποιος διαχειρίζεται τη ζωή και τον 
θάνατο ενός άλλου. Προκλήσεις και προς την κατεύθυνση συνεχούς διάψευσης αυτής 
της παντοδυναμίας, μέσω της βίωσης αλλεπάλληλων ναρκισσιστικών πληγμάτων, αφού 
η αρρώστια και ο θάνατος κάνουν αισθητή αενάως την οδυνηρή παρουσία τους. Αρκεί 
να αναλογιστούμε τον συνεχή τραυματισμό αυτής της ασυνείδητης παντοδυναμίας όταν 
αποτυγχάνουν οι θεραπείες, όταν συναισθανόμαστε την ανεπάρκειά μας να συμπονέ-
σουμε πραγματικά τον πάσχοντα χωρίς να καταρρεύσουμε ψυχικώς, όταν ερχόμαστε 
σε συνεχή επαφή με την υπενθύμιση της δικής μας θνητότητας κ.ο.κ.

Έτσι, η ιατρική πράξη και οι σχέσεις γιατρού–ασθενούς υπονομεύονται, και διαστρέ-
φονται μέσω των αμυντικών μηχανισμών που επιστρατεύονται για την προστασία μας 
από όσα απειλούν την ανεπίγνωστη φιλαυτία ή -αν με πιο μοντέρνους επιστημονικούς 
όρους- τη ναρκισσιστική μας ισορροπία.

Όλα αυτά πιθανόν να μοιάζουν πολύ θεωρητικά. Οι αναφορές σε μερικά παραδείγματα 
από όσα συμβαίνουν στην καθημερινή κλινική εμπειρία μπορεί να δείξει καλλίτερα πως 
λειτουργούν αυτά τα ασυνείδητα δυναμικά, τα οποία σηματοδοτούν την υπονόμευση 
της σχέσης γιατρού–ασθενούς. 

Ο γιατρός επιθυμεί να προσφέρει τον καλύτερο εαυτό του και τις ποιοτικότερες 
υπηρεσίες στον ασθενή. Όμως η ασυνείδητη προσπάθεια αποφυγής του άγχους, που 
εκλύεται από την επαφή με τη νόσο, και από τις προκλήσεις που αυτή συνεπάγεται για 
τον ψυχισμό του, οδηγεί σε μετατροπή της θεραπείας του ασθενούς σε απρόσωπη προ-
σπάθεια θεραπείας του πάσχοντος οργάνου του. Τούτο ενισχύεται και από το γεγονός 
ότι αυτό καθαυτό το μοντέλο της ιατρικής εκπαίδευσης ασχολείται με την εκμάθηση 
αντιμετώπισης ασθενειών μάλλον παρά ασθενών6. Έτσι, με το πρόσχημα της επιστη-
μονικότητας -στην πραγματικότητα υπό το κράτος βασικών ψυχολογικών αμυντικών 
μηχανισμών, όπως η άρνηση, η διανοητικοποίηση, η απομόνωση του συναισθήματος, 
κ.ά.- ο εκάστοτε ασθενής παύει να υπάρχει ως πάσχον πρόσωπο και μετατρέπεται σε 
απρόσωπη διαγνωστική κατηγορία.

Όμως, όσα συμβαίνουν στον ψυχισμό του ασθενή είναι πολύ πιο σύνθετα. Παραθέτω 
μια περιγραφή από την πένα ενός νοσοκομειακού ιερέα: «Μαζί με τον σωματικό πόνο 
ο άρρωστος βιώνει απώλεια και αποχωρισμό. Απλώς και μόνο επειδή είναι άρρωστος 
και βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο, περιορίζεται ο χώρος του και η κινητικότητά του και 
του έχει αφαιρεθεί ο έλεγχος του φυσικού και διαπροσωπικού του περιβάλλοντος. Το 
κομοδίνο του χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς. Το κρεβάτι του δεν είναι το δικό 
του κρεβάτι. Διάφοροι άνθρωποι του μιλάνε και του απευθύνουν προσωπικές ερωτήσεις, 
πολύ συχνά, μάλιστα χωρίς ούτε να χτυπήσουν την πόρτα πριν να μπούνε στο δωμάτιό 
του. Δεν μπορεί να διαθέσει όπως θέλει τον χρόνο του καθώς τον οδηγούν βιαστικά 
κάθε τόσο για να τον υποβάλουν σε διάφορες εξετάσεις. Τον ξυπνούν συχνά τα βογκητά 
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και οι αναστεναγμοί των άλλων αρρώστων μαζί με τους θορύβους που κάνει το προσω-
πικό. Δεν μπορεί να δεχθεί τις επισκέψεις της οικογενείας του όταν θέλει. Δέχεται την 
«εισβολή» συρίγγων, θερμομέτρων, ακτίνων, για να μην αναφέρουμε τα χειρουργικά 
εργαλεία που μπαίνουν μέσα του ή απάνω του και του δίνουν το αίσθημα ότι έχει χάσει 
τον έλεγχο του κορμιού του … Όταν κάποιος δοκιμάζεται από τέτοιες περιστάσεις, τότε 
αισθάνεται τη μοναξιά που συνοδεύει τον πόνο»7.

Είναι γεγονός, και καταγράφεται από τους ερευνητές, ότι ο ασθενής που δοκιμάζεται 
από τη νόσο του βιώνει έντονα συναισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης8. Αναπόφευ-
κτα, ο άνθρωπος που νοσεί παλινδρομεί ψυχοσυναισθηματικά. Είναι αναγκασμένος να 
παραδώσει τη φροντίδα του εαυτού του σε άλλους, με τρόπους που παραπέμπουν σε 
πρωιμότερες, παιδικές φάσεις εξαρτήσεων και ψυχοσυναισθηματικών αναγκών.

Δημιουργείται έτσι μια πειρασμική πραγματικότητα, τόσο για τον ασθενή, που βιώνει 
συγκρουσιακά την ανάγκη για εξάρτηση, όσο και για το γιατρό, που εύκολα νομιμοποιεί 
τον ρόλο του αυταρχικού, αποφαινομένου ex cathedra τεχνοκράτη της υγείας. Στην 
πραγματικότητα, δεν πρόκειται παρά για την προσπάθεια του πρώτου να αποφύγει την 
οδύνη της υποβάθμισης της αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού του, δηλαδή μιας τα-
πείνωσης ως συνέπειας της νόσου του, και του δεύτερου να αποφύγει το άγχος και την 
κατάθλιψη που προκαλεί η επαφή και η επικοινωνία με τα αντίστοιχα συναισθήματα του 
ασθενούς, δηλαδή, επίσης, ένα είδος ταπείνωσης. Έτσι ο γιατρός επιλέγει, ασυνείδητα, 
να αποπροσωποποιεί τη σχέση9.

Όσο λιγότερο υπερτροφικός είναι ο ναρκισσισμός, δηλαδή όσο λεπτότερο είναι το 
κέλυφος της φιλαυτίας, τόσο ευκολότερα μπορείς να προσεγγίσεις τον άλλον, να τον 
εμπιστευθείς και να τον ακούσεις. Όμως, «όταν ακούς τον πόνο δεν μπορείς να μην 
ακούσεις και τη θλίψη. Όταν ακούς τη δυστυχία δεν μπορείς να μην ακούσεις και την 
οργή. Όταν ακούς την απόγνωση δεν μπορείς να μην ακούσεις τη μοναξιά… (Και) …αν 
καλλιεργήσεις το χάρισμα του «ακούειν», τότε δεν μπορείς να αποφύγεις να αγγίξεις 
τη δική σου θλίψη και δυστυχία, να νιώσεις τη δική σου οργή, απόγνωση και μοναξιά», 
γράφει ο προαναφερθείς νοσοκομειακός ιερέας10.

Εν ολίγοις, η συνάντηση γιατρού και ασθενούς κινδυνεύει, συχνά, να εγκλωβιστεί 
στα συγκρουσιακά όρια μιας σχέσης μεταξύ ενός οργισμένου ή άβουλου, πάντως ψυ-
χολογικά παλινδρομημένου ασθενούς, και ενός αμυντικά αυταρχικού, συναισθηματικά 
αποστασιοποιημένου γιατρού. 

Δυστυχώς, τέτοια φαινόμενα δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο στη σύγχρονη 
νοσοκομειακή πραγματικότητα. Μια σχετικά πρόσφατη έρευνα, στην Καλιφόρνια της 
Αμερικής, η οποία διερεύνησε σε ποιους αισθάνονται ότι μπορούν οι σοβαρά πάσχοντες 
να εμπιστευθούν τις βαθύτερες σκέψεις και φόβους, σχετικά με τα προβλήματα που 
συνεπάγεται η νόσος τους, έδειξε την εξής σειρά προτίμησης:

1) Στους εθελοντές επισκέπτες, κυρίως αυτούς που έρχονται εκ μέρους της θρη-
σκευτικής κοινότητας στην οποία ανήκει ο ασθενής. 2) Στους άλλους ασθενείς. 3) Στους 
φίλους. 4) Στον ιερέα του νοσοκομείου, με την ιδιαιτερότητα ότι άλλοι τον θεωρούσαν 
πρώτο στη σειρά επιλογής ως το ιδανικότερο πρόσωπο ενώ άλλοι ήσαν αμφίθυμοι για 
μια τέτοια επαφή. 5) Στο νοσηλευτικό προσωπικό. 6) Τελευταίο στη σειρά τοποθετήθηκε 
το ιατρικό προσωπικό, το οποίο θεωρούσαν πολύ απασχολημένο με τα τεχνικά ζητήματα, 
ώστε να μπορεί να ασχοληθεί και με τα συναισθήματά τους11.
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Πόσο άρτια, όμως, μπορεί να θεωρείται η ιατρική πράξη, όταν λειτουργεί έτσι, ενώ 
ταυτοχρόνως γνωρίζει την καίρια σημασία που έχει η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ 
γιατρού-ασθενούς; Και πόσο ουσιαστική και αποτελεσματική μπορεί να είναι η σχέση 
και η συνεργασία γιατρού-ασθενούς, εάν παραβλέπεται το γεγονός ότι, για κάθε ου-
σιαστική διαπροσωπική επικοινωνία, είναι απαραίτητη η συναισθηματική διάσταση της 
επαφής; Μόνο όταν λειτουργεί σωστά αυτή η διαπροσωπική σχέση, τότε ο γιατρός 
«νιώθει» πραγματικά το συνολικό πρόβλημα του ασθενούς –δηλαδή το σωματικό και 
τις ψυχολογικές και υπαρξιακές του διαστάσεις- και ο ασθενής έχει τη βεβαιότητα ότι 
ο γιατρός όντως τον «νιώθει»12. Εντέλει, η εντελώς απαραίτητη, για τη σωστή ιατρική 
παρέμβαση, θεραπευτική συμμαχία δεν μπορεί να εγκατασταθεί, αν δεν αναδύεται η 
αγαπητική ευαισθησία για τον πόνο του άλλου13, η οποία δεν προκαλείται από οίκτο ή 
συμπόνια, εκφραζόμενα από θέσεως ισχύος, αλλά φανερώνει τη συναίσθηση της κοινής 
μας αδυναμίας και ευαλωτότητας14.

Όσα αναφέρθηκαν ως εδώ αποκτούν ακραίες διαστάσεις, και καθίσταται εμφανέστερη 
η σημασία τους, στις περιπτώσεις των χρονίως σοβαρά πασχόντων και ιδιαίτερα των 
καταληκτικών ασθενών. Οι εργασίες των ειδικών στην αντιμετώπιση των καταληκτικών 
ασθενών, όπως –ενδεικτικά– της E. Kübler-Ross15, του M. Pattison16, του E. Schneid-
man17, του Ch. Meyer18 κ.ά., είναι ήδη πολύ γνωστές και λεπτομερέστερες αναφορές 
θα μας βγάλουν εκτός των ορίων αυτού του κειμένου. 

Θα σταθώ σε έναν μόνον προβληματισμό: Όταν ο ασθενής βρίσκεται ήδη στη διαδι-
κασία του θνήσκειν, μερικές από τις «θεραπευτικές» μας παρεμβάσεις ή, κάποτε και η 
πλήρης εγκατάλειψή του, έχουν πάντοτε ορθολογική επιστημονική κατοχύρωση; Εκφρά-
ζουν όντως εμπαθητική (empathetic) στάση απέναντι στον άρρωστο και ανταποκρίνονται 
στις πραγματικές του ανάγκες; Μήπως, σε κάποιες περιπτώσεις, το ασυνείδητο κίνητρο 
είναι η ανακούφιση των αισθημάτων αδυναμίας, ενοχής, και απελπισίας του ίδιου του 
γιατρού, με οποιοδήποτε κόστος για τον ασθενή;

Ο (μακαριστός) καθηγητής Δ. Ωραιόπουλος σημειώνει: «Ακόμη και όταν τίποτα δεν 
μπορεί να γίνει από πλευράς ιατρικής θεραπείας, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, ότι οι ασθε-
νείς που πεθαίνουν χρειάζονται ρύθμιση του πόνου, διατήρηση της αξιοπρέπειας και της 
προσωπικής τους αξίας και τελικά το έσχατο «φάρμακο», την αγάπη και τη στοργή. Η 
παρουσία μας και η θερμή μη επικριτική στάση μας μπορεί να προσφέρει ανακούφιση, 
να μειώσει το άγχος και να επιτρέψει έτσι στον ασθενή να εξωτερικεύσει σκέψεις και 
συναισθήματα, τα οποία έχει ανάγκη να μοιραστεί επικοινωνώντας με κάποιον.

Ο ευαίσθητος γιατρός, δείχνοντας σεβασμό στις αξίες του ασθενούς, μπορεί να 
λειτουργήσει σαν καθρέφτης και έτσι να τον βοηθήσει να διευκρινίσει, να ανακαλύψει 
και να εκφράσει το νόημα της ζωής του. Κι αυτό μπορεί να προσφέρει επούλωση και 
ειρήνη. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, χρόνο «να είσαι παρών» 
και να ακούς, χρόνο να κρατήσεις ένα χέρι, χρόνο να μιλήσεις»19.

Υπάρχει, ωστόσο, μια ρεαλιστική διάσταση σ’ αυτή την προσέγγιση, που δεν πρέπει 
να διαφύγει της προσοχής μας. Το αίτημα προς τον γιατρό, να καλύψει με πληρότητα 
όλες αυτές τις πτυχές της θεραπευτικής σχέσης, διαγράφει μια υπερεγωτική, δηλαδή 
ιδιαιτέρως ενοχοποιητική, απαίτηση ανταπόκρισης του γιατρού σε ανάγκες του ασθε-
νούς, που υπερβαίνουν τις δυνατότητες αλλά και τις αρμοδιότητές του. Υπό το κράτος 
της ψυχολογικής έντασης, την οποία κινητοποιεί η νόσος, αναδύονται ταυτοχρόνως 
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και πολλά άλλα προβλήματα, όπως οι ψυχοκοινωνικές επιπλοκές, οι εκκρεμότητες και 
δυσκολίες στις οικογενειακές-διαπροσωπικές σχέσεις, οι υπαρξιακές και θρησκευτικές 
αγωνίες και αναζητήσεις, κ.α. Τούτο σημαίνει ότι, με αφορμή την ασθένεια, απαιτείται 
η κάλυψη αναγκών ευρύτερων από αυτές στις οποίες, φύσει και θέσει, μπορεί να αντα-
ποκριθεί ο γιατρός. 

Είναι αλήθεια, ότι ο γιατρός όχι μόνο δεν είναι αρμόδιος αλλά κάποτε ίσως είναι 
και ακατάλληλος για να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις ανάγκες. Τούτο, όμως, δεν 
συνεπάγεται αυτόματη νομιμοποίηση μιας τεχνοκρατικής και συναισθηματικά αποστασι-
οποιημένης στάσης του γιατρού. Πολύ περισσότερο δεν ερμηνεύει γιατί παρουσιάζεται 
τόσο ακατανόητη, μερικές φορές, η ανάγκη συνεργασίας του γιατρού με άλλους, πιο 
κατάλληλους για την εκάστοτε περίπτωση, «θεραπευτές». Με άλλους, δηλαδή, «ειδι-
κούς», που μπορεί να φανούν πολύτιμοι τόσο στον ασθενή όσο και στον ίδιο τον γιατρό. 
Το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα είναι οι δυσκολίες συνεργασίας του ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού με τους ιερείς αλλά και με τους ψυχολόγους ή τους 
ψυχιάτρους του νοσοκομείου.

Πολλά θα μπορούσε να καταγράψει κάποιος, αναντίρρητα, για τη σημαντική ευ-
θύνη και την αρνητική συμβολή και των άλλων «θεραπευτών» στα δυναμικά αυτών 
των συγκρουσιακών καταστάσεων. Και, βέβαια, από την ευθύνη για τα προβλήματα 
συνεργασίας εις βάρος της σφαιρικής και ποιοτικής συμπαραστάσεως στους ασθενείς 
δεν απαλλάσσονται οι ιερείς των νοσοκομείων. Εδώ θα αρκεστούμε μόνο στην παρα-
τήρηση, ότι συχνά τα προβλήματα στη συνεργασία μεταξύ ιατρών και ιερέων, ή άλλων 
εκπροσώπων υποστηρικτικών συστημάτων, παρουσιάζονται ως ιδεολογικής φύσεως. 
Στην πραγματικότητα, η δυσκολία συνεργασίας διέπεται από τις ίδιες ψυχολογικές δυ-
σκολίες που προσδιορίζουν και τις σχέσεις γιατρού-ασθενούς, όπως τις περιγράψαμε 
στις προηγούμενες ενότητες. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις, στο βάθος του συγκρουσι-
ακού χάσματος, υποφώσκει το πρόβλημα της απειλής των ψυχολογικών ασφαλιστικών 
δικλείδων στις οποίες στηρίζεται η αυτοεκτίμησή μας, όπως, για παράδειγμα, ο τρόπος 
με τον οποίο έχουμε επενδύσει στον κοινωνικό ή επαγγελματικό μας ρόλο, στην ιδεο-
λογία, στη θρησκεία, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, κ.ο.κ.20. Το αποτέλεσμα είναι η 
απώλεια μιας εξαιρετικά σημαντικής διάστασης στον τρόπο που οργανώνεται η παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών, όπου και πάλι ένα είδος εκλεπτυσμένης έκφρασης της ανθρώπινης 
φιλαυτίας υπονομεύει τις δυνατότητες μιας πολύ πιο σφαιρικής και δυναμικής, δηλαδή 
κατ’ ουσία φιλάνθρωπης, θεραπευτικής παρέμβασης.

Πόσο φιλάνθρωπη είναι, όμως, η θεμελίωση των ιατρικών μας παρεμβάσεων, όταν η 
ιατρική επιστήμη καλείται να θεραπεύσει τον άνθρωπο, αδιαφορώντας για την σημασία 
που έχουν γι αυτόν θεμελιώδη συστατικά της υπάρξεώς του, όπως είναι οι βαθύτερες 
οντολογικές προεκτάσεις της ελευθερίας του και οι υπερβατικές ανάγκες του; 

Η ανατολική χριστιανική παράδοση πίστευε πάντοτε πώς η κατανόηση της νοσηρότη-
τας της ανθρώπινης φύσης δεν μπορεί να κατανοηθεί μηχανιστικά, χωρίς αναφορά στις 
συνέπειες της κακοδιαχείρισης της ελευθερίας του ανθρώπινου προσώπου. Σύμφωνα με 
την πατερική σκέψη, η πεμπτουσία της νοσηρότητας βρίσκεται στη φιλαυτία. Ο Μάξιμος 
ο ομολογητής, εναρμονιζόμενος με τη «συμφωνία των πατέρων» (consesus patrum), ορί-
ζει το πυρηνικό αυτό πάθος ως τη γενεσιουργό αιτία όλων των παθών21. Στη θεολογική 
μας παράδοση, η υποταγή στη δουλεία των παθών συνδέεται άμεσα με την «Πτώση», 
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δηλαδή την έκπτωση του ανθρώπου από την φυσική κατάσταση της δημιουργίας του. 
Ο ιερός Φώτιος, αναλύοντας τη σκέψη του Μαξίμου του Ομολογητού, διευκρινίζει ότι η 
φιλαυτία, η οποία αντικατέστησε την αγάπη προς τον Θεό, γέννησε την ηδονή. Επειδή, 
όμως, η ηδονή ήταν ανάμεικτη με την οδύνη, ο άνθρωπος μπλέχτηκε σε μια αέναη και 
απέλπιδα προσπάθεια να κρατήσει την ηδονή και να αποβάλει την οδύνη. Από αυτή 
την αγωνιώδη προσπάθεια γεννήθηκε ο όχλος των παθών22. Οι γιατροί γνωρίζουν πολύ 
καλά τι σημαίνει αυτό, αφού αψευδής μάρτυρας της σχέσης ηδονής και οδύνης είναι 
οι διατροφικές συνήθειες.

Μία από τις συνέπειες αυτού που στη Θεολογία καλείται «Πτώση», δηλαδή έκπτωση 
του ανθρώπου από την αμεσότητα της σχέσης του με τον Θεό, λόγω κακοδιαχείρισης της 
δωρηθείσας ελευθερίας, είναι ότι η οδύνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ηδονής 
στην καθημερινότητα του ανθρώπινου βίου23. Η παραθεώρηση αυτής της βασικής αρχής 
συνεπάγεται ότι καμία ιατρική ή κοινωνικο-πολιτισμική παιδαγωγία δεν ενδιαφέρεται να 
προετοιμάσει, τόσο τον υποψήφιο πάσχοντα, δηλαδή όλους μας, όσο και τον γιατρό, 
για τη συνάντησή με την οδύνη. Το αποτέλεσμα είναι η εμφανής έλλειψη μέριμνας για 
την καλλιέργεια και την ανάπτυξη ικανοτήτων αποδοχής και αξιοποίησης αυτής της 
ωριμοποιού διάστασης του βίου24 και η μονομερής επικέντρωση απλώς και μόνο στην 
τεχνοκρατική απάλειψη της οδύνης. Χάνεται έτσι αυτό που ο Berdiaev περιγράφει ως 
την ευκαιρία «μετατροπής της δύσθυμης και σκοτεινής οδύνης και απελπισίας, που 
οδηγεί σε όλεθρο, σε μεταμορφωμένη οδύνη που οδηγεί στη σωτηρία»25.

Μια τέτοια προσέγγιση επαναφέρει στο προσκήνιο το μείζον ζήτημα της φιλαν-
θρωπίας. Δυστυχώς, ο όρος «φιλανθρωπία» έχει διαστρεβλωθεί αφενός από τη στενή, 
χρησιμοθηρική ηθικολογία, που χαρακτηρίζει αιώνες τώρα τη δυτική εκδοχή της χριστια-
νοσύνης, και η οποία έχει δηλητηριάσει και τις δικές μας αντιλήψεις, αφετέρου από τη 
ναρκισσιστική διαστροφή της φιλανθρωπίας στον καθημερινό μας βίο. Παρ’ όλα αυτά, 
η φιλανθρωπία, στην καθαρή της μορφή, δεν αποτελεί απλώς μια πιθανή έκφραση της 
ιατρικής σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις αλλά το δομικό συστατικό που καθορίζει το 
ήθος μιας όντως ανθρωπιστικής ιατρικής. 

Βεβαίως, δεν είναι σωστό να τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Το να πιστεύει κάποιος ότι 
η ιατρική θα γίνει κάποτε πλήρως φιλάνθρωπη μοιάζει με χίμαιρα, και είναι μάλλον 
αφελής η προσδοκία, ότι η ιατρική πράξη θα υπερβεί όσες εκπτώσεις υφίσταται, ανα-
πόφευκτα, εφόσον εξασκείται από «πεπτωκότες» ανθρώπους, εκ γενετής φορείς του 
ιού της φιλαυτίας.

Είναι, ωστόσο, σημαντικό, και εντέλει ευεργετικό, να αποδεχθούμε τη νοσηρή πραγ-
ματικότητα της υπάρξεώς μας. Τότε μπορούμε ίσως να προβληματιστούμε ειλικρινά και 
σοβαρά για το τί μπορούμε να κάνουμε. 

Ο ιός της φιλαυτίας είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαγνωσθεί και να θεραπευτεί, και 
οι μόνοι θεραπευμένοι έχουν ήδη καταταγεί στα αγιολόγια της Εκκλησίας. Μπορούμε, 
όμως, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο πώς οι άνθρωποι, που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τον ανθρώπινο πόνο, μπορούν να αποκτήσουν κάποια αντισώματα 
εναντίον της αφιλανθρωπίας ή της επιστημονικά κατοχυρωμένης σκληροκαρδίας, η 
οποία παρουσιάζεται ως τάχα αναπόφευκτη συνέπεια των σύγχρονων βιοτεχνολογικών 
εξελίξεων.

Τίθεται, λοιπόν, ένα άμεσο ερώτημα:
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Μήπως είναι καιρός να ληφθεί σοβαρά υπόψη πόσο είναι αναγκαίο, στη βασική 
εκπαίδευση των γιατρών, των κληρικών, και όσων άλλων επιλέγουν να υπηρετήσουν 
τον άρρωστο, να συμπεριλάβουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που να προάγουν και να 
καλλιεργούν την ανάπτυξη ενός όντως σφαιρικά θεραπευτικού, και άρα φιλάνθρωπου, 
επαγγελματικού ήθους;
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Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος

Η κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με την άλωση της Πόλης (29 Μαϊου 1453) 
από τους Τούρκους οδήγησε τους κατακτημένους πληθυσμούς στην παντελή απουσία 
κάθε κοινωνικής και ιατρικής μέριμνας. 

Στoν ελλαδικό χώρο κατά τη διάρκεια της μακραίωνης δουλείας η υγεία των «ραγιά-
δων», ιδιαίτερα αυτών της υπαίθρου, βρισκόταν στα χέρια των πρακτικών ή εμπειρικών 
γιατρών. Επρόκειτο για άτομα τα οποία ασκούσαν τη λαϊκή ή δημώδη ιατρική, που 
βασιζόταν στη χρήση βοτάνων με τη βοήθεια των γιατροσοφιών. 

Μεταξύ των εμπειρικών αυτών γιατρών ανήκαν κατέχοντας μάλιστα επίζηλη θέση 
και οι Βικογιατροί ή Ζαγορίτες ή Ζαγοριανοί ή Γιαννιώτες. Πρόκειται για τους πρα-
κτικούς γιατρούς, που όπως αποφαίνεται κατηγορηματικά ο ιστοριοδίφης γιατρός 
Λάζαρος Βλαδίμηρος «κακώς» συγχέονται με τους κομπογιαννίτες:1 «Συνάγεται ότι ο 
όρος Κομπογιαννίτης ήταν άγνωστος κατά το χρονικό διάστημα που αυτοί έδρασαν και 
ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε κατά την εποχή τους, για να προσδιορίσει τους Ηπειρώτες 
εμπειρικούς γιατρούς».

Οι Βικογιατροί κατάγονταν κυρίως από τα Ζαγοροχώρια, της περιοχής της χαράδρας 
του Βίκου: Λιασκοβέτσι, Μανεσή, Τσεπέλοβο, Φραγγάδες, Πάπιγκο, Σκαμνέλι, Τζαντίλα, 
Καλωτά, Δόλιανη, Κουκούλι, Νεγάδες, Άνω Πεδιμά, Μονοδένδρι και Καπέσοβο. Τα πολλά 
βότανα που ευδοκιμούν στις πλαγιές του φαραγγιού τούς βοηθούσαν στην άσκηση της 
«τέχνης» τους. 

Η χαράδρα του ποταμού Βίκου βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων ΒΑ των Ιωαν-
νίνων. Έχει μήκος γύρω στα 15 χιλιόμετρα, πλάτος που κυμαίνεται μεταξύ 20 και 2000 
μέτρων και βάθος μέχρι 1200 μέτρα. Τεράστια κοτρόνια και μυτεροί βράχοι καλύπτουν 
τις απόκρημνες πλευρές της. Η δημιουργία της οφείλεται σε εδαφική διάβρωση από τα 
ρυάκια και τους χείμαρρους της περιοχής. Το Ζαγόρι, τόπος κατ’ εξοχήν ορεινός, είναι 
η καρδιά της οροσειράς της Πίνδου, που δεν είναι ένα βουνό, αλλά αμέτρητα πελώρια 
και μεγαλόπρεπα βουνά. Είναι η «ραχοκοκαλιά» της Ελλάδας και στήριγμά της είναι το 
πέτρινο βάθρο της.2

Ο Ελβετός Fr. Boissonnas, από τους πρώτους ορειβάτες, που κατάκτησαν τις κο-
ρυφές του Ολύμπου, όταν επισκέφθηκε το φαράγγι, ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που 
έγραψε: «…ο Βίκος είναι η πιο μεγάλη χαράδρα του Ζαγορίου. Οι απόκρημνες πλευρές 
της, που είναι πολλές εκατοντάδες μέτρα ψηλές, φαίνονται σαν πελεκημένες με τσεκούρι 
από κάποιον Ολύμπιο θεό»! (Εικ. 1) και συμπληρώνει συνεπαρμένος από την ομορφιά 
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του τοπίου ο καθηγητής Κ. Γκανιάτσας: 3 

«Το επισφράγισμα των φυσικών αγρίων καλλονών που εσκορπίσθησαν εκεί με σπα-
τάλη υπό του Δημιουργού, είναι οι γιγαντιαίοι απόκρημνοι βράχοι, η βαθεία χαράδρα 
με τα κελαρύζοντα γάργαρα νερά του ποταμίσκου Βίκο…Το αγρτίας ομορφιάς αυτό 
πανόραμα αιχμαλωτίζει το βλέμμα, προξενεί αίσθημα δέους και ιλίγγου και εξάπτει τον 
νουν, δυνάμενον και την πλέον πτωχήν ακόμη φαντασίαν να συνενώσει εις μιαν μοναδικήν 
οπτικήν εστίαν…Ανυψώνοντας κανείς το βλέμμα του υψηλά εις τους θεόρατους βράχους, 
συναρπάζεται και εξαϋλώνεται από την επιβλητικήν και συνδυασμένην με εξαιρετικήν 
ομορφιάν μεγαλοπρέπειαν και όταν το ταπεινώσει εις την γην δια να συνέλθη από το δέος, 
που προξενεί το θείο εκείνο Όραμα, αντικρύζει παρόμοιο μεγαλείο…Αχόρταγα μετατο-
πίζει κανείς το βλέμμα του από βράχο σε βράχο και θα ήθελε πολύ να ήταν ο πανόπτης 
μυθολογικός Άργος και να είχε τόσα μάτια όσα τα άστρα του ουρανού δια να απολαύση 
και να σαγηνευθή από όλα τα θέλγητρα της χαράδρας».

Η άριστη γεωλογική σύνθεση του εδάφους σε ιχνοστοιχεία σε συνδυασμό με τις συχνές 
βροχοπτώσεις που παρατηρούνται στην περιοχή είναι οι παράγοντες οι οποίοι ευνοούν 
την ανάπτυξη της πληθώρας των αυτοφυών θεραπευτικών βοτάνων, χάρη στα οποία 
το φαράγγι δίκαια ονομάστηκε από τους ντόπιους κατοίκους «φαρμακείο της φύσης»!

Ο ακριβής αριθμός των ειδών των φυτών που φυτρώνουν στην περιοχή δεν είναι 
γνωστός. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.700 είδη και υποείδη χλωρίδας, η οποία 

Εικ. 1. Η χαράδρα του Βίκου. «…πλευρές πελεκημένες με το τσεκούρι κάποιου Ολύμπιου θεού»! Στο 
βάθος ρέει ο ομώνυμος ποταμός.
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θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες της πατρίδας μας. 3

Η «πελατεία» των Βικογιατρών ήταν εκ προοιμίου εξασφαλισμένη. Ο μικρός αριθμός 
των επιστημόνων γιατρών που υπήρχε τότε στη χώρα μας, οι οποίοι σημειωτέον ασκού-
σαν το λειτούργημά τους μόνο στις πόλεις, ήταν η κυρία αιτία που η διασφάλιση της 
υγείας των κατοίκων των χωριών και κωμοπόλεων βρισκόταν στα χέρια τους. «Πελάτες» 
όμως είχαν και στις πόλεις. Η φήμη τους συχνά ξεπερνούσε τα όρια της επαρχιακής 
υγειονομικής τους επικράτειας.4 

Κυκλοφορούσαν παντού. Σύμφωνα δε με τον Δ. Σάρρο,5 ασκούσαν το έργο τους από 
το 1670 εκτός από την Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στη Μικρά Ασία και σ’ όλα 
τα νησιά της Μεσογείου. Εξέταζαν «ιατρικά» χριστιανούς, μωαμεθανούς και εβραίους, 
άντρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους. 

Για πολλούς Βικογιατρούς υπάρχουν αξιόπιστες μαρτυρίες, για τις ιατρικές επιτυχίες 
και την κοινωνική τους καταξίωση. Μερικοί έφθασαν μέχρι τα παλάτια των σουλτάνων, 
όπου κατέλαβαν υψηλά διοικητικά αξιώματα.6,7

Ο Πασχάλογλους, από το Καπέσοβο, υπήρξε μυστικοσύμβουλος τεσσάρων σουλτάνων 
(Αβδούλ Χαμίτ Α,΄ Σουλεϊμάν Γ,΄ Μουσταφά Δ΄ και Μαχμούτ Β΄). Τελικά φυλακίστηκε στην 
Κωνσταντινούπολη όπου πέθανε από δυσεντερία (1823). Την ίδια εποχή (1821) βρήκε 
μαρτυρικό θάνατο στα μπουντρούμια της Πόλης και ο συμπατριώτης του, γνωστός 
εμπειρικός γιατρός Κ. Βρούζας. Απόγονοι του Πασχάλογλου ίδρυσαν στο χωριό του την 
Πασχάλειο Σχολή (1861), ονομαστή πέρα των άλλων και για την πλούσια βιβλιοθήκη της. 

Ξακουστοί επίσης Βικογιατροί υπήρξαν οι Πανταζής Εξάρχου, Α. Ζώνιας, Ι. Παρτάλης, 
Δ. Πολυχρόνης και άλλοι. Ο πρώτος, από το Λιασκοβέτσι, διακρίθηκε και για τις πολ-
λές ευεργεσίες του, ενώ «ο υιός του Κώστας παρακολουθήσας (1784) Φιλιππουπολίτας 
εμπόρους ροδαλαίου εις Ινδίας προοδεύει και ακμάζει (1792-1794) συνεργήσας και προς 
προαγωγήν της Ορθοδοξίας εν Καλκούτη, ίδρυσε εμπορικούς οίκους και διηύθυνε εκεί 
«εμπορικόν δικαστήριον». Ο Παρτάλης από το Σκαμνέλι εργάστηκε στο Βουκουρέστι 
(1716) όπου απέκτησε μεγάλη περιουσία και βοήθησε το χωριό του κτίζοντας εκκλησίες 
και γεφύρια, ενώ ο Πολυχρόνης από το Τσεπέλοβο άφησε σημαντικά κληροδοτήματα 
για τη μόρφωση των νέων της περιοχής του. Για τον Ζώνια, από τη Βίτσα, ο οποίος ση-
μειωτέον ίδρυσε «ειδικό» σχολείο για τους εμπειρικούς γιατρούς της περιοχής, λέγεται 
ότι χρησιμοποιούσε συστηματικά τη «μούχλα», προκειμένου να γιατρεύει τις πληγές των 
αρρώστων του. Τη συνέλεγε από ανήλιους μουχλιασμένους τοίχους και από μουχλιασμένα 
τρόφιμα. Τη χρησιμοποιούσε για επάλειψη των σοβαρών και μολυσμένων τραυμάτων, 
αλλά και για εσωτερική λήψη διαλυμένη σε υγρό. Δηλαδή, χρησιμοποιούσε θεραπευ-
τικά τη «μούχλα» από την οποία μετά αρκετά χρόνια ο Άγγλος A. Fleming (1881-1955) 
παρασκεύασε την πενικιλίνη!

Οι πιο επιτήδειοι Βικογιατροί αποτελούσαν την τάξη των «εξοχότατων». Αυτοί κυ-
κλοφορούσαν με μεγαλοπρεπή ενδυμασία, ώστε να εντυπωσιάζονται οι ασθενείς τους. 
Φορούσαν μαύρη μάλλινη πλούσια «σιγκούνα», έδεναν τα μακριά μαλλιά τους με πλατιά 
πράσινη κορδέλα και το κεφάλι τους το κάλυπταν μ’ ένα ιδιότυπο και κατά προτίμηση 
μαύρου ή κόκκινου χρώματος καπέλο. Για μεγαλύτερο ακόμη εντυπωσιασμό άνοιγαν 
και το «γιατροσόφι» τους, για να βρουν και μελετήσουν δήθεν το κατάλληλο για την 
περίπτωση του αρρώστου φάρμακο.

Οι «εξοχότατοι»,οι οποίοι διαφημίζονταν ως απόγονοι μεγάλων και γνωστών προ-
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σωπικοτήτων, έφθαναν έφιπποι στα χωριά, αφού πριν αναγγελλόταν η άφιξή τους από 
ντελάληδες, που διαλαλούσαν: «Ήλθεν ο εξοχότατος γιατρός… Θα μείνει μόνο λίγο στο 
χωριό. Τρέξτε να προλάβετε». Η «πελατεία» αυτών ανήκε κατά κανόνα στην οικονομικά 
εύρωστη κοινωνική τάξη του χωριού. 

Οι λιγότερο γνωστοί ανήκαν στους «παρακατιανούς». Αυτών η ενδυμασία ήταν απλή 
και οι τρόποι τους δε διέφεραν από εκείνους των «πελατών» τους. Οι άρρωστοι τις πε-
ρισσότερες φορές τους πλήρωναν σε…«είδος»!

 Οι Βικογιατροί είχαν και άλλες ονομασίες. Έτσι, «Ματσουκάδες» λέγονταν εκείνοι που 
είχαν μαζί τους τη «ματσούκα», δηλαδή ένα ξύλινο χοντρό ραβδί με ρόζους. Η «ματσούκα» 
εκτός του ότι τους πρόσδιδε «ύφος και αρχοντιά», πολλές φορές τους προστάτευε. Τη 
χρησιμοποιούσαν, για να προφυλαχθούν, όταν η υγεία του αρρώστου δεν εξελισσόταν 
καλά και οι συγγενείς δεν αποδέχονταν στωικά τη δυσάρεστη κατάσταση.4

«Σακκουλιαραίοι» αποκαλούνταν εκείνοι που κουβαλούσαν στους ώμους μία μεγάλη 
δερμάτινη σακούλα, όπου βρισκόταν η θεραπευτική τους πραμάτεια και ό,τι άλλο έκριναν 
ως απαραίτητο για τη δουλειά τους. 

Υπήρχαν όμως και «εξειδικευμένοι», οι «Σπασογιατροί». Έτσι ονομάζονταν, διότι 
ήταν ειδικοί στη θεραπεία της βουβωνοκήλης, των καταγμάτων, των εξαρθρημάτων, 
του οφθαλμικού καταρράκτη και της κυστικής λιθίασης.

Μνεία των «γιατρών» αυτών κάνει και ο Fr. Pouqueville (1770-1838), ιστορικός, 
γιατρός και πρόξενος της Γαλλίας στο σαράι του Αλή Πασά, στα Γιάννενα. Αναφέρει 
εμπειρικούς γιατρούς, οι οποίοι μολονότι δεν είχαν ανατομικές γνώσεις, εκτελούσαν 
με ιδιαίτερη επιτυχία την «τέχνη» τους. Γράφει:8 «…με τέτοια επιτυχία και επιδεξιότητα, 
ώστε μπορούν να εκπλήξουν και τους πιο ικανούς χειρουργούς. Διακρίνονταν προπάντων 
στις περιεσφιγμένες κήλες ή στις κήλες που έγιναν ενοχλητικές εξαιτίας του βάρους των. 
Άλλοι ξέρουν να χειρουργούν τον καταρράκτη δια πιέσεως και οι πιο ικανοί χρησιμοποιούν 
λιθοτομία. Αναφέρω τα πράγματα που είδα. Οι αμαθείς χειρουργοί του Ζαγορίου δεν 
δημιουργούν περισσότερα θύματα από όσα πολλοί σημερινοί πτυχιούχοι επιστήμονες». 

Ο Γάλλος πρόξενος στην Αθήνα S. Fauvel (1753-1838) κατέφυγε το 1789 σε πρακτικό 
Ηπειρώτη γιατρό, για να του εγχειρίσει την κήλη.8 

Οι «Σπασογιατροί» συνέλεγαν τους σάκους από τις κήλες, τους φούσκωναν και τους 
κρεμούσαν σε καλάμι, ενώ οι βοηθοί τους ανεμίζοντάς τους φώναζαν: 8 «Να ο μεγάλος 
γιατρός, ο μεγάλος κηλοθεραπευτής, ο εξοχότατος σπασογιατρός…που έχει (τόσους) 
σάκους από κήλες περίφημα χειρουργημένες». Ήταν η …ιατρική διαφήμιση της εποχής: 
Όσοι έκαναν και μικρές χειρουργικές επεμβάσεις ονομάζονταν «τζιουράδες» ή «τζιρά-
δες» και η επέμβαση «τζιαλάτεμα», λέξη από την οποία προήλθε η λαϊκή έκφραση: «τον 
άρρωστο τον τζιαλάτεψε για πολύ ώρα ο γιατρός».

 Οι Βικογιατροί που κατάγονταν από τα Επτάνησα ή την Ιταλία ντύνονταν με πολύ-
χρωμα φανταχτερά ρούχα και ονομάζονταν «καλογιατροί» (Εικ. 2).Την ονομασία αυτή 
την απέκτησαν, επειδή αυτοδιαφημιζόμενοι έλεγαν: «Εδώ ο καλός γιατρός, που διαθέτει 
τα καλά γιατρικά».Έφεραν στο κεφάλι το «σαμουροκάλπακο», που ήταν μεγάλο καπέλο 
κατασκευασμένο από μαλακό δέρμα αγριοκάτσικου ή νυφίτσας, το οποίο έμοιαζε με 
ευμεγέθη φυσιγγιοθήκη όπου τοποθετούσαν τα βότανα και τα γιατρικά πρώτης ανάγκης. 
Η φήμη τους δεν ήταν καλή, γι’ αυτό και χαρακτηρίζονταν ως αγύρτες και τσαρλατάνοι. 
Η περιγραφή τους από τον ιστορικό Κ Σάθα 9 είναι χαρακτηριστική: «Οι αρειμάνιοι ού-
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τοι αγύρται, ως επί το πλείστον Ιταλοί 
ή Επτανήσιοι, περιβεβλημένοι πλατύ-
γυρα επανωτάμπαρα, των οποίων οι 
μεν τριγωνοειδείς άκραι περιεδινούντο 
απαύστως ως γλωσσίδες ψαλίδος, αι 
δε πρόσθετοι επωμίδες ανεμιζόμεναι 
εκροτάλιζον επί των δίκην παρασίμων 
επικειμένων μεταλλικών κομβίων, και 
φορούντες μικρά υποδήματα περισφυγ-
γόμενα δια θεατρικών κροσσίων και 
στενόν παντελόνιον πεποικιλμένον δι’ 
οφειοειδώς περιερραμένων σειριτών, 
ωμοιαζον προς Ισπανούς ταυρομάχους. 
Αλλά το χαρακτηριστικώτατον γνώρισμα 
του Καλογιατρού ήν το μεμιστοφελικώς 
εξυρισμένον αυτού πρόσωπον, το οποί-
ον κωμικώς μορφάζον ανεδύετο εντός 
πλατυτάτου περιλαιμίου, ως η κεφαλή 
χελώνης εξερχομένης και εισερχομένης 
εν τω οστράκω αυτής».

Μερικοί από τους Βικογιατρούς 
καταγίνονταν ιδιαίτερα με την εξα-
γωγή των δοντιών (Εικ. 3), ενώ άλ-
λοι εκτελούσαν χρέη κτηνιάτρου. Η 
καλή υγιεινή κατάσταση των οικόσιτων 
ζώων, όπως είναι ευνόητο, είχε μεγά-
λη σημασία για τους ανθρώπους της 
υπαίθρου. 

Οι πρακτικοί «δοντογιατροί» δι-
ακονούσαν το «λειτούργημά» τους 
στα απομονωμένα συνήθως χωριά 
της πατρίδας μας, μέχρι και πριν από 
μερικές ακόμη δεκαετίες. Ο γράφων 
έζησε την οδοντιατρική δραστηριότητα 
του παππού του:10 

«Ο μπάρμπα-Κώστας, όταν απολύ-
θηκε από το στρατό έφερε μαζί του μια 
…«δοντάγρα»! Του την είχε χαρίσει ο 
οδοντίατρος του συντάγματος, επειδή 
τον είχε βοηθήσει επανειλημμένα στη 
δουλειά του. Επιστρέφοντας στο χωριό 
έγινε πρόεδρος της κοινότητας. 

Ένα βράδυ κάποιος συγχωριανός 
του κόντεψε να τρελαθεί από τον πονό-

Εικ. 2. Βικογιατρός- Καλογιατρός: Εδώ, ο καλός για-
τρός …

Εικ. 3. Πρακτικός οδοντίατρος. Steen J. (1625-1698).
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δοντο. Στην απελπισία του έστειλε τη γυναίκα του να συμβουλευτεί τον μπάρμπα-Κώστα. 
Τότε εκείνος θυμήθηκε τη…«δοντάγρα» του. Πήγε στο σπίτι του αρρώστου και με την 
πρώτη προσπάθεια ο φρονιμίτης βρέθηκε στα σκουπίδια.

Την άλλη μέρα βούιξε όλο το χωριό. Αποκλειστική συζήτηση στο καφενείο ήταν η 
«δοντογιατρική» επιτυχία του μπάρμπα-Κώστα. Ακολούθησαν δεύτερη και τρίτη επιτυχής 
εξαγωγή δοντιών και καθιερώθηκε πλέον σαν… «δοντογιατρός»! 

Το πεζούλι της μάντρας του σπιτιού του έγινε πολυθρόνα «δοντογιατρείου». Εκεί 
καθόταν ο άρρωστος και ακουμπούσε το κεφάλι του σε ένα μαξιλαράκι καρφωμένο 
στον τοίχο που εφαπτόταν με το πεζούλι. Έτσι, δεν κινδύνευε να τραυματιστεί, όταν η 
εξαγωγή του δοντιού ήταν δύσκολη και απαιτούσε ιδιαίτερη δύναμη που συνεπαγόταν 
έντονες προς τα πίσω κινήσεις του κεφαλιού.

Χρήματα δεν έπαιρνε. Η αμοιβή του ήταν πάντοτε σε «είδος» που επαφιόταν στη 
θέληση των αρρώστων. Μερικοί οι οποίοι είχαν τον «τρόπο» τους, ιδίως οι «ξενομερίτες», 
του έδιναν κάποιο ζωντανό, συνήθως μια κότα ή έναν κόκορα. 

Μία μέρα ήρθε ο πρόεδρος του διπλανού χωριού να ζητήσει τα φώτα της επιστήμης 
του. Το ένα του μάγουλο ήταν πρησμένο και ο ίδιος έμοιαζε σαν να έπασχε από μονό-
πλευρες «μαγουλάδες»! Δεν είχε κλείσει μάτι την προηγούμενη νύχτα από τον πονόδο-
ντο. Η συμβία του κρατούσε στην αγκαλιά της ένα γουρουνάκι με δεμένα σταυρωτά τα 
πόδια του. Ήταν το πεσκέσι για τον «δοντογιατρό». Η κοινωνική του θέση δεν επέτρεπε 
να προσφέρει δώρο μικρότερης αξίας. 

Μετά τις πρώτες χαιρετούρες ο μπάρμπα-Κώστας είπε στο συνάδερφό του πρόεδρο 
να ανοίξει το στόμα, για να δει τι συμβαίνει. Με την πρώτη ματιά άναψε και βρόντηξε: 

- Βρε συ, τι χάλια είναι αυτά; Ο «τραπεζίτης» σου είναι για πέταμα. Είναι εντελώς σά-
πιος. Πώς άφησες και έγινε αυτό; Σαν δεν ντρέπεσαι! Και μετά θέλεις να βάλεις τάξη στο 
χωριό σου, ενώ δεν μπορείς να κουμαντάρεις τα δόντια σου. Αλλά τι να σου πω κακομοίρη 
μου! Έχεις χάρη. Ας μην ήσαν σ’ αυτή την κατάσταση και τότε θα τα λέγαμε. 

Ο άλλος δεν απάντησε. Όχι γιατί δεν υπήρχε αντίλογος στα λεγόμενα του «δοντο-
γιατρού», αλλά γιατί ο πόνος ήταν τέτοιος που δεν του επέτρεπε να αρθρώσει λέξη. 

Ο μπάρμπα-Κώστας ζήτησε και του έφεραν ένα μπουκάλι τσίπουρο. Το έδωκε στον 
άρρωστο και του είπε να κρατήσει δυο γουλιές στο στόμα, για να «μουδιάσει», ώστε 
να μην πονέσει, όταν θα του έβγαζε το δόντι. Με τη «δοντάγρα» στο χέρι πλησίασε το 
«θύμα» του. Στήριξε το πόδι στο πεζούλι και με το ελεύθερο χέρι ακινητοποίησε το κε-
φάλι του αρρώστου πιέζοντάς το στον τοίχο. Του είπε να κάνει υπομονή και έσφιξε τις 
δαγκάνες της «δοντάγρας» γύρω από τον «τραπεζίτη» και με μια απότομη και αρκετά 
δυνατή κίνηση προσπάθησε να τον βγάλει. 

Ο άρρωστος μουγκρίζοντας από τον πόνο τινάχθηκε σαν ελατήριο από το πεζούλι, 
ενώ χοντρές σταγόνες ιδρώτα κύλησαν στο πρόσωπό του. Ο μπάρμπα-Κώστας με μία 
αστραπιαία κίνηση τον ξανακάθισε στη θέση του και κάθιδρος πλέον και ο ίδιος ρίχθηκε 
πάλι στη…μάχη! Ο «τραπεζίτης» όμως άντεχε και ο άρρωστος βογκώντας και κουνώ-
ντας χέρια και πόδια, προσπαθούσε κάτι να πει, αλλά η «δοντάγρα» που είχε στο στόμα 
τον εμπόδιζε. Μετά από μία ιδιαίτερα κοπιαστική προσπάθεια η επέμβαση στέφθηκε 
από επιτυχία. Ο «τραπεζίτης» είχε ξεριζωθεί και βρισκόταν ανάμεσα στις δαγκάνες της 
«δοντάγρας».

Ο άρρωστος αποκαμωμένος ψέλλισε:
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- Μπάρμπα-Κώστα με πέθανες!
- Εσύ ή εγώ, ήταν η απάντηση του «δοντογιατρού» και συνέχισε: Πρώτη φορά συνά-

ντησα τέτοια δύσκολη περίπτωση. 
- Εγώ πέθανα μπάρμπα-Κώστα, ανταπάντησε ο άλλος. Μου έβγαλες…το καλό δόντι! 

Γι’ αυτό πονούσα τόσο. Σου έκανα νόημα, αλλά δεν νοούσες να καταλάβεις ούτε τι σου 
έλεγα ούτε και τι έκανες. Και τώρα τι γίνεται; 

Ο μπάρμπα-Κώστας έκπληκτος ανοιγόκλεισε τα μάτια του. Τέτοιο πράγμα δεν του είχε 
ξανασυμβεί. Να βγάλει το καλό δόντι αντί για το «χαλασμένο»! Αυτό δεν το ήθελε ούτε 
και ο…διάβολος! Έπρεπε με κάθε θυσία να διορθώσει το λάθος, για να μην σπιλωθεί η 
φήμη του. Η αντίδρασή του ήταν άμεση: 

- Όχι. Εσύ κάνεις λάθος. Εν γνώσει μου σου έβγαλα το καλό δόντι! Επειδή βρισκόταν 
δίπλα στο «χαλασμένο», όπου να ’ταν θα χάλαγε και αυτό. «Κάλλιο να προλαβαίνεις 
παρά να θεραπεύεις»! Έτσι, λένε όλοι οι «δοντογιατροί». Μην στενοχωριέσαι όμως. Θα 
το βγάλω τώρα. Αυτό θα βγει εύκολα. Από ό,τι είδα μόνο μια τρίχα το κρατάει. Εξάλλου 
δεν θα επιβαρυνθείς.. Το πεσκέσι που έφερες αρκεί, για να σου βγάλω όλα τα δόντια. 
Όταν με το καλό σφάξω το γουρουνόπουλο, θα σε φωνάξω να το φάμε παρέα. Άλλωστε, 
τι συνάδερφοι είμαστε!

Ο πρόεδρος ακούγοντας τα λόγια του μπάρμπα-Κώστα δεν πίστευε στα αυτιά του. 
Έμεινε κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό. Πριν όμως προλάβει να συνέλθει από την 
έκπληξη απαλλάχθηκε από το «χαλασμένο» δόντι του. Ο «τραπεζίτης» που τόσο πολύ τον 
ταλαιπώρησε δεν υπήρχε πια στο στόμα του. Ο μπάρμπα-Κώστας έδρασε με ταχύτητα 
«σαΐτας» αποκαθιστώντας το γόητρό του και διατηρώντας τη φήμη, ως ο πιο καλός 
«δοντογιατρός» της περιοχής».

«Κάθε νόμισμα έχει δυο όψεις». Έτσι, προκειμένου και για την προσωπικότητα των 
Βικογιατρών υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις. Είναι οι απόψεις εκείνων που 
τους απαξιώνουν και των άλλων οι οποίοι τους εγκωμιάζουν. Υπάρχουν οι χλευαστές 
και οι θαυμαστές τους.

«Ψευτογιατροί», «αγύρτες», «τσαρλατάνοι» και «απατεώνες» ήταν οι συνηθέστεροι απα-
ξιωτικοί χαρακτηρισμοί που τους απέδιδαν. Ανταποκρίνονταν όμως στην πραγματικότητα;

Οι Βικογιατροί δεν έκρυβαν την απουσία εκ μέρους τους ιατρικής εκπαίδευσης. Έλε-
γαν: «… την ιατρική την εδιδάχθημεν από τον Θεόν…χωρίς να έχομεν τινά διδάσκαλον…
και τα βότανα μόνοι μας τα συνάζουμεν». Η ειλικρίνεια αυτή, εκτός του ότι τους τιμούσε, 
τους άφηνε και περιθώρια ελιγμού στις δύσκολες περιπτώσεις ασθενών και συγχρόνως 
παρείχε τη δυνατότητα να επικαλεσθούν την εξ Ύψους βοήθεια για επιτυχία στο έργο 
τους. Υπήρχε δε προς τούτο και ειδική προσευχή, που χρονολογούνταν από τον 14ο μ. 
Χ αιώνα, η οποία έλεγε: «Ω Κύριε που στην αρχή του κόσμου διέταξες τα χλοερά φυτά…
να μεγαλώσουν και να πολλαπλασιαστούν, προσευχόμαστε ταπεινά και ικετευτικά να ευ-
λογήσεις και να καθαγιάσεις στο Όνομά σου αυτά τα φυτά μαζεμένα για φαρμακευτική 
χρήση, ώστε όλοι όσοι πιουν σιρόπια ή χρησιμοποιήσουν αλοιφές, φτιαγμένες από αυτά, 
να αξιωθούν να αποκτήσουν σωματική και πνευματική υγεία».11 

Η εκμάθηση της «τέχνης» που ασκούσαν μεταβιβαζόταν συνήθως από γενιά σε 
γενιά, από τον παππού στον εγγονό. Ο Fr. Pouqueville 8 αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι 
Ζαγορίσιοι διδάσκονταν από τις παραδόσεις που μεταφέρονταν από πατέρα σε υιό ή από 
τους μαθητές των καλογιατρών» 
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Πολλά χρόνια αργότερα (1881) ο Γάλλος αρχαιολόγος A. Dimon12 επιβεβαιώνει την 
άποψη του συμπατριώτη του στο βιβλίο του «Οι Βούλγαροι»: «Εκεί ζει, διεσπαρμένη σε 
είκοσι περίπου χωρία, κοινότης αμιγής λίαν, αξιούσα ότι διατηρεί από μακρών αιώνων την 
γνώσιν ιατρικών βοτάνων. Οι δόκτορες ούτοι αποτελούσι είδος τι αδελφότητος (…) εις ήν 
ο υιός διαδέχεται τον πατέρα. Όλη αυτών η επιστήμη μεταβιβάζεται δια ζώσης φωνής».

Αδιαμφισβήτητα η ίδρυση στην περιοχή των Ζαγοροχωριών της περίφημης Πασχάλιας 
Σχολής από τον Πασχάλογλου και του «ειδικού» σχολείου από τον Ζώνια, θα έδωσαν 
τη δυνατότητα στους εγγράμματος Βικογιατρούς να «πλουτίσουν» τις πρακτικές τους 
γνώσεις.

Ο λόγιος και ιστοριοδίφης Ηπειρώτης Π Αραβαντινός (1881-1870)13 αναφέρεται 
απαξιωτικά στους Βικογιατρούς: «Ομολογητέον δε ότι εκηλιδούτο το Ζαγοριανόν όνομα 
ένεκεν της εκφυήσεως των αυτοδίδακτων ιατρών των καλουμένων ματσουκάδων, οίτινες 
περιφερόμενοι εις πόλεις, κώμας και χωρία, πωλούντες υγείαν και ζωήν, εν αναιδεία και 
ασυνειδησία κατέτρωγαν το βαλάντιον των ευπατήτων». 

Και ο Γ.Χασιώτης14 στην «Χρυσαλίδα» (1865) είναι αρκετά «σκληρός» στους χαρα-
κτηρισμούς:του:«Υπήρχον πρότερον πλήθος αυτοδιδάκτων ιατρών, οίτινες περιήρχοντο 
τας πόλεις και κώμας Θεσσαλίας και Μακεδονίας και δι’ επιτηδείων μέσων ηπάτουν τους 
απλούς και αφελείς». 

«Εξαπατούσαν» όμως οι Βικογιατροί τους αρρώστους τους: Αναμφισβήτητα μεταξύ 
τους θα υπήρχαν και τέτοια άτομα. Η εξαίρεση όμως δεν αναιρεί τον κανόνα. Παντού 
και πάντοτε υπήρχαν «αφελείς» και «έξυπνοι». Αμείβονταν για την εργασία την οποία 
πρόσφεραν (άλλωστε αυτό δε συμβαίνει και σήμερα;). Σε αρκετές δε περιπτώσεις υπήρχε 
και έγγραφη συμφωνία με τον άρρωστο για το ύψος της αμοιβής. Στην πλειονότητά 
τους ήταν άτομα υψηλού ήθους, ανιδιοτελή και με βαθύ το αίσθημα της φιλοπατρίας 
και του αλτρουισμού.

Επισημαίνει εν προκειμένω ο γιατρός Λάζαρος Βλαδίμηρος:1 «Εξάλλου υπάρχουν 
πολλές αναφορές σε κείμενα εκείνης της εποχής που επισημαίνουν την άρνηση των 
εμπειρικών να αναλάβουν περιπτώσεις ασθενών που κατά την αντίληψή τους, δεν θα 
μπορούσαν να έχουν καλά αποτελέσματα αν τους χειρουργούσαν». 

Ο γιατρός Ι. Λαμπρίδης 6 στα «Ηπειρωτικά Μελετήματα» παρατηρεί: «Οι Βικογιατροί 
όχι μόνον της εμπιστοσύνης των πελατών των ουδέποτε κατεχράσθησαν, αλλά και δια 
της φιλοτιμίας αυτών και φιλοπατρίας μυρίων ευεργεσιών εις τε τους συγγενείς αυτών, 
τους συγχωρίους και την πατρίδα παραίτιοι εγένοντο». 

Αλλά και ο προαναφερθείς «σκληρός» απέναντί τους Γ. Χασιώτης14 δεν παραλείπει 
αργότερα να τους εγκωμιάσει (τύψεις συνειδότος;): «Υπάρχουν και τινες πρακτικοί 
οίτινες…εις πολλάς των κατοίκων ασθενείας επιτυγχάνοντες, δεν κατατάσσονται εις την 
χορείαν των αληθώς απαταιώνων. Τους εμπειρικούς τούτους, ιατρούς ηξεύρουσι δεόντος 
και οι επιστήμονες να εκτιμώσι και η επαρχία να τους ανέχηται». 

Πολλοί ποιητές ασχολήθηκαν απαξιωτικά μαζί τους. Πρώτος ο Ζακυνθινός Σαβόγιας 
Ρούσμελης15 το 1745 στην «Κωμωδία των Ψευτογιατρών», τους περιπαίζει για τα θερα-
πευτικά μέσα που χρησιμοποιούσαν:

«Εν πρώτοις θα μαζώξωμε λάδια πολλών λογιώνε,
κρινόλαδα, δαφνόλαδα, λάδια των μυγδαλιώνε,
ροδόλαδο, ατζίφόλαδο, σκινόλαδο και άλλα χορτάρια
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να βράσουν με το γάλα».
Ο επιχειρούμενος όμως χλευασμός των Βικογιατρών πιθανώς να απορρέει και από 

την «αντιζηλία» των γιατρών επιστημόνων της εποχής. Χαρακτηριστικό της γνώμης που 
είχαν οι γιατροί για τους πρακτικούς «συναδέλφους» τους είναι το σατυρικό ποίημα του 
Ηπειρώτη ποιητή Ι. Βηλαρά (1771-1823),16 «Ο Ματσουκάς ή ο αυτοδίδακτος γιατρός»:

«Τα παχειά κορμιά αχαμναίνει, τα αχαμνά σού τα παχαίνει,
δίνει μάτια των στραβών, τους ψηλούς ευθύς χαμλώνει,
τους κοντούς και αυτούς ψηλώνει,
βάνει γλώσσα των βουβών!
Όθεν όλους τους γιατρεύει, πάσα νόσο θεραπεύει
και με χάρη χωριστή κι’ όποιον τούτος θασηκώση
πλιό ο Χάρος να σκοτώση, νους να μην το φαβταστή»
Επίσης, ο Φαναριώτης ποιητής και συγγραφέας Αλ. Σούτσος (1803-1863)17 ασχολήθη-

κε περιπαιχτικά μαζί τους. Στην κωμωδία του «Ο Άσωτος»-1830- ο επιστήμονας γιατρός 
που περιφρονεί τους αυτοδίδακτους «συναδέλφους» του, λέει:

«Δεν είμαι εγώ Ζαγοριανός να περπατή στο δρόμο
με αλοιφές με έμπλαστρα, με βότανα στον ώμο
και με δοντάγραν, συριγγών και νυστεριών χαρχάλι
και με σαμουροκάλπακο να τρέχω στο κεφάλι
και να φωνάζω από το κουτσό και ψόφιο μου μουλάρι
Καλός γιατρός! Πουλάει ζωή! Ποιός θέλει! Ποιός θα πάρη»!
Επίσης διακωμωδεί τους «εξοχότατους» από τους Βικογιατρούς:
«Καλός γιατρός πουλώ ζωή.
ποιος θέλει, ποιος θα πάρει…
Ήρθε ο μέγας γιατρός,
Ήρθε ο μέγας χειρούργος
Ήρθε ο εξοχότατος…». 
Υπήρξαν όμως και οι υμνητές τους. Οι πάσχοντες συμπατριώτες τους που «ορκί-

ζονταν στο όνομά τους!». Τους είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη και αποδέχονταν χωρίς 
«συζήτηση» τα λεγόμενά τους. Πίστευαν στις θεραπευτικές τους δυνατότητες. Ήταν 
το «αποκούμπι» τους! 

Ο ιερωμένος και λόγιος του Αγώνα, ο Διδάσκαλος του Γένους Ά. Γαζής, (1758-1828) 
θαυμάζει το έργο των Ηπειρωτών πρακτικών χειρουργών και σε κείμενό του τους χαρα-
κτηρίζει: «φιλοπάτριδες, φιλοκάλους, γενναίος, αγχίνοας και αυτοφυείς ιατρούς» 

Ο Διονύσιος Πύρρος ο «Θετταλός»(1777-1853),18 διαπρεπής Ιατροδιδάκαλος, Πα-
τριαρχικός Αρχιμανδρίτης και Διδάκτωρ της Ιατρικής και Χειρουργικής» (1813) του 
Πανεπιστημίου της Παβίας της Ιταλίας, εκθειάζει τους Βικογιατρούς που ασχολούνταν 
ιδιαίτερα με τη χειρουργική, αποκαλώντας τους «Ιπποκρατικούς ιατρούς». Στο βιβλίο του 
«Εγκόλπιον των ιατρών» γράφει: «Είναι τινές εμπειρικοί λεγόμενοι, και περίεργοι ιατροί, 
οι οποίοι προσέχοντες μεγάλως εις τας πράξεις των, πολλάκις θεραπεύουσι πάθη δυσί-
ατα, και μεγάλα εν τω λαώ, καθώς είναι οι εξ Ιωαννίνων Ιπποκρατικοί ιατροί, οίτινες κατά 
παράδοσιν πατρικήν, και δια της προσεκτικής αυτών μελέτης και πείρας, θεραπεύουσιν 
εν ευκολία την Λιθοτομίαν, τας Εντεροκήλας και τους Καταρράκτας των οφθαλμών, ως 
πολλούς εξ αυτών είδον πάμπολλοι άνθρωποι» 
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Τα ιατρικά τους επιτεύγματα πέρασαν γρήγορα στην ιατρική λογοτεχνία. Ο Αρ. 
Κουρτίδης19 στο διήγημά του «Ο πυρπολητής» αναφέρεται στην περίπτωση τραυματι-
σμένου πολεμιστή της Επανάστασης του 1821, ο οποίος μόνο στο «Γιαννιώτη του» είχε 
εμπιστοσύνη. Διηγείται ο πυρπολητής:

- Ο καπετάν Κριεζής είπε και με άλειψαν με σπίρτο. Την άλλη μέρα το ποδάρι μου 
νταούλι. Κάναμε πανιά για την Ύδρα, με έβγαλαν έξω σ’ ένα σπίτι, με ρίξαν στο κρεβάτι. 
Την ίδια μέρα ένας Εγγλέζος ήρθε και είδε το ποδάρι μου. Σε λίγο τον βλέπω να έρχεται 
με μια κασετίνα και μέσα ένα πριόνι.

- Βρε σκυλί αθεόφοβο, να μου κόψης το ποδάρι ήρθες; Και παίρνω κάτω από το 
προσκέφαλό μου δυο πιστόλες που’ χα και τον σημαδεύω τον Εγγλέζο, Άφησε κασετίνα 
και πριόνι και φευγιό! 

- Βρε Στρατή, θα πεθάνεις βρε, σαν δεν αφήσεις να σου κόψουν το ποδάρι.
- Κάλλιο να πεθάνω, καπετάνιο μου, παρά να ζω μισός, πριονισμένος, ανώφελος. Για 

ολάκερος, για καθόλου. Δεν τον θέλω τον Εγγλέζο. Ένας Γιαννιώτης είν’ εδώ, μακάρι 
ας πεθάνω στα χέρια του, αυτόν θέλω. 

Ήλθε, Χριστάκη τον έλεγαν, έτσι σαν αυτό το κρασί να χυθεί το αίμα μου και μου λέγει:
- Σε 17 μέρες θα σε σηκώσω. Μ’ έβανε κάτι αλοιφές και πράματα. 
- Στις 17 είπε, στις 18 σηκώθηκα και κατέβηκα με τα δεκανίκια ως κάτω στην πόρτα! 
Ο Χιώτης, πολεμιστής στην Επανάσταση του 1821, θεατρικός συγγραφέας και μυ-

θιστοριογράφος Κ. Ράμφος (1776-1871)20 στο μυθιστόρημά του «Αι τελευταίαι ημέραι 
του Αλή Πασά» περιγράφει τη θεραπεία Τούρκου στρατιώτη. 

- Είμαι πληγωμένος ωρέ μπούρα, είπεν ο Σελήμ, αφήσατέ με διότι δεν δύναμαι να 
περπατήσω. 

- Πού είσαι πληγωμένος; 
- Εις την κνήμην, εβγάλατέ μου την περικνημίδα. 
- Τρέξε, ωρέ Χούσο, κράξε τον χειρούργον να έλθη εδώ, είπεν ο πρεσβύτερος των 

στρατιωτών. 
Μετά μικρόν επέστρεψεν ο Χούσος συνεπάγων μεθ’ εαυτού γέροντα χριστιανόν, 

φέροντα εις την κεφαλήν καλύπτραν εκ δοράς αρνίου μαύρης, και επενδύτην ποδήρη 
εξ εριούχου, ού η χροιά, ως εκ της προστριβής του χρόνου, δεν διεκρίνετο πλέον. Ο 
χειρουργός όστις εσπούδασεν την χειρουργικήν παρά τω πατρί αυτού, ήν Ζαγορίσιος, 
έφερε δι’ όλην την αποσκευήν των εργαλείων του εντός πήρας, την οποίαν εξεκένωσεν, εν 
άκρα ψυχρότητι, επί μιάς κάππας ενός των στρατιωτών, και δυο αγγεία εκ λευκοσιδήρου 
πλήρη αλοιφών και ξαντόν, είτα ανοίξας επιτηδείως την περικνημίδα, και εξετάσας την 
πληγήν, έλαβεν ολίγην χιόνα μεταξύ των παλαμών του και την έπλυνεν, παρατηρήσας 
αυτήν αύθις.

- Η σφαίρα, είπεν, διεπέρασεν την κνήμην, αλλά δεν ήγγισεν ούτε κόκκαλον, ούτε 
νεύρον, και ταύτα λέγων έχρισε με αλοιφήν τεμάχιον πανίου, το έθεσεν επί της πληγής 
δέσας σφιχτά την κνήμην του Σελίμ.

- Δεν έχεις τίποτε παιδί μου, εις έναν μήνα θα ήσαι καλά. Τώρα να τον σηκώσητε και 
να τον φέρετε εις μιαν σκηνήν, είπεν εις τους στρατιώτας, 

 -Ορισμός σου, Χεκίμπεση, απεκρίθησαν ούτοι και έβαλαν εις ενέργειαν την διαταγήν 
του χειρούργου. 

Οι ιατροί παρά τοις Οθωμανοίς χαίρουσι μεγίστην υπόληψιν και εν τοις στρατοπέδοις 
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άκραν ισχύν…
Την επιούσαν προσεκάλεσεν ο αρχηγός του σώματος τον χειρουργόν.
- Χεκίμπεση, τω είπεν, ήλλαξες σήμερον την πληγήν του πληγωθέντος; 
- Την ήλλαξα, Μπέη εφέντη, απεκρίθη ο γέρων Μαχάων. 
- Πώς την ηύρες; 
- Δεν έχει κίνδυνον, μετά ένα μήνα θα είναι καλά
Πολλά χρόνια αργότερα (1881) ο προαναφερθείς Γάλλος αρχαιολόγος A. Dimon12 

περιγράφει με συμπάθεια τους Βικογιατρούς στο βιβλίο του «Οι Βούλγαροι»: «Μεταξύ 
των Ελλήνων της Ηπείρου, οι καλοί ιατροί είναι άξιοι ιδιαιτέρας μνείας. Άπαντες ανήκουν 
στο διαμέρισμα του Ζαγορίου. Η βαθεία κοιλάς αυτή, αφανιζομένη εις τους απότομους 
της Πίνδου κρημνούς, διέφυγε τας εισβολάς… Διέρχονται την Τουρκίαν, ένθα λίαν τι-
μώνται και συλλέγουσιν εκεί ικανάς χρημάτων ποσότητας. Πάντοτε ως αίσιον συμβάν 
εκλαμβάνεται όταν εις τι χωρίον ακούεται κατά την πρωίαν εν ταις οδοίς, ξένη φωνή 
αναφωνούσα: Προσέλθετε πάντες οι νοσούντες, ιδού έχετε μεταξύ σας τον περίφημον 
ιατρόν του Ζαγορίου». Σε υποσημείωση δε του βιβλίου του συνιστά: «Οι ιστορικοί της 
ιατρικής των Ελλήνων θα εποίουν καλώς σπουδάζοντες τας συνταγάς των εμπειρικών»!

Αψευδής μαρτυρία των θεραπευτικών δυνατοτήτων των Βικογιατρών αποτελεί η 
ανακοίνωση του Ακαδημαϊκού και Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών αειμνήστου Σπ. Δοντά 1878-1958)21 σε συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών (11 
Νοεμβρίου 1951). Αναφέρεται στην επιτυχή χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε 
υποβληθεί ο γιατρός Δημήτριος Στ. Σταματιάδης: «Όλως εξαιρετικόν ενδιαφέρον έχει η 
λεπτομερής και ζωηρά περιγραφή σοβαράς εγχειρήσεως την οποία υπέστη ο Σταματιά-
δης, εις ηλικίαν 8 ετών υπό δυο πρακτικών περιοδευτών ιατροχειρουργών, οίτινες άνευ 
ναρκώσεως και αντισηψίας, αγνώστων άλλωστε κατά την εποχήν εκείνην, εξετέλεσαν επ’ 
αυτού επιτυχώς περινεϊκήν κυστοτομίαν δια μεθόδου ιπποκρατικής, όπως την χαρακτη-
ρίζει εν τω χειρογράφω του, αφαιρέσαντες εκ της ουροδόχου κύστεως δυο ευμεγέθεις 
λίθους. Σημειωτέον, οι δυο ούτοι ιατροχειρουργοί, πατήρ και υιός, κατήγοντο εξ Ιωαννί-
νων, πατρίδος των περιφημοτέρων πρακτικών ιατρών του παρελθόντος αιώνος, οίτινες 
πλην των θεραπευτικών συμβουλών και εκτελουμένων υπ’ αυτών εγχειρήσεων, παρείχον 
εις τους πελάτας των και φάρμακα, αποτελούμενα συνήθως από αποκρύφους φυτικάς 
ουσίας , απλώς ή υπό μορφήν διαφόρων σκευασμάτων, τα οποία εφύλαττον εντός κόμβου 
μεγάλου μανδηλίου».

Ακολούθως κατέθεσε στη Γραμματεία της Ακαδημίας τη γραπτή μαρτυρία του γιατρού 
Σταματιάδη: «Έξ ετών ηλικίας περίπου γενόμενος έπαθον λιθίασιν της κύστεως. Εντός 
δύο ετών ηυξήθησαν τόσον οι πόνοι εις την διούρησιν εκάστοτε, ώστε η ζωή κατήντησεν 
ανυπόφορος εις εμέ αυτόν και οχλητάτη εις τους περί εμέ. Δι’ ό προσεκάλεσαν οι γονείς 
μου εξ Έφέσου, πατέρα και υιόν, δύο πρακτικών εκ των περιοδευτών ιατροχειρουργών 
Ιωαννιτών της εποχής εκείνης, Πανταζήδας ονομαζομένους, όπως με θεραπεύσουν…Ο 
πατήρ μου συγκατετέθη να τους εξασφαλίση εγγράφως δια συμβολαίου ότι θα ήσαν 
ακαταδίωκτοι εν περιπτώσει καθ’ ην η εγχείρηση ήθελε αποβή θανατηφόρος…Τα χει-
ρουργικά εργαλεία ήσαν ολίγα και η μέθοδος της εγχειρήσεως Ιπποκρατική. Η σμήλη 
των ωμοίαζε κοινόν ξυράφιον, εκτός δε ταύτης, μετά την εντομήν του περινέου, προς 
εξαγωγήν της λίθου από την κύστιν, μετεχειρίζοντο έτερον εργαλείον έχον λαβίδα εις 
το έν άκρον και αγκύλην αρπάγην εις το άλλον. 
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Την προτεραίαν μ’ επότισαν καθαρτικόν τι ποτόν και μοι επέβαλον νηστείαν. Προ δε 
της εγχειρήσεως ολίγας ώρας παρηγγέλθην να κρατήσω το ούρον δια να ευρίσκεται πλή-
ρης η κύστις κατά την στιγμήν εκείνην. Οπότε μ’ εκάθησαν επί των γονάτων ρωμαλαίου 
ανδρός, όστις μ’ εναγκαλίσθη περιβαλών τα επί του στήθους μου οκλάζονατα γόνατά μου 
δια των βραχιόνων του, τα δε σκέλη εκράτουν όσον ένεστι ανοιχτά προς διευκόλυνσιν του 
χειρουργού, ενώ εξ’ εκατέρων των μερών έττεροι βοηθοί με στιβαράς χείρας εβάσταζον 
ακίνητον την κεφαλήν και τους βραχίονάς μου. Είτα εισαγαγών ο χειρουργός τον λιχανόν 
της αριστεράς του χειρός δάκτυλον εις την έδραν, επίεζεν εξ όπισθεν την εν τη ουροδόχω 
κύστει λίθον, ενώ δια του γρόνθου της δεξιάς ωθών βιαίως το υπογάστριόν μου εξηνάγκασεν 
ακουσίως μου το εν τη κύστει από τινων ωρών συρρεύσαν ούρον να εκκενώθη ορμητικώς 
κατά του στήθους του. Της κύστεως ούτω πως κενωθείσης, τότε ενέπηξε την σμήλη του 
αριστερόθεν της μεσαίας γραμμής, παραπλαγίως του περινέου, ωθήσας αυτήν, έως ού 
προσέκρουσεν εις την υπό του αριστερού λιχανού πιεζόμενη λίθον, κατά του περινέου, 
είτα χαμηλώσας την κοπτεράν ακμήν της σμήλης, και ανσύρων αυτήν εξωτερικώς προς τα 
κάτω, εμήκυνε την τομήν κατά τρείς περίπου δακτύλους. Επομένως λαβών ανά χείρας την 
αγκυλωτήν αρπάγην ής εμνήσθην, εξήγαγε λίθον, έχουσαν μέγεθος καρυδίου και νομίσας 
ότι δεν έμεινεν άλλον τι πλέον εντός της κύστεως, διέταξε να μ’ αφήσουν ελεύθερον να 
βαδίσω προς την κλίνη μου, αλλά μόλις διεσκέλισα τρία βήματα έπεσεν άλλη μια λίθος 
του αυτού μεγέθους και σχήματος από το αιμάσσον τραύμα. 

Ότε κατεκλίνθην επί της στρωμνής ο χειρουργός επέθηκεν εις την πληγήν το ασπαίρον 
πτώμα ημισχίσθου ορνιθίου, καλώς ραντισμένον με βαλσαμώδες βάμμα του Δωρονίκου, 
αφού προηγουμένως αφήρεσε τα εντόσθια του πτηνού. 

Το κατάπλασμα τούτο αφέθηκε επί τρείς ημέρας δεδεμένον επί του τραύματος, καθ’ 
όν καιρόν τα ούρα, αντί της φυσικής οδού έρρεον δια του τραύματος και μοι επροξένουν 
δριμυτάτους πόνους. 

Ακολούθως ο επίδεσμος εγίνετο δια κηραλοιφής μόνον και εντός μιας εβδομάδος 
ιάθη ολοσχερώς η τομή. Τα δε ούρα εξήρχοντο δια πρώτην φοράν, ύστερον από δυο έτη, 
κρουνηδόν, άνευ άλγους, δια της φυσικής οδού. 

Η τόσω σύντομος όσω και εντελής θεραπεία μου από μακροχρονίου βασάνου παρεκί-
νησε πάντας τους εν τη πατρίδι μου (Άνω Βαθύ Σάμου) τότε ομοιπαθείς να καταφύγωσιν 
εις τους Πανταζήδες… Είναι αληθές ότι δια της απλής ταύτης χειρουργικής μεθόδου 
των εκάστοτε, άνευ καθετήρων και λοιπών βοηθητικών εργαλείων εν χρήσει νύν δια την 
κυστοτομίαν, εκείνοι ετύγχανον αείποτε». 

Υπάρχουν όμως και πολλές ευτράπελες ιστορίες που αναφέρονται στους Βικογια-
τρούς, στις οποίες διαφαίνεται η «σπιρτάδα» του πνεύματός τους και η αυστηρή τήρηση 
των συμφωνηθέντων. Ιδού μία χαρακτηριστική:4 

« Η Εμινέ, κόρη του σουλτάνου Αβδούλ Χαμήτ Α΄ έπασχε από τριχοφάγο της κεφαλής 
και είχε πέσει του…θανατά! Την είχαν επισκεφθεί όλοι οι μεγάλοι γιατροί της αυτοκρα-
τορίας, αλλά οι θεραπείες τους ήταν αναποτελεσματικές. 

Την εποχή εκείνη στην Κωνσταντινούπολη υπήρχε ο Ηπειρώτης κρεοπώλης Πιέτρης, 
ο οποίος συγχρόνως ασκούσε και την τέχνη των προγόνων του και είχε τη φήμη καλού 
«γιατρού»! 

Ο σουλτάνος τον κάλεσε στο παλάτι και τον ρώτησε αν θα μπορούσε να αναλάβει 
την περίπτωση της κόρης του, ενώ συγχρόνως του επισήμανε: 
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- Αν δεν τη γιάνεις, ξέρεις τι θα πάθεις; 
- Θα μου κόψεις το κεφάλι Πολυχρονεμένε μου. Αν όμως τη γιάνω; 
- Θα έχεις ό,τι μου ζητήσεις! 
-Θα μου δώσεις μια πιστόλα που να έχει πάνω στολισμένο το μονόγραμμά σου Θα τη 

δείχνω, για να μη με σταματάει κανένας
- Εντάξει. 
Ο Πιέτρης από την ίδια κιόλας μέρα άρχισε τη θεραπεία της σουλτανοπούλας. Μετά 

ένα μήνα την έκανε καλά. 
Τότε μια σουλτανική άμαξα, πήγε και παρέλαβε τον Πιετρή από το σπίτι του και με 

πρεσβευτική επισημότητα- δυο ιππείς μπροστά και δυο ιππείς πίσω- έφθασε στο παλάτι.
Ο σουλτάνος, αφού τον ευχαρίστησε, τον ρώτησε ποια ήταν η αμοιβή του.
- Ό,τι συμφωνήσαμε, Πολυχρονεμένε μου,
- Δηλαδή; 
- Μια πιστόλα με το μονόγραμμά σου. 
Ο Χαμήτ γέλασε και του είπε:
-Θα σου χαρίσω δυο, μια να τη φοράς και μια για να σκοτώσεις τον εαυτό σου, αφού 

δεν ξέρεις να εκμεταλλευτείς τις περιστάσεις. 
Τότε ο Πιέτρης του απάντησε:
- Η συμφωνία, είναι συμφωνία Πολυχρονεμένε μου. Δεν είναι λόγια που τα παίρνει ο 

αέρας!»
Άλλη ευτράπελη διήγηση στην οποία διαφαίνεται η ευφυία των πρακτικών γιατρών 

του Ζαγορίου, είναι η αναφερόμενη στο Βικογιατρό ονόματι Καραβέλα:22

«Η σουλτάνα ήταν έγκυος και ο σουλτάνος ήθελε να μάθει αν θα γεννούσε αγόρι ή 
κορίτσι. Το ζήτημα τον ενδιέφερε ιδιαίτερα, γιατί μέχρι τότε η σουλτάνα δεν του είχε 
χαρίσει τ διάδοχο. 

Οι γιατροί του παλατιού φοβούνταν να εξετάσουν τη σουλτάνα και να κάνουν πρό-
γνωση, αν το νεογέννητο θα ήταν αγόρι ή κορίτσι, γιατί γνώριζαν πολύ καλά ότι αν 
έκαναν λάθος, θα έχαναν το κεφάλι τους. 

Ο σουλτάνος που είχε ακούσει καλά λόγια για τον Καραβέλα, τον κάλεσε στο παλάτι.
- Θέλω τη γνώμη σου για τη γκαστριά της σουλτάνας. Αγόρι για κορίτσι έχει στην 

κοιλιά της; Πρόσεξε όμως. Κινδυνεύεις να χάσεις το κεφάλι σου. 
Ο Καραβέλας δεν τα έχασε. Ζήτησε να δει τη σουλτάνα. Τρομερή αξίωση! Όταν η 

σουλτάνα παρουσιάστηκε, της ζήτησε να περπατήσει πάνω κάτω στον οντά, ενώ την 
παρατηρούσε σκεπτικός. Όταν εκείνη έφυγε, είπε στο σουλτάνο:

- Πολυχρονεμένε μου, πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Όταν πάει προς το παρά-
θυρο φαίνεται ότι θα κάνει κορίτσι, αλλά όταν γυρίζει προς την πόρτα δείχνει για αγόρι. 

Μετά από κάποιους μήνες ο σουλτάνος τον κάλεσε και πάλι στο παλάτι. Η αγωνία 
του ήταν μεγάλη. Ζωή ή θάνατος τον περίμενε. 

Ο σουλτάνος μόλις τον αντίκρισε, χαμογέλασε και του είπε:
- Κέρδισες. Η σουλτάνα γέννησε δίδυμα. Αγόρι και κορίτσι. 
Η αγωνία που πέρασε ο Καραβέλας ήταν μεγάλη, αλλά πολύ μεγάλη ήταν και η 

αμοιβή του». 
Επί βασιλείας Όθωνα (1815-1867) θεσπίστηκαν οι κανόνες άσκησης του ιατρικού 

επαγγέλματος στη χώρα μας με τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
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του υπ’ αριθ. 24/12 Ιουλίου 1834 διατάγματος «περί συστάσεως Ιατροσυνεδρίου», στο 
άρθρο 5 του οποίου καθορίζονταν τα προσόντα που απαιτούνταν να έχει κάποιος, για 
να ασκήσει επίσημα την ιατρική στην Ελλάδα. Το επόμενο όμως έτος με διάταγμα της 
18/30 Μαϊου 1935 συστήθηκε (μέχρι να ιδρυθεί Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο) το 
Θεωρητικό Σχολείο περί Χειρουργίας, Φαρμακοποιίας και Μαιευτικής στο οποίο μπο-
ρούσαν να διδαχθούν αμισθί «τόσον οι ήδη εμπειρικώς μετερχόμενοι αυτάςεπιστήμας, 
όσον και οι μέλλοντες εις το εξής να επαγγέλονται αυτάς.23 Έτσι, βάσει του ανωτέρω 
διατάγματος αρκετοί από τους επαρκώς εγγραμμάτους Βικογιατρούς φοίτησαν επί έξι 
μήνες και απέκτησαν το δικαίωμα της άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος. 

Μέχρι τις αρχές του περασμένου αιώνα στη χώρας μας ουσιαστικά δεν υπήρχε κρα-
τική πολιτική υγείας. Τα μεγάλα ιατρικά προβλήματα που ανέκυπταν αντιμετωπίζονταν 
αποσπασματικά και περιστασιακά. Το «Ιατροσυνέδριον» καθόριζε την εκάστοτε ιατρική 
περίθαλψη, της οποίας η εφαρμογή βρυσκόταν στη δικαιοδοσία της … αστυνομίας! Το 
1912 ψηφίσθηκε ο νόμος 4063 «Περί εξασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος εν Ελλάδι» 
που ρύθμιζε τους όρους άσκησης της ιατρικής και σκόπευε στην καταπολέμηση της 
εμπειρικής ιατρικής και την επιστημονική στελέχωση των υγειονομικών ιδρυμάτων. 
Πλήρης όμως εφαρμογή του στην πράξη ποτέ δεν έγινε. Παντού και πάντοτε υπήρξε 
ελεύθερος «χώρος» για την άσκηση της ιατρικής από τους εμπειρικούς γιατρούς.

Επίρρωση των ανωτέρω αποτελεί το δημοσίευμα της 17ης Νοεμβρίου 1947 τη; εφη-
μερίδας «Ηπειρωτικόν Μέλλον»:24

«Προ 30 ετών ο ανεψιός ενός πολιτευτού των Ιωαννίνων έπασχεν από χρονίαν πάθησιν 
των νεφρών και επί χρόνια πολλά εταλαιπωρείτο από την επιστήμην της εποχής χωρίς 
αποτέλεσμα, έως ότου κατέφυγεν εις μιας γιάτρισσαν από τα Ζαγόρια της Ηπείρου. 

Η γιάτρισσα, η οποία ήτο απόγονος οικογενείας εμπειρικών γιατρών, συνεβούλευσε 
τον άρρωστο να πάη να βρη βορεινόν τοίχο, που να μην τον βλέπει ο ήλιος καθόλου και 
να ξύση με τον σουγιά την πράσινη μούχλα, την οποία να διαλύση έπειτα σε νερό και να 
πίνη τρείς φορές την ημέρα επί 4-5 ημέρες και θα γίνη καλά».

Πράγματι ο άρρωστος θεραπεύτηκε. Η Ζαγοριανή εφάρμοσε την αγωγή του προ-
γόνου της, εμπειρικού γιατρού Ζώνια. Η μούχλα αποδείχθηκε θαυματουργή, λόγω των 
συστατικών της πενικιλίνης που περιέχει. Προφανώς ο ασθενής έπασχε από κάποια 
υποτροπιάζουσα κυστική λοίμωξη.

Οι Βικογιατροί συκοφαντήθηκαν άδικα και δεν αξίζουν διασυρμού ή χλευασμού, αν 
ληφθεί υπόψη ότι εξυπηρέτησαν τον πάσχοντα συνάνθρωπό τους σε μια εποχή που η 
ιατρική στη χώρα μας βρισκόταν στη νηπιακή της ηλικία. Την εποχή που στην Ελλάδα 
των 900.000 κατοίκων (1840) υπήρχαν λιγότεροι από 100 επιστήμονες γιατροί, οι οποίοι 
ασκούσαν το λειτούργημά τους στις πόλεις, οι Βικογιατροί, με την εμπειρία τους βοή-
θησαν πολλούς ασθενείς, ιδιαίτερα της υπαίθρου, να ξεπεράσουν την αρρώστια τους 
ή ακόμη και να αποφύγουν το θάνατο. 

Διέφεραν από τους αγύρτες και τους τσαρλατάνους στον τρόπο που απέκτησαν τις 
γνώσεις τους, ως κληρονόμοι συνήθως μιας μακρόχρονης «τέχνης» και στην έντιμη κατά 
κανόνα άσκηση της ιατρικής. «Δεν υπάρχει σε κείμενο του παρελθόντος, που αναφέρεται 
στους Ηπειρώτες πρακτικούς γιατρούς, αναφορά άμεση ή έστω έμμεση, ότι εξαπατούσαν 
τους ανθρώπους που αναλάμβαναν να θεραπεύσου».1

Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι οι νεώτερες επιστημονικές 
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έρευνες τους δικαίωσαν ως προς τις θεραπευτικές ιδιότητες πολλών βοτάνων τα οποία 
κατά κόρο χρησιμοποιούσαν στην περίθαλψη των αρρώστων τους.
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Η κοντότα*

Γεώργιος Ψημένος

ΕισαγωγΗ

Στα χωριά της Λάρισας από την εποχή της Τουρκοκρατίας και μέχρι το 1965 που 
γενικεύθηκε ο θεσμός του κρατικού αγροτικού ιατρείου, υπήρχε η παράδοση μιας 
πρωτόγονης ιδιωτικής ασφάλισης μεταξύ του γιατρού και των κατοίκων του χωριού.

Οι κάτοικοι του χωριού υπέγραφαν ένα συμφωνητικό (κοντότα) με το γιατρό, με το 
οποίο συμφωνούσαν ο μεν γιατρός να επισκέπτεται τα μέλη της οικογένειας του ασφα-
λιζομένου όσες φορές αρρωστήσουν στη διάρκεια ενός έτους, ο δε ασφαλιζόμενος να 
παραδίδει στο γιατρό στο τέλος του θερισμού ένα τσουβάλι (εκατό οκάδες ή 130 κιλά) 
σιτάρι από τη σοδειά του ως αμοιβή. Ο γιατρός με κοντότα εθεωρείτο απ’ την Νομαρ-
χία ως παραγωγός και είχε δικαίωμα όπως οι σιτοπαραγωγοί αγρότες να παραδίδει το 
σιτάρι του στη «συγκέντρωση» με την κρατική τιμή συγκέντρωσης.

αΠ’ Το ΠΤυΧιο ΤΗσ ιαΤρικΗσ καΤΕυθΕιαν σΤραΤιωΤικοσ γιαΤροσ Τα Πρωινα 
σΤΗν αΕροΠορικΗ ΒασΗ ΛαρισΗσ, αγροΤικοσ γιαΤροσ σΤα γΕιΤονικα Χωρια 
Το υΠοΛοιΠο ΤΗσ ΗΜΕρασ

Απεφοίτησα από την Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και πήρα το πτυχίο μου τον Ιούλιο 
του 1959.

Απεφοίτησα από τη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης και ονομάστηκα μόνιμος 
Ανθυποσμηναγός ιατρός τον Σεπτέμβριο του 1959.

Μετά από τρίμηνη ενημέρωση στο ΓΝΕΒΑ (Νοσοκομείο: Αεροπορίας), τοποθετήθηκα 
στις αρχές του 1960 στο Αεροδρόμιο της Λάρισας, τη μεγάλη Αεροπορική βάση που 
περιλάμβανε την 110 Πτέρυγα Μάχης, την 142 Σμηναρχία Αεροπορικού ελέγχου και το 
Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας ΑΤΑ. Περί τους 2000 σμηνίτες και υπαξιωματικοί και 
περί τους 300 αξιωματικοί. Στην είσοδο του Αεροδρομίου αριστερά δέσποζε η Λέσχη 

	 *	Λεξικό	Μπαμπινιώτη:
	 	Κοντότα:	το	συμβόλαιο	με	το	οποίο	οι	κοντοτιέροι	έθεταν	τον	εαυτό	τους	στην	υπηρεσία	μιας	πόλης	ή	ενός	χωρο-

δεσπότη.	Ιταλική	μεσαιωνική	λέξη	condotta	θηλυκό	του	επιθέτου	condotto	λατινιστί	conductus	«μισθωτός»,	μετοχή	
του	ρήματος	conduco	συνάγω,	λαμβάνω	μισθό.

	 	Κοντοτιέρος:	αρχηγός	ομάδας	μισθοφόρων	πολεμιστών	που	ανελάμβαναν	με	συμβόλαιο	(κοντότα)	την	υποχρέωση	
να	πολεμήσουν	υπέρ	μιας	πόλεως	ή	ενός	χωροδεσπότη	στους	πολέμους	μεταξύ	των	διαφόρων	ιταλικών	πόλεων	
(14-16ος	αιώνας).



195

η Κοντοτα

Αξιωματικών με το εστιατόριο και την αίθουσα δεξιώσεων και δεξιά τα οικήματα των 
αξιωματικών μικρές μονοκατοικίες όπου διέμεναν οι οικογένειες των αξιωματικών. Μια 
μικρή πολιτεία που έσφυζε από ζωή. Η ευρύχωρη κατοικία του αρχηγού ΑΤΑ και το 
αναρρωτήριο του Αεροδρομίου δυναμικότητας 20 κλινών, ήταν στην άκρη του οικισμού. 
Στην περίμετρο του απέραντου αεροδρομίου βρισκόταν οι κοιτώνες των Σμηνιτών, τα 
μαγειρεία, τα εστιατόρια, τα συνεργεία των αυτοκινήτων, τα συνεργεία των αεροσκαφών, 
οι μοίρες των ιπταμένων, τα υπόστεγα και τα καταφύγια των αεροσκαφών αποθήκες και 
ποικίλες εγκαταστάσεις και στο κέντρο του Αεροδρομίου υψωνόταν ο πύργος ελέγχου.

Η Βασιλική Αεροπορία όπως λεγόταν τότε ανήκε στο ΝΑΤΟ και είχε πρόσφατα 
εκσυγχρονισθεί, είχε δηλαδή εφοδιασθεί με αεριωθούμενα αεροσκάφη που είχαν αντι-
καταστήσει τα ελικοφόρα. Τα αεριωθούμενα μαχητικά αεροσκάφη έκαναν εκκωφαντικό 
θόρυβο στη δοκιμή των κινητήρων τους πριν την απογείωση, κάθε πρωί, αλλά και στη 
διάρκεια της ημέρας και μερικές φορές και τη νύχτα. Οι πιλότοι για να’ ναι ετοιμοπόλεμοι 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ έπρεπε να πετάνε συνεχώς και σε συνθήκες μά-
χης. Είχαμε μάθει να ζούμε με τον εκκωφαντικό θόρυβο της απογείωσης, όσοι ζούσαμε 
μέσα στο αεροδρόμιο αλλά και οι κάτοικοι της Λάρισας που το κέντρο της απήχε ένα 
μόλις χιλιόμετρο από το αεροδρόμιο. 

Ο ψυχρός πόλεμος βρισκόταν στο αποκορύφωμά του, η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Σοβι-
ετικής Ένωσης με την κρίση πυραύλων στην Κούβα είχε φθάσει στα όρια του πυρηνι-
κού πολέμου, οι αξιολογήσεις των πολεμικών μοιρών από το ΝΑΤΟ ήταν συχνές και οι 
ασκήσεις εφαρμογής και δοκιμής των πολεμικών σχεδίων τακτικές δύο φορές το χρόνο.

Η καινούργια μου ζωή ως προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πτέρυ-
γας –αυτός ήταν ο τίτλος μου– ήταν συναρπαστική. Μετά από έξι χρόνια κοπιώδους 
φοιτητικής ζωής με ατελείωτες ώρες εντατικής μελέτης και αυστηρών εξετάσεων στα 
αναρίθμητα μαθήματα της Ιατρικής και παράλληλα έξι χρόνια σκληρής στρατιωτικής 
εκπαίδευσης έγκλειστος στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή, υποταγμένος στο αυστηρό 
πρόγραμμα της Σχολής, από φοιτητής και στρατιώτης, βρέθηκα ξαφνικά, μετά τη δι-
πλή ορκωμοσία μου, ελεύθερος από όλες τις «δουλείες», Γιατρός και Αξιωματικός και 
μάλιστα της Αεροπορίας.

Τη διπλή εξουσία, του γιατρού και του αξιωματικού φρόντισα να τη διαχειριστώ με 
υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν παντρεμένος, είχα 
δύο μικρά παιδιά και με την οικογένεια μου, έμενα στα οικήματα αξιωματικών και την 
καθαρά ιατρική μου καριέρα την άρχισα ως οικογενειακός γιατρός των οικογενειών των 
αξιωματικών. Τα καθήκοντα του υγειονομικού αξιωματικού ήταν σχετικά εύκολα και σ’ 
αυτά είχα την πολύτιμη βοήθεια των οπλιτών–γιατρών που υπηρετούσαν τη θητεία τους. 
Ήταν κυρίως καθήκοντα φροντίδας της υγιεινής του στρατοπέδου προληπτικού εμβολι-
ασμού του στρατεύσιμου προσωπικού σύμφωνα με τις πάγιες διαταγές, αντιμετώπιση 
των καθημερινών ελαφρών, εποχιακών νοσημάτων στο ιατρείο, ολιγοήμερη νοσηλεία 
πυρεσσόντων και διακομιδή στο 404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας των σοβαρών 
περιστατικών, που έπρεπε να μάθω να τα διακρίνω εγκαίρως γιατί η οποιαδήποτε αμέλεια 
ή ολιγωρία σήμαινε στρατοδικείο. Στο σύνολό τους, στρατεύσιμο και μόνιμο προσωπικό 
καθώς και το πολιτικό προσωπικό ήταν νέοι και υγιείς άνθρωποι και η νοσηρότητα ήταν 
πολύ χαμηλή. Η στρατιωτική ζωή στην αεροπορία δεν ήταν σκληρή και καταπιεστική 
όπως στο στρατό και οι προσφεύγοντες στο γιατρό προσποιούμενοι νόσο για να πάρουν 
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λίγη άδεια ή να απαλλαγούν από τη σκοπιά ήταν ελάχιστοι.
Το κύριο έργο του γιατρού της Πτέρυγας του αεροπορικού γιατρού, του Flight 

Surgeon κατά την Αμερικανική ορολογία ήταν η υγειονομική υποστήριξη των πτήσεων, 
δηλαδή των πιλότων. Στην πολεμική αεροπορία ο πιλότος είναι το κεντρικό πρόσωπο, 
ο ιπτάμενος μαχητής, ο χειριστής του πυρός, ο μονομάχος του έθνους, ο μυθικός 
Βελερεφόντης που εφορμά πάνω στον Πήγασο –το μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος 
του μύθου και πλήττει από αέρος τον επίγειο στόχο. Όλοι στην Πτέρυγα είμαστε συ-
ντονισμένοι στο κοινό έργο της υποστήριξης της πτήσεως και όλοι συνειδητοποιούν τη 
σοβαρότητα της αποστολής τους, γιατί γνωρίζουν πως η ζωή του πιλότου εξαρτάται απ’ 
αυτήν. Ο μηχανικός αεροσκαφών απόφοιτος της ΣΜΑ (Σχολή Μηχανικών Αεροσκαφών) 
ισοδύναμης με το Πολυτεχνείο, με τα συνεργεία του και τους πολυάριθμους τεχνικούς 
του, όλων των ειδικοτήτων κυρίως ηλεκτρονικούς, συντηρεί τα σκάφη και ελέγχει την 
πτητική τους ετοιμότητα πριν από κάθε πτήση, ο αεροπορικός γιατρός μετέχει κάθε πρωί 
στο briefing των πιλότων της μοίρας πριν την πτήση, είναι μόνιμος υγειονομικός αξιω-
ματικός συνομήλικος των πιλότων φίλος τους και προσωπικός τους γιατρός, φροντίδα 
του είναι η πτητική υγεία, όχι απλώς η υγεία, του ιπτάμενου προσωπικού. Απήλαυσα τις 
συναρπαστικές καθημερινές εμπειρίες της νέας ιατρικής ειδικότητας που είχε προκύψει 
από την ιλιγγιώδη εξέλιξη της Αεροπορίας, της ειδικότητας της Αεροπορικής Ιατρικής 
και αργότερα στην Αμερική της Διαστημικής Ιατρικής.

Στην εναέρια μάχη μια κλειστή παρατεταμένη στροφή μπορεί να αυξήσει το βάρος 
του σώματος του πιλότου πέντε φορές. Ζυγίζεις 80 κιλά στο έδαφος και ξαφνικά ζυγί-
ζεις 400 κιλά στον αέρα. Αδύνατον να σηκώσεις το χέρι σου, στο ύψος της μύτης. Σαν 
να είσαι περιστρεφόμενος μέσα σε μια φυγόκεντρο. Το αίμα ωθείται προς τα πόδια, η 
καρδιά αδυνατεί να σηκώσει τη στήλη αίματος απ’ το επίπεδο της ως τον εγκέφαλο. 
Σκοτεινιάζει η όραση (blackout) και αν δεν ελαττώσεις ταχύτητα ακολουθεί απώλεια 
αισθήσεων. Ο πιλότος σ’ αυτή την επίδραση των 5g, αντιτάσσει σαν παλαιστής ελληνο-
ρωμαϊκής πάλης ή πιο σωστά σαν αρσιβαρίστας, την ισχύ του μυϊκού του συστήματος, 
που συσπάται καθολικά για να αυξήσει την ενδοκοιλιακή πίεση, με κλειστή τη γλωττίδα 
(κίνηση Valsalva), υποβοηθούμενος απ’ την αυτόματη ενεργοποίηση της αντι-g φόρμας 
με τους αερόσακους να πιέζουν τους μηρούς και την κοιλιακή χώρα ώστε να διατηρη-
θεί η αιμάτωση του εγκεφάλου και να αποφευχθεί ο αποκεφαλισμός του πιλότου. Οι 
γνώσεις της φυσιολογίας του κυκλοφοριακού του καρδιαγγειακού συστήματος πρέπει 
να μεταγγισθούν από το γιατρό σε κλίμα και ατμόσφαιρα φιλικής συζήτησης με τους 
φίλους του πιλότους, σαν γνώσεις φυσιολογίας της πτήσεως και σαν στοιχεία αυτο-
γνωσίας, σαν στοιχεία ταυτότητας του πιλότου–μαχητή. Η καθημερινή μυϊκή άσκηση 
με βάρη, όπως και η καθημερινή πτήση, αποτελεί βασική προϋπόθεση της πτητικής 
ικανότητας του πιλότου.

Πιο δύσκολη είναι η ενημέρωση των πιλότων για τη λειτουργία των οργάνων της 
ισορροπίας, κυρίως του λαβυρίνθου και των παραισθήσεων που μπορεί να προκληθούν 
κατά την πτήση, του φοβερού vertigo, να σε πληροφορούν δηλαδή τα όργανα του 
αεροσκάφους ότι η θέση σου στο χώρο είναι εντελώς αντίστροφη από αυτήν που σε 
πληροφορούν τα αισθητήρια σου, ότι βρίσκεσαι. Να κοιτάς προς τα πάνω και να ’σαι 
βέβαιος ότι βλέπεις ουρανό ενώ στην πραγματικότητα έχεις αναποδογυρίσει χωρίς να 
το καταλάβεις και αυτό που βλέπεις δεν είναι ουρανός αλλά θάλασσα. Πρέπει να πας 
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αντίθετα στο ένστικτό σου, να πιστέψεις αυτό που σου δείχνει το όργανο του αεροσκά-
φους και να κάνεις κινήσεις που σύμφωνα με τον εγκέφαλο σου σε οδηγούν στο θάνατο, 
ενώ σύμφωνα με το ψυχρό όργανο του αεροσκάφους σε οδηγούν στη σωτηρία. Όσοι 
έχουν επιζήσει περιγράφουν τα δευτερόλεπτα που μεσολαβούν ώσπου να αποδειχθεί 
αν έκανες τη σωστή επιλογή, σαν το απόλυτο βίωμα θανάτου. Vertigo είναι πιο πιθανό 
να συμβεί σε νυχτερινές πτήσεις και σε πτήσεις μέσα στα σύννεφα όπου μπορεί να 
συμβεί απώλεια προσανατολισμού.

Η Αεροδιαστημική Ιατρική τέλος, μελετά το εχθρικό περιβάλλον της πτήσεως σε 
μεγάλο ύψος πάνω από 30.000 πόδια και την επίδραση της αραιής ατμόσφαιρας στον 
οργανισμό του πιλότου, όταν π.χ. συμβεί αποσυμπίεση της καμπίνας και στην επίδραση 
του περιβάλλοντος μηδενικής βαρύτητας στον οργανισμό των αστροναυτών αλλά και 
στην επίδραση της διαστημικής μοναξιάς και απομόνωσης στην ψυχολογία των αστρο-
ναυτών, όταν θα υπάρξει η δυνατότητα διαστημικών ταξιδιών. Λέγεται ότι η Αεροδια-
στημική Ιατρική είναι η Ιατρική του μέλλοντος, όταν η ανθρωπότητα θα αναγκασθεί να 
μετακομίσει σε άλλους πλανήτες.

γιαΤροσ Του Χωριου ΜΕ κονΤοΤα.

Το 1960 στο Θεσσαλικό κάμπο και στα χωριά της Λάρισας, η έναρξη της Διαστημι-
κής Εποχής συνυπήρχε με το τέλος της νεολιθικής εποχής. Ο χρόνος κυλούσε αργά 
με τον ρυθμό της προαιώνιας αγροτικής ζωής όργωμα – σπορά – ωρίμανση – μέστωμα 
του σταριού – θερισμός – συγκομιδή – αποθήκευση. Μόνο που τώρα το αλέτρι και τα 
βόδια ή το άλογο τα είχε αντικαταστήσει το τρακτέρ και τα δρεπάνια και το λίχνισμα στα 
αλώνια, τα είχε αντικαταστήσει η θεριζοαλωνιστική μηχανή. Ο θεσμός του αγροτικού 
ιατρείου και του αγροτικού γιατρού δεν είχε ακόμα εφαρμοσθεί και η πρωτοβάθμια ια-
τρική περίθαλψη παρεχόταν απ’ τον ιδιώτη γενικό γιατρό, τον παραδοσιακό γιατρό του 
χωριού που ασκούσε την παραδοσιακή Ιπποκρατική Κλινική Ιατρική παρά την κλίνη του 
ασθενούς, επισκεπτόταν δηλαδή και περιέθαλπε τους ασθενείς στη κατοικία τους. Ο 
προκάτοχός μου στην Αεροπορία, πήγαινε μετά τη λήξη της εργασίας στο Αεροδρόμιο 
σ’ ένα γειτονικό χωριό τη Γλαύκη με το ποδήλατο, τρεις φορές την εβδομάδα και έβλεπε 
τους ασθενείς στα σπίτια τους. Ήταν ο γιατρός του χωριού με κοντότα. Πρώτη φορά 
άκουγα αυτή τη λέξη όταν με παρεκάλεσε να συνεχίσω την «κοντότα» του που έληγε το 
Σεπτέμβριο. Η κοντότα ήταν ένα πρωτόγονο είδος ιδιωτικής υγειονομικής ασφάλισης, 
ένα ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ο γιατρός ανελάμβανε την υποχρέωση να πη-
γαίνει στο χωριό Τρίτη–Πέμπτη–Σάββατο απόγευμα και να επισκέπτεται τους ασθενείς 
ασφαλισμένους του, στο σπίτι τους. Η πληρωμή του, για τις επισκέψεις ενός έτους σε 
όλα τα μέλη της οικογένειας του ασφαλισμένου γινόταν στο τέλος του θερισμού τον 
Αύγουστο και ήταν σε είδος, ένα τσουβάλι 130 κιλά σιτάρι. Ένας απόηχος προϊστορικής, 
προ του χρήματος, ανταλλακτικής οικονομίας, κατά την οποία ο γεωργός εκτιμούσε τον 
χρυσοκίτρινο καρπό των χωραφιών του σαν χρυσάφι.

Όταν κάποτε τους ρώτησα γιατί δεν μου δίνουν το αντίτιμο των 130 κιλών σιταριού 
–200 δραχμές τότε– και με αναγκάζουν να σηκώσω ένα τόσο βαρύ νόμισμα μου απά-
ντησαν με παιδική αφέλεια, «τι αξία έχουν γιατρέ οι διακόσες δραχμές; ένα τσουβάλι 
σιτάρι σε θρέφει ένα χρόνο». Γιατρός έγινα στα χωριά της Λάρισας. Γιατρό με έκανε 
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όχι η άσπρη μπλούζα του ιατρείου της Πτέρυγας, ούτε η στολή του Αξιωματικού της 
αεροπορίας, αλλά ο αγρότης ασθενής, ο γέροντας χωρικός που μου εμπιστεύτηκε την 
υγεία του. Η οικονομία μετά τις καταστροφές της κατοχής και του Εμφυλίου, είχε αρχίσει 
να αναπτύσσεται, ηλεκτρισμός υπήρχε σ’ όλα τα χωριά και τα πρώτα ηλεκτρικά ψυγεία 
ΙΖΟΛΑ αντικαθιστούσαν τις παγωνιέρες. Δεν υπήρχε τηλεόραση και το ραδιόφωνο έπιανε 
έναν μόνο ραδιοφωνικό σταθμό τον κρατικό ΕΙΡ, εκτός κι αν ήταν παγκοσμίου λήψεως 
οπότε ψάχνοντας έπιανες και κανέναν ξένο σταθμό. Οι μισθοί ήταν χαμηλοί, κανένας 
στο αεροδρόμιο δεν είχε ακόμη Ι.Χ. αυτοκίνητο. Μετακινούμασταν με τα λεωφορεία της 
Υπηρεσίας. Με τα πρώτα μου βήματα στη Γλαύκη απέκτησα φήμη καλού γιατρού, μάλ-
λον επιβεβαίωσα την καλή φήμη που είχαν οι προκάτοχοί μου, στρατιωτικοί ιατροί. Με 
ζήτησαν και τα γειτονικά χωριά. Πρόθυμα υπέγραψαν κοντότα εκτός από τους κατοίκους 
της Γλαύκης και οι κάτοικοι του Μελισοχωρίου και της Μελίας στον άξονα Λάρισας–
Βόλου, όπου πήγαινα Τρίτη–Πέμπτη–Σάββατο και επιπλέον υπέγραψα κοντότα με τους 
κατοίκους των χωριών Χαλίτσι, Ζάππειο, Χαρά στον άξονα της παλαιάς εθνικής οδού 
Λάρισα–Φάρσαλα–Δομοκός, όπου πήγαινα Δευτέρα–Τετάρτη–Παρασκευή. Δεν γινόταν 
να πηγαίνω σε τόσα χωριά με ποδήλατο. Το αυτοκίνητο ήταν απρόσιτο. Έτσι αγόρασα 
μια καινούργια Vespa με δόσεις. Ένα δίκυκλο ιταλικής κατασκευής κάτι σαν αυτοκίνητο 
πατίνι, με μικρές ρόδες, που το οδηγούσες με τα πόδια ενωμένα σαν καθισμένος σε σκαμνί 
και όχι ιππαστί όπως τη μοτοσυκλέτα. Ήμουν ευτυχής, είχα αυτοκίνηση που με πήγαινε 

Η κοντότα
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γρήγορα όπου ήθελα, ήμουν νέος και δεν με ένοιαζε που ξεπάγιαζα εκτεθειμένος στην 
παγωνιά του Λαρισαίικου χειμώνα. Εξ’ άλλου η εξαετής στρατιωτική εκπαίδευσή μου 
στη Στρατιωτική Ιατρική Σχολή με είχε ετοιμάσει για άσκηση της ιατρικής σε συνθήκες 
μάχης και σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Στο χωριό, την ώρα και ημέρα που ήταν στο πρόγραμμα να πάω, με περίμενε ο καφε-
τζής, του καφενείου του χωριού που ήταν και αντιπρόσωπός μου, σε ένα πρόχειρο χαρτί 
είχε γραμμένα τα ονόματα αυτών που ήταν άρρωστοι και έπρεπε να τους επισκεφθώ, 
μου έδινε οδηγίες πώς να βρω το σπίτι τους και με ενημέρωνε και για όσες πληροφο-
ρίες είχε σχετικά με την αρρώστια τους. Στην κοινωνία του χωριού καλός γιατρός ήταν 
αυτός που έβγαζε διάγνωση από μακριά, πριν εξετάσει τον άρρωστο. Προσαρμόστηκα 
πολύ γρήγορα και φρόντισα να χρησιμοποιώ και λίγη μαγεία, αφού αυτό βοηθούσε 
τους ασθενείς μου. Φρόντιζα να γνωρίζω τη διάγνωση, πριν δω τον άρρωστο. Η λήψη 
του ιστορικού όπως διδαχτήκαμε στο Πανεπιστήμιο και αποτελούσε το κύριο στοιχείο 
της κλινικής εξέτασης και τη βάση της διάγνωσης, δεν είχε καμία σχέση με τη λήψη 
του ιστορικού του Θεσσαλού αγρότη ασθενή. Πρώτα έπρεπε να αποκωδικοποιήσεις τα 
συμπτώματα της νόσου όπως περιγράφονται στην τοπική Θεσσαλική διάλεκτο. Σ’ αυτό 
με βοήθησε η Θεσσαλική καταγωγή μου, και σε λίγο η προφορά μου ήταν η ίδια με των 
Λαρισαίων χωρικών, ήμουν δικός τους, ένας απ’ αυτούς, οι λέξεις κρούξιμο, μπλάβισμα, 
μόρα, τσιρλιό, άγκωμα, ούγκομα, δέσιμο, λύσιμο (για μάγια), μάτιασμα, ξεμάτιασμα, 
«ρούχα», απόπατος, σεληνιασμός, χτικιό, βουζούνι, κακό σπυρί, αγκούσα, βερβερίτσα, 
όμπιο, κόψιμο, πεντάλφα, πλάνταγμα, μπέμπελη, λουθνάρι, δεν μου ήταν άγνωστες και 
μπορούσα να τις χρησιμοποιώ όταν τους ρωτούσα για τα ενοχλήματά τους. Μια ερώ-
τηση ήταν απαγορευμένη. Τι αισθάνεσαι; «Αν ήταν να συ πω ιγώ τι ησθάνουμι, θα ήμαν 
γιατρός, συ είσι γιατρός, κι συ να μ’ πεις τι ησθάνουμι». Θεσσαλική πονηριά, που έμαθα 
να τη σέβομαι. Όταν έμαθα να επικοινωνώ με τον άρρωστο στη γλώσσα του και στο 
τοπικό ιδίωμα, η θεραπευτική σχέση ήταν μια ανακούφιση και για ’κείνον και για μένα, 
μπορούσα να αντιμετωπίσω κάθε αρρώστια, απ’ τις πιο σοβαρές ως τις πιο ασήμαντες, 
με βοηθούσε η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια του αρρώστου. Η χαρά της άσκησης της 
ιατρικής σε ατμόσφαιρα θερμής αποδοχής και εμπιστοσύνης, έδιωχνε κάθε κόπωση, 
και στο τέλος, τελειώνοντας και το τελευταίο χωριό περίσσευε διάθεση για λίγη κου-
βέντα με τους άνδρες του χωριού στο καφενείο, συνοδεία τσίπουρου. Τους άρεσε να 
ακούν ιστορίες για τους αεροπόρους – τα αεροπλάνα, τους πυραύλους, το διαστημικό 
πρόγραμμα του Κένεντυ για ταξίδι στο φεγγάρι για τον Σπούτνικ που γύριζε γύρω στη 
Γη, αν ήταν όλα αυτά αλήθεια ή προπαγάνδα και υπερβολές. Τους άρεσε να ακούν 
ιστορίες για τα αστέρια, τους γαλαξίες για τις τεράστιες αποστάσεις στο Σύμπαν και για 
τους εξωγήινους. Ήμουν γιατρός του χωριού, γνώριζα εκτός απ’ την ιατρική και άλλες 
επιστήμες και ένιωθαν την άνεση να με ρωτούν για όλα όσα είχαν απορίες.

Εκείνα τα χρόνια της Κοντότας ήταν τα πιο ευτυχισμένα της ζωής μου, τα πιο ευχά-
ριστα της ιατρικής μου σταδιοδρομίας, αν δεν ήμουν υποχρεωμένος απ’ την Αεροπορία 
να πάρω ειδικότητα, θα ήθελα να μείνω σ’ όλη τη ζωή γενικός γιατρός του χωριού με 
κοντότα. Να κοπιάζω όλο το χρόνο, να έχω άμεση ανταπόκριση την ευγνωμοσύνη του 
αρρώστου, πότε – πότε λίγο τραχανά και αυγά για τα παιδιά, και στο τέλος της χρονιάς 
να θερίζω κι’ εγώ όπως οι αγρότες, το χωράφι μου, την κοντότα μου ένα τσουβάλι εκατό 
ομάδες ή 130 κιλά σιτάρι ανά οικογένεια.
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Αν πρέπει να ξεχωρίσω απ’ τα πολλά περιστατικά εκείνης της περιόδου, τα δύο πιο 
χαρακτηριστικά που μου έχουν μείνει στη μνήμη, αυτά είναι η φήμη μου ως θεραπευτή 
της επιληψίας και η ενασχόληση μου με την νεολιθική αρχαιολογία με αφορμή τα δύ-
σμορφα νεολιθικά ειδώλια.

Μια επιδημία εγκεφαλίτιδας πριν δέκα χρόνια είχε αφήσει 1 έως 3 επιληπτικούς, νέους 
ανθρώπους, σε κάθε χωριό. Στη Γλαύκη συνάντησα έναν από αυτούς. Ήταν βοσκός, 
είχε μία έως δύο επιληπτικές κρίσεις το μήνα. Στο χωριό την επιληψία, το σεληνιασμό 
τον θεωρούσαν όπως την εποχή του Ιπποκράτους ιερή νόσο και τον επιληπτικό τον 
έβλεπαν με δέος, οπωσδήποτε μια μεγάλη επιληπτική κρίση με πτώση επί του εδάφους, 
κλονικούς σπασμούς, κυάνωση, τραυματισμό της γλώσσας και αφρούς, σε δημόσια θέα 
είναι συγκλονιστικό θέαμα που τρομάζει το χωριό.

Η οικογένεια είχε πάει τον ασθενή στο Νοσοκομείο της Λάρισας και ο Νευρολόγος του 
είχε δώσει Luminal δισκία των 100mg ένα την ημέρα. Τα είχε πάρει χωρίς αποτέλεσμα. 
Παρατήρησα ότι το σκεύασμα είχε 10 δισκία. Όταν τελείωνε το κουτί, μεσολαβούσε μια 
και δύο εβδομάδες να πάνε στην πόλη να πάρουν το επόμενο. Έμενε ακάλυπτος και τον 
εύρισκε η κρίση. Απελπίστηκαν οι δικοί του διέκοψαν τη θεραπεία, το πήραν απόφαση ότι 
η νόσος είναι ανίατη. Στη φαρμακαποθήκη όπου αγόραζα τα φάρμακα για τους ασθενείς 
μου παρατήρησα ένα μεγάλο μεταλλικό κουτί που είχε 1000 δισκία φαινοβαρβιτόνης, 
λουμινάλης δηλαδή, των 100mg. Νοσοκομειακή συσκευασία της welcome. Το πήρα και 
είπα στην οικογένεια ότι είναι ένα δυνατό αγγλικό φάρμακο για την επιληψία που ίσως 
θεράπευε το παιδί τους από τις συχνές κρίσεις, υπό μια προϋπόθεση όμως, το κουτί 
με τα χίλια χάπια θα το φυλάνε στο εικονοστάσι, κάθε πρωί ο ασθενής νηστικός μετά 
από τρείς μετάνοιες, θα έπινε ένα χάπι με ένα ποτήρι νερό, το χάπι θα του το έβαζε 
στο στόμα ή η μητέρα του ή η αδερφή του. Δεν έπρεπε να διακόψουν τη θεραπεία ούτε 
μια μέρα, είχαν χάπια για τρία χρόνια. Απογοητευμένοι από την προηγούμενη θεραπεία 
δεν πίστευαν ότι θα είχε επιτυχία η δική μου, ούτε κι εγώ ήμουν βέβαιος, είχα απλώς 
μηχανευθεί ένα τρόπο, συμμόρφωσης ενσωματώνοντας τη λήψη του φαρμάκου στην 
πρωινή προσευχή. Όταν πέρασε ο πρώτος μήνας χωρίς κρίση, το έμαθε όλο το χωριό. 
Όταν πέρασε και ο δεύτερος μήνας χωρίς πτώση, διαδόθηκε και στα άλλα χωριά, ότι ο 
στρατιωτικός γιατρός θεραπεύει την επιληψία.

Δεν ήταν θέμα προλήψεων ή δεισιδαιμονίας των χωρικών οι άνθρωποι το πίστευαν, 
ιδίως οι γυναίκες, ότι ο κακός γείτονας που ζήλευε το εύφορο χωράφι τους επάνω στη 
μαγούλα, έκανε μάγια να μειωθεί η σοδειά, απόδειξη τα πήλινα καλικατζαράκια, κάτι 
δύσμορφα ειδώλια που έβρισκαν στο εύφορο χωράφι τους, τα πετούσαν μακριά και δεν 
έπιαναν τα μάγια. Ο Ντίνος ο Χουλιάρας ορθοπεδικός στη Λάρισα, μου είπε ότι ναι μεν 
συνηθιζόταν τα μάγια στους αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου, όμως τα τερατόμορφα 
πήλινα ανθρωπάκια που έβρισκαν στις μαγούλες οι χωρικοί δεν ήταν μάγια αλλά νεο-
λιθικά ειδώλια και ότι οι μαγούλες δεν ήταν φυσικοί λοφίσκοι αλλά νεολιθικοί οικισμοί 
7000 ετών. Ο ίδιος ήταν συλλέκτης νεολιθικών εργαλείων, παρέα με τον έφορο προϊ-
στορικών αρχαιοτήτων της Λάρισας και τον διάσημο φωτογράφο Τάκη Τλούπα, έκαναν 
τον Σεπτέμβριο–Οκτώβριο αρχαιολογικές εκδρομές, δηλαδή πολύωρες επιφανειακές 
έρευνες στις φρεσκοοργωμένες με βαθιά άροση μαγούλες και έψαχναν για επιφανειακά 
νεολιθικά ευρήματα συνήθως εύρισκαν θραύσματα αγγείων, λίθινα εργαλεία και πολύ 
σπάνια, πήλινα ή λίθινα ειδώλια. Έγινα μέλος της νεολιθικής παρέας, έμαθα να ξεχωρίζω 
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τα λίθινα εργαλεία από τις απλές πέτρες, και έζησα συναρπαστικές στιγμές όταν μετά 
από πολύωρο ψάξιμο, έβλεπα να ξεπροβάλει από το φρεσκοσκαμμένο χώμα η κόψη ενός 
μαύρου, λείου, λίθινου τσεκουριού, έσκυβα, το τραβούσα από το χώμα, το κρατούσα στην 
παλάμη μου και σκεφτόμουν εκστατικός ότι ο προηγούμενος άνθρωπος που κρατούσε 
το όμορφο αυτό λίθινο τσεκουράκι στο χέρι του ήταν ένας Θεσσαλός προϊστορικός 
αγρότης που έστεκε στο ίδιο με εμένα σημείο πριν 7000 χρόνια. Είχα απλώσει το χέρι 
μου σε μια χειραψία με το απλωμένο χέρι ενός προγόνου μου σε απόσταση 7000 ετών.

Τα ΕυρΗΜαΤα Τα ΠαραΔιΔαΜΕ σΤον αρΧαιοΛογο

Ζήτησα να κρατήσω ένα τσεκουράκι, να θυμάμαι εκείνες τις όμορφες στιγμές, το 
κυνήγι του θησαυρού στις νεολιθικές μαγούλες του Θεσσαλικού κάμπου στα ερείπια 
της Άργισας όπου έγινε το μακελειό των μεθυσμένων Κενταύρων καλεσμένων σε γάμο 
από τους Λαπίθες. Το έχω στο γραφείο μου, όταν είμαι στενοχωρημένος απλώνω το 
χέρι μου και το χαϊδεύω. Ένα προϊστορικό χέρι μου ανταποδίδει το χάδι. Γεύση αιωνι-
ότητας. Γαληνεύω.
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Η θέση του σύγχρονου Έλληνα ιατρού 
στην κοινωνία στα πλαίσια  
της «Μεσογειακής Βιοηθικής»

Πολυχρόνης Βούλτσος, Νικόλαος Κακαλέτσης,  
Απόστολος Ι. Χατζητόλιος

ΕισαγωγΗ

Ο σύγχρονος Έλληνας ιατρός λειτουργεί μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον που 
χαρακτηρίζεται από: α) μετασχηματισμούς των κοινωνικών δομών (π.χ. χαλάρωση της 
παραδοσιακής πυρηνικής οικογένειας), β) μετακινήσεις πληθυσμών και πολυπολιτισμι-
κές – «πλουραλιστικές κοινωνίες» (π.χ. με συνέπεια νεοεμφανιζόμενα ιατρικά ζητήματα 
πολιτισμικής αιτιολογίας τα οποία για πρώτη φορά καλείται να αντιμετωπίσει ο Έλληνας 
ιατρός, όπως π.χ. ο ακρωτηριασμός των γυναικείων έξω γεννητικών οργάνων) και γ) 
ραγδαία ανάπτυξη της ιατροβιολογίας σε συνδυασμό με την εισβολή της τεχνολογίας 
στην ιατροβιολογία με συνέπεια τη δημιουργία πολλών και νεοεμφανιζόμενων βιοηθικών 
διλημμάτων και τον επαναπροσδιορισμό κλασσικών θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Η ιατροβιολογική πρόοδος βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τις κοινωνικές μεταβολές, 
ιδιαίτερα σε ορισμένα ζητήματα όπως είναι η ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 
με τις μεθόδους της οποίας σήμερα η έννοια της γονεϊκότητας έχει πολυδιασπαστεί. 
Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος της σύγχρονης οικονομικής κρίσης στον τομέα της 
παροχής υπηρεσιών υγείας και ιδιαίτερα όσον αφορά τη θέση του ιατρού στον τομέα 
αυτόν αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.

Η Ελλάδα, ανήκει στις χώρες της λεγόμενης «μεσογειακής βιοηθικής ζώνης». Η Ελλάδα 
αποτελεί τη χώρα-«μήτρα» της «μεσογειακής» βιοηθικής με την έννοια της νοτιο-Ευρω-
παϊκής βιοηθικής, σε αντιδιαστολή με τη βορειο-Ευρωπαϊκή (-Αγγλοσαξωνική) βιοηθική 
η οποία έχει έντονα ατομοκεντρικό χαρακτήρα. Η βορειο-Ευρωπαϊκή βιοηθική τείνει να 
κυριαρχεί σε όλη την Ευρώπη πλέον (ιδίως μετά από υπερ-εθνικά νομοθετήματα όπως η 
Σύμβαση του oviedo, τουλάχιστον για τις χώρες που την έχουν ενσωματώσει στο δίκαιό 
τους). Όμως στην Ελλάδα παραμένουν έντονα τα σπέρματα της αριστοτελικής και ιππο-
κρατικής σκέψης και ιατρικής ηθικής, κάτι που –κατά την άποψή μας– είναι εμφανές και 
στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ, Ν. 3418/2005) όπου συνυπάρχουν σε διαλεκτική 
σχέση στοιχεία Μεσογειακής και βορειο-Ευρωπαϊκής ιατρικής ηθικής (πρινσιπαλισμού)1. 
Η λεγόμενη «μεσογειακή» βιοηθική αντίληψη επικεντρώνει στις διαπροσωπικές σχέσεις 
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(relational) και στην επιδίωξη της «ευδαιμονίας» και «ευτυχίας» του «άλλου»2-4, και ως εκ 
τούτου συσχετίζεται άμεσα και με την «κοινοτική» βιοηθική αντίληψη. 

Η ΛΕγοΜΕνΗ «ΜΕσογΕιακΗ ΒιοΗθικΗ» σΤΗν ΕΛΛαΔα

Η Ελλάδα είναι χώρα κατ’ εξοχήν της λεγόμενης «ζώνης» της αυτοπροσδιοριζόμενης 
ως «μεσογειακής βιοηθικής» («ευρωπαϊκή βιοηθική» κατά αντιδιαστολή με την αγγλο-
σαξωνική, κάποιοι την ταυτίζουν με τη νοτιο-ευρωπαϊκή)5. Ο χαρακτηρισμός αυτός 
δεν είναι γεωγραφικός, αλλά πολιτισμικός, βασισμένος κυρίως σε αξίες και αρχές της 
αρχαίας ελληνικής παράδοσης2. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα της σκέψης του Αριστοτέλη, 
του Πλάτωνα και της ιπποκρατικής «ολιστικής-πατερναλιστικής» ιατρικής που εξυπη-
ρετεί το best interest (βέλτιστο συμφέρον) του ασθενή και προστατεύει τη ζωή και την 
ακεραιότητά του, θεωρώντας ότι οι λειτουργίες του εγκεφάλου (αυτοκαθορισμός), δεν 
μπορεί να είναι κυρίαρχα σεβαστές όταν νοσεί το σώμα με το οποίο αποτελεί αδιάσπα-
στον «όλον»2. Η Ελλάδα βρίσκεται κοντά στις μη-ευρωπαϊκές χώρες της μεσογειακής 
λεκάνης και διαθέτει μεγάλη παράδοση αναφορικά με τον Χριστιανισμό (Ορθοδοξία) 
κυρίως αλλά και τις άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες της Ευρώπης (Εβραϊκή θρησκεία 
και Ισλαμισμός) που συνδιαμορφώνουν μαζί με την αρχαία διανόηση τη «μεσογειακή 
βιοηθική»2. Η μεσογειακή βιοηθική η οποία υιοθετεί δεοντολογικές αρχές, βρίσκεται σε 
διαδραστική σχέση με τον πρινσιπαλισμό (principlism) της Βόρειας Ευρώπης ενισχύο-
ντας τη δεοντολογική και όχι την «ωφελιμιστική» (utilitarian) προσέγγιση των βιοηθικών 
διλημμάτων5. Η μεσογειακή βιοηθική χαρακτηρίζεται από προσέγγιση της ζωής με 
βάση τις διαπροσωπικές σχέσεις (relational approach) 3και τη προσωπική αυτονομία, 
από σεβασμό στις αξίες: της φιλίας (friendship), της ευτυχίας (happiness) και της ευ-
δαιμονίας (felicity, eudaimonia)2-5. Κυριαρχείται από τη βιοηθική της «αρετής» (virtue 
bioethics),2-5 η οποία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην καλή σχέση ιατρού – ασθενή 
και την ηθική προσωπικότητα (moral personality)6,7, στο χαρακτήρα και στις αρετές 
(virtue) του ιατρού (δεξιοτεχνία, δικαιοσύνη, εμπειρία, κουλτούρα, ευελιξία, θάρρος, 
σεβασμός, αποφασιστικότητα, ειλικρίνεια, εργατικότητα, γενναιοδωρία, αλτρουϊσμός, 
κ.λπ.)8. Στη μεσογειακή όμως βιοηθική της αρετής κρίνεται με βάση την «αξιολόγηση 
του δέοντος» και όχι την τελεολογία5 (συνεπειοκρατία, “consequentialism”) αν μια πράξη 
είναι καθ’ εαυτήν ορθή (just), αν και γενικότερα στην ηθική της «αξίας» (virtue ethics) 
μπορεί κανείς να εξυπηρετεί και τη δεοντολογία αλλά και την τελεολογία. Η μεσογειακή 
βιοηθική συνδέεται με τον μεσογειακό πολιτισμικό ουσιοκρατισμό (cultural essentialism) 
ο οποίος είναι «απόγονος» του κλασσικού ουσιοκρατισμού (classical essentialism) 
του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Η ηθική της «αξίας» δεν αποκλείεται να λειτουργεί 
συμπληρωματικά προς τον πρινσιπαλισμό, ώστε να επιλύονται με συνέπεια οριακά και 
δυσχερή ηθικά διλήμματα9,10.

Στη μεσογειακή βιοηθική αντίληψη το άτομο δεν νοείται απόλυτα ξεκομμένα, αλλά 
στα πλαίσια «κοινωνικά ολιστικής» αντίληψης ως συν-κοινωνός. Στα πλαίσια της αντίλη-
ψης αυτής διαφοροποιείται και ο ρόλος της αρχής της αυτονομίας. Από την οπτική της 
βορειοευρωπαϊκής ατομοκεντρικής βιοηθικής, η ενημέρωση και βούληση (αυτονομία) 
του ασθενή έχει κυρίαρχο, πανίσχυρο ρόλο, κάτι που μπορεί βεβαίως να οδηγήσει σε 
υπερβολές3 («ατομικός αυταρχισμός»). Από την οπτική της μεσογειακού τύπου βιοηθι-
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κής σύμφωνα με την οποία το άτομο νοείται όχι ξεκομμένα αλλά μέσα στο πλέγμα των 
κοινωνικών του σχέσεων, το βάρος μπορεί να πίπτει π.χ. στην οικογένεια του ασθενή, 
ενδεχομένως και εδώ σε υπερβολικό βαθμό (αναφορικά π.χ. με την ενημέρωση, τη 
λήψη αποφάσεων για την υγεία του ασθενή), έτσι ώστε να περιορίζεται δυσανάλογα η 
αυτονομία του ασθενή3. Υπό την έννοια αυτή, ενδέχεται ο σύγχρονος Έλληνας ιατρός 
να αντιμετωπίζει ηθικά διλήμματα αναφορικά με τον βαθμό σεβασμού στην αυτονομία 
του ασθενή, ιδίως και στα πλαίσια της μετανάστευσης πληθυσμών, η οποία είναι έντονη 
στη σύγχρονη Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Έτσι, μπορεί να κληθεί να 
επιλύσει μια «σύγκρουση πολιτισμών» στην περίπτωση που οι γονείς ακολουθούν την 
ασιατική κουλτούρα η οποία αναθέτει στην οικογένεια τη λήψη αποφάσεων αναφορικά 
με τη θεραπεία του ώριμου ανηλίκου, ενώ ο ώριμος έφηβος που ανατράφηκε στην 
Ευρωπαϊκή χώρα υποδοχής απαιτεί πλήρη σεβασμό στην ενημερωμένη βούλησή του. 
Στην περίπτωση αυτή, η «ιατρική ηθική της αρετής» μπορεί να δώσει λύσει. Ο ιατρός 
με βάση την καλλιέργειά του, την αποφασιστικότητα, το θάρρος, την εμπειρία του κ.α. 
και λαμβάνοντας υπόψη τον σεβασμό στη ζωή και ανθρώπινη αξιοπρέπεια, μετά από 
ευρεία επικοινωνία και συζήτηση με τους γονείς και το παιδί, λαμβάνοντας υπόψη όλα 
τα εμπλεκόμενα μέρη και παραμέτρους μπορεί να δώσει την ενδεδειγμένη λύση11. Ανά-
λογα «πολιτισμικά διλήμματα» προκύπτουν π.χ. στην υπόθεση του ακρωτηριασμού των 
έξω γεννητικών οργάνων της γυναίκας σε ενήλικες γυναίκες-μέλη εθνικών μειονοτήτων 
ασιατικής ή κυρίως αφρικανικής καταγωγής οι οποίες μπορούν να εκφράζουν έγκυρα τη 
βούλησή τους και οι οποίες «επιθυμούν» να υποβληθούν στη διαδικασία. Εδώ υπάρχει 
οριακή στάθμιση ανάμεσα στον «σεβασμό στην ξένη κουλτούρα» και στις θεμελιώδεις 
οικουμενικού χαρακτήρα βιοηθικές αρχές και αξίες στα πλαίσια του δυτικού πολιτισμού 
μας12.

Κατά την άποψή μας, η μεσογειακή-ιπποκρατική βιοηθική αντίληψη εμφαίνεται και 
στη σύγχρονη ελληνική νομοθεσία:

Το πρωταρχικό ιατρικό καθήκον της υποστήριξης της ζωής δεν οριοθετείται ούτε 
από τη βούληση του αυτόχειρα (ΚΙΔ, άρθ. 12§3β), ούτε του ανηλίκου (ΚΙΔ, άρθ. 12§3γ), 
ούτε από την εικαζόμενη συναίνεση του ασθενή (κατά τη θεωρία), ούτε από το (επίσης 
πρωταρχικό) καθήκον της ανακούφισης του ασθενή (ΚΙΔ, άρθ. 2§1). Εκτείνεται μέχρι την 
υποχρέωση και του ανειδίκευτου ιατρού για υποστήριξη του επείγοντος περιστατικού 
μέχρι τη μεταφορά του σε ειδικό κέντρο. Η αυτόγνωμη μάλιστα ιατρική επέμβαση αν 
και «παράνομη» δεν τυποποιείται ξεχωριστά στο ποινικό δίκαιο. Μερίδα εξάλλου της 
ποινικής επιστήμης τη δικαιολογεί σε τελικό βαθμό όταν γίνεται για διάσωση της ζωής13. 
Επίσης, ο ιατρός αποφασίζει αν θα επέμβει υπέρ της ζωής και της υγείας του ανηλίκου 
όταν οι γονείς του αρνούνται τη συναίνεσή τους (ΚΙΔ, άρθ. 12§3γ). Η βούληση του 
ασθενή δεν επαρκεί για να δικαιολογήσει τη σωματική του βλάβη (πλην της ελαφράς, 
άρθρα 308 και επόμενα Ποινικού Κώδικα ή ΠΚ) ή τη βοήθεια στην αυτοκτονία του (άρθ. 
301 ΠΚ). Επίσης, η βούληση του ασθενή δεν μπορεί (από μόνη της, χωρίς τη συνδρομή 
άλλων προϋποθέσεων) ούτε να απαλλάξει, ούτε καν να ελαφρύνει ποινικά τη θέση του 
ιατρού που επέφερε τη θανάτωσή του (ανθρωποκτονία με συναίνεση, άρθρο 300 ΠΚ). 

Τέλος, στο άρθρ. 2§2 ΚΙΔ διατυπώνεται το καθήκον του ιατρού να σέβεται τον όρκο 
του Ιπποκράτη.
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Η θΕσΗ Του ΕΛΛΗνα ιαΤρου σΤΗν κοινωνια συΜΦωνα ΜΕ Τον κωΔικα 
ιαΤρικΗσ ΔΕονΤοΛογιασ (ν. 3418/2005) 

Ο Ελληνικός Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ, Ν. 3418/2005) στα άρθρα 16 επ. 
αναφέρεται στη σχέση του ιατρού με την κοινωνία13. Στο αρθρ. 16§1 επισημαίνεται ο 
κοινωνικός χαρακτήρας της ιατρικής. Γίνονται μεταξύ άλλων αναφορές στο καθήκον του 
ιατρού να μην ασκεί διακριτική μεταχείριση στον ασθενή για οποιοδήποτε λόγο (άρθρ. 
16§4), το αυξημένο καθήκον του ιατρού για περίθαλψη των ευπαθών ομάδων (άρθρ. 
16§5 και §6) και ομάδων λιγότερο προνομιούχων (άρθρ. 16§7) όπως είναι οι πρόσφυγες 
και οι μετανάστες, λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική διάσταση της υγείας. Επισημαί-
νεται στα πλαίσια του ΚΙΔ η οφειλόμενη δραστηριότητα του ιατρού στην κατεύθυνση 
της ενημέρωσης του κοινού, στον χώρο της δημόσιας υγείας και η σχέση του με την 
κοινότητα, ωστόσο τα ζητήματα αυτά δεν τονίζονται ιδιαίτερα. Θεωρούμε ως εκ τούτου, 
λαμβανομένου υπ’ όψιν και του συνδυασμού των διατάξεων με τα προαναφερθέντα 
σημεία παρουσίας της μεσογειακής-ιπποκρατικής βιοηθικής αντίληψης τόσο στον ΚΙΔ 
όσο και στη γενικότερη Ελληνική νομοθεσία, θεωρία και νομολογία, ότι τα ζητήματα 
αυτά θα πρέπει να ερμηνευθούν ευρέως και να αποδοθεί στη σχέση του ιατρού με την 
κοινωνία, την κοινότητα, τη δημόσια υγεία, τον πολιτισμό και τα θεμελιώδη ανθρώπινα 
δικαιώματα ιδιαίτερη βαρύτητα και αυξημένο καθήκον δραστηριοποίησης στην κατεύ-
θυνση της ενδυνάμωσης της σχέσης αυτής.

Η ΒιοΗθικΗ ΤΗσ «αρΕΤΗσ» (vIrtuE bIoEthICS) ωσ κυριο ΧαρακΤΗρισΤικο 
ΤΗσ ΛΕγοΜΕνΗσ «ΜΕσογΕιακΗσ ΒιοΗθικΗσ»

O πρινσιπαλισμός (principlism) ο οποίος κυριαρχεί στη βορειο-ευρωπαϊκή βιοηθική 
επιδιώκει την επίλυση των βιοηθικών διλημμάτων με μόνο «εργαλείο» τις αρχές (principles) 
της βιοηθικής, δια των οποίων εξετάζεται γενικά και αφηρημένα (in abstacto) εάν μια 
πράξη είναι σωστή (just) στις συγκεκριμένες περιστάσεις. Ως θεμελιώδεις βιοηθικές 
αρχές, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τους Beauchamp και Childress1, θεωρούνται: 
η αρχή της αυτονομίας, του «ωφελείν» (μια πάντοτε «ανικανοποίητη» αρχή), του «μη 
βλάπτειν» και της δικαιοσύνης (π.χ. στην κατανομή των πόρων, στη μεταχείριση, στην 
παροχή ευκαιριών πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας κ.α.). Κάποιοι προτείνουν και άλλες 
αρχές ως θεμελιώδεις, όπως ο Cattorini 7 που προτείνει την αρχή της «ακεραιότητας του 
ιατρικού επαγγέλματος» η οποία προστατεύει την αυτονομία του ιατρού (μαζί με εκείνη 
του ασθενή), ο οποίος μπορεί να ασκήσει τη λεγόμενη «ένσταση ηθικής συνείδησης» ώστε 
να μην ασκεί ή να μη συμμετέχει σε ιατρικές πράξεις με τις οποίες είναι συνειδησιακά 
αντίθετος (π.χ. τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης, προγεννητικός έλεγχος). Η «ένσταση 
ηθικής συνείδησης» προβλέπεται και από τον Ελληνικό Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 
(ν.3418/2005), στο άρθρο 2 §5 γενικά και 31§1 για την τεχνητή διακοπή της κύησης. Ο 
DeMarco14 προτείνει ως θεμελιώδη αρχή και την «αρχή της αμοιβαιότητας» (principle 
of mutuality) για την οποία θα γίνει λόγος παρακάτω.

Η βιοηθική της «αρετής» (bioethics of the virtue) επικεντρώνει όχι στην ορθότητα της 
πράξης καθ’ αυτής (όπως ο πρινσιπαλισμός), αλλά στον «χαρακτήρα» και στις αξίες του 
ιατρού6,7, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί βιοηθικά διλήμματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις, την προσωπικότητα, τον χαρακτή-
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ρα, την ψυχολογία, την κουλτούρα του ασθενή κ.α. Έχει υποστηριχθεί ότι η βιοηθική 
της «αρετής» είναι επαρκής για την επίλυση των βιοηθικών διλημμάτων από μόνη της 8. 
Δύσκολα όμως μπορεί να ξεπεραστεί το πρόβλημα της ανασφάλειας που δημιουργείται 
ως προς τη λήψη των σχετικών αποφάσεων9. Από την άλλη, ο πρινσιπαλισμός από μόνος 
του φαίνεται ανεπαρκής όταν πρόκειται να αντιμετωπισθούν με συνοχή (coherently) ορι-
ακά βιοηθικά διλήμματα στα πλαίσια των οποίων συγκρούονται θεμελιώδεις βιοηθικές 
αρχές 9,14, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η αντιμετώπιση του διλήμματος χωρίς την εξάλειψη 
μιας τουλάχιστον από τις συγκρουόμενες βιοηθικές αρχές. Για την αντιμετώπιση αυτού 
του προβλήματος ο DeMarco14 προτείνει την «αρχή της αμοιβαιότητας» σύμφωνα με 
την οποία θα πρέπει να δημιουργούνται τέτοιες περιστάσεις και να «εφευρίσκονται» 
τέτοιες εναλλακτικές επιλογές, ώστε ή το δίλημμα να εξαλείφεται ή να αντιμετωπίζεται 
με τον ταυτόχρονο σεβασμό και ταυτόχρονη «ανάπτυξη» όλων των βιοηθικών αρχών 
που συντρέχουν, χωρίς να εξαλείφεται καμία. Στα πλαίσια μιας τέτοιας αντιμετώπισης, 
ο ιατρός έχει καθήκον αναζήτησης και συμβολής στη δημιουργία συνθηκών και εναλ-
λακτικών επιλογών προκειμένου να επιλύεται ένα δίλημμα με λογική συνέπεια, συνοχή, 
και με ταυτόχρονο σεβασμό σε όλες τις βιοηθικές αρχές που συντρέχουν. Και επειδή 
η βιοηθική της «αρετής» δεν είναι θεωρία αμοιβαία αποκλειόμενη σε σχέση με τον 
πρινσιπαλισμό9,10, μπορεί να αξιοποιηθεί η βιοηθική της «αρετής» στην κατεύθυνση της 
εξυπηρέτησης της «αρχής της αμοιβαιότητας».

Η βιοηθική της «αρετής» δεν είναι αμοιβαία αποκλειόμενη και σε σχέση α) με τη βι-
οηθική θεωρία του «οντολογικού περσοναλισμού»15 ο οποίος επικρατεί στις χώρες της 
καθολικής νότιας Ευρώπης και ο οποίος προστατεύει την ανθρώπινη ζωή πλήρως και 
απολύτως σε όλες τις φάσεις της (έναρξη, τέλος κ.λπ.), β) με τη συνύπαρξη της θεωρίας 
της κατά περίπτωση βιοηθικής προσέγγισης (casuistry) με τον πρινσιπαλισμό16. Τέλος, 
σε κάθε περίπτωση, η (συνδεδεμένη με τη μεσογειακή βιοηθική) βιοηθική της «αρετής» 
βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση με τον βορειοευρωπαϊκό πρινσιπαλισμό.

Η βιοηθική της «αρετής» αφορά κυρίως τη σχέση ιατρού-ασθενή (micro-level). Στα 
πλαίσια αυτής, ενισχύεται το εξωνομικό-ανθρωπιστικό σκέλος της σχέσης ιατρού-
ασθενή, η οποία είναι μια ξεχωριστή (sui generis) θεμελιώδης σχέση που περιλαμβάνει 
νομικά και εξωνομικά-ανθρωπιστικά στοιχεία13. Μπορεί όμως να αφορά και την κεντρική 
λήψη αποφάσεων σε επίπεδο πολιτικής (macro-level)3, αν και αυτή ασκείται κυρίως με 
κανόνες και αρχές.

ο ιαΤροσ ΜΕσα σΤουσ οργανισΜουσ

Σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει η βιοηθική «της αρετής» και σε επίπεδο Οργανι-
σμών (meso-level)3. Για να λειτουργεί ο ιατρός μέσα στους Οργανισμούς με βάση τη 
μεσογειακή βιοηθική προσέγγιση και τη βιοηθική θεωρία της «αρετής» θα πρέπει να 
μη περιορίζεται ασφυκτικά η επιστημονική και ηθική του ελευθερία, όπως ενδέχεται να 
συμβεί στη σύγχρονη Ελλάδα της οικονομικής κρίσης. Είναι γεγονός ότι στα πλαίσια 
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, στους Οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγεί-
ας κυριαρχεί το management και η επιδίωξη των στόχων τους οποίους επιβάλλει η 
αποδοτικότητα (efficiency)17. O MacIntyre επιδιώκει μια νεο-αριστοτελική προσέγγιση 
της βιοηθικής της «αρετής», και διακρίνει το «εσωτερικό καλό» (internal good)18 -που 
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σε μετέπειτα μελέτες του ονομάζει «καλό της αριστείας» (good of excellence)19- που 
εξυπηρετεί το συμφέρον της κοινότητας, από το «εξωτερικό καλό» (external good)18 – 
οποίο σε μετέπειτα μελέτες του ονομάζει «καλό της αποτελεσματικότητας» (good of 
effectiveness)19- στο οποίο υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Το «εσωτερικό» και το 
«εξωτερικό» καλό μπορεί να μην είναι αναγκαστικά αλληλοαποκλειόμενα, τουλάχιστον 
όταν επικρατεί η πεποίθηση ότι το ιατρικό επάγγελμα αποτελεί μια «διαδικασία» (κατά 
MacIntyre) λήψης ικανοποίησης από την προσφορά προς τον ασθενή, όπως ανάλογα 
υποστηρίζεται και για τη νοσηλευτική17. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή διαδικασιών στον 
τομέα της υγείας (health care) οι οποίες στοχεύουν μάλλον στην αποτελεσματικότητα 
(efficacy) παρά στην αποδοτικότητα (efficiency) διευκολύνουν την εφαρμογή της βιοηθικής 
της «αρετής». Η μεσογειακή βιοηθική αντίληψη (και η βιοηθική της «αρετής» η οποία 
κυριαρχεί σε αυτή) ενισχύει τη θεμελιώδη βιοηθική αρχή του «ωφελείν» (beneficence) 
αλλά και της δικαιοσύνης (justice) διαμορφώνοντας έτσι μια μαξιμαλιστική βιοηθική 
προσέγγιση στα πλαίσια του πρινσιπαλισμού, όταν αυτός ενσωματώνει τη βιοηθική της 
«αρετής», κάτι που δεν είναι ανέφικτο9,10 αν και δεν είναι καθόλου προφανές. Επίσης, 
διευρύνει την αποφασιστική διακριτική ευχέρεια του ιατρού. Στα πλαίσια των Οργα-
νισμών, μπορεί ο ιατρός να εξυπηρετεί και την αρχή της «αμοιβαιότητας»14 η οποία 
αναφέρθηκε προηγουμένως, ενεργώντας με βάση τη βιοηθική της «αρετής». Εξάλλου 
σύμφωνα με το άρθρο 20§2 και §3 ΚΙΔ ο ιατρός των Οργανισμών οφείλει να ενεργεί 
με κύριο γνώμονα το συμφέρον των ασθενών ασφαλισμένων (στα πλαίσια βέβαια του 
κανονισμού του οικείου φορέα). Στα πλαίσια της μεσογειακής βιοηθικής αντίληψης η 
διάταξη αυτή θα πρέπει να ερμηνευθεί με την ανάλογη ευρύτητα.

Η κοινοΤικΗ ΒιοΗθικΗ ανΤιΛΗΨΗ

Πίσω από τον πρινσιπαλισμό (principlism) της βορειοευρωπαϊκής βιοηθικής καλύ-
πτεται ο ατομοκεντρισμός (individualism). Στα πλαίσια αυτού, μεταξύ των τεσσάρων 
οικουμενικών θεμελιωδών βιοηθικών αρχών: Αυτονομία - αυτοκαθορισμός (autonomy 
- autodetermination), φιλανθρωπία (beneficence), «μη βλάπτειν» (no-harm), δικαιοσύνη 
(justice),1 κυριαρχεί εκείνη του «αυτοκαθορισμού» με μια μικρή ενίσχυση της αρχής της 
«φιλανθρωπίας» που όμως μόνο θεολογικά ίσως συλλαμβάνεται ως καλό του άλλου.

Η κοινωνία δεν αποτελεί απλά ένα σύνολο από ανθρώπινες υπάρξεις που συνυπάρ-
χουν (co-existing human beings)20. Στην κοινοτική (communitarian) βιοηθική δεν υπάρχει 
σαφής διάκριση ατόμου-κοινωνίας. Το συμφέρον της κοινότητας/πληθυσμού είναι διαφο-
ρετικό από αυτό του συνόλου των ατόμων που συνυπάρχουν21. Το άτομο δεν θεωρείται 
διακριτή μονάδα, αλλά κομμάτι ενός δικτύου ανάπτυξης και διαμόρφωσης σχέσεων 22. 
Η θεώρηση αυτή είναι επικρατούσα στη μεσογειακή βιοηθική της οποίας ο χαρακτήρας 
επικεντρώνεται στις διαπροσωπικές σχέσεις (relational)2,3,5. Έτσι, ευνοείται η «κοινοτική 
βιοηθική αντίληψη» η οποία όμως δεν πρέπει να είναι αυταρχικού (authoritarian) τύπου 
αλλά να διακρίνεται από υπευθυνότητα (responsive communitarian approach).

Στην έννοια του «κοινού καλού» (common good) της «κοινοτικής βιοηθικής» το 
οποίο υπερτερεί του «ατομικού καλού» (individual good, ως έκφραση της αυτονομίας), 
περιλαμβάνεται κατά την εδώ υποστηριζόμενη άποψη η αξία της «κοινωνικής ειρήνης» 
η οποία απολαμβάνει της «ελάχιστης κοινής συναίνεσης» των φορέων διαφορετικών 
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βιοηθικών θέσεων και είναι απαραίτητη για να υπάρχει πλουραλισμός και δημοκρατία. 
Αλλά και άλλες αρχές όπως του «μη βλάπτειν» και αξίες όπως η «ανθρώπινη αξιοπρέ-
πεια», οι οποίες έχουν ανθρωπιστικό αλλά όχι δεσμευτικό χαρακτήρα, απολαμβάνουν στο 
πλαίσιο της «κοινοτικής βιοηθικής» της «ελάχιστης κοινής συναίνεσης» και λειτουργούν 
ως standards για τη λήψη ηθικών αποφάσεων (moral decisions), χωρίς όμως κατά την 
άποψή μας να μπορεί να παραβιαστεί ο πυρήνας του μεσογειακού ηθικού ουσιοκρατισμού 
(essentialism) όπου εντάσσεται και o ιπποκρατικής καταγωγής ιατρικός πατερναλισμός 
υπέρ της προστασίας της ζωής και της υγείας του ασθενή, ως άτομο.

Στα πλαίσια της κοινοτικής βιοηθικής αντίληψης επιχειρείται η εξεύρεση «χρυσής 
τομής» ανάμεσα στο ατομικό συμφέρον (interest) (το οποίο προς όφελος του καλού 
της κοινότητος πρέπει να περιορίζεται όσο το δυνατόν λιγότερο)23 και το συμφέρον 
της κοινότητας20. Έτσι μπορεί να εξυπηρετείται και η δημόσια υγεία (public health)23.

Ανάλογη (responsive) «κοινοτική βιοηθική» προσέγγιση (communitarian bioethical 
approach) μπορεί να νοηθεί και υπέρ της προστασίας της «ευπάθειας» (των ευπαθών 
ομάδων). Εξάλλου, η «ευδαιμονία» των συν-κοινωνών είναι κύριας σημασίας και για τη 
μεσογειακή βιοηθική. Στο άρθρ. 16§5 του ΚΙΔ τονίζεται το καθήκον ιδιαίτερης προσοχής 
του ιατρού στις ευπαθείς ομάδες όπως γυναίκες που ζουν σε ελλειμματικές συνθήκες 
ασφαλείας και στο άρθρ. 16§7 ΚΙΔ επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παροχής φροντί-
δας σε λιγότερο προνομιούχες ομάδες ατόμων, όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες 
ο ιατρός λαμβάνει υπ’ όψιν ιδιαιτέρως την πολιτισμική διάσταση της υγείας. Πρέπει 
επίσης να σημειωθεί ότι η ευπάθεια, αδυναμία (vulnerability) σύμφωνα με την ελληνική 
νομική θεωρία για το ιατρικό σφάλμα αυξάνει το standard επιμέλειας του ιατρού προς 
τον ασθενή24.

συΜΠΕρασΜαΤα για ΤΗν ιαΤρικΗ ΠραξΗ

Α) Σε επίπεδο ατομικής σχέσης ιατρού-ασθενή, στην οποία στα πλαίσια της με-
σογειακής βιοηθικής αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα, ο Έλληνας ιατρός έχει ευρεία 
αποφασιστική διακριτική ευχέρεια με βάση τις αρετές του και τον χαρακτήρα του. Στα 
πλαίσια αυτά ο ιατρός οφείλει να ενημερώνεται για την κουλτούρα του ασθενή και να 
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εξασφάλιση καλής επικοινωνίας με τον ασθενή και το 
οικογενειακό του περιβάλλον, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όταν ο ιατρός εμπλέκεται σε 
λήψη απόφασης (decision-making) που απαιτούν έντονη συνεργασία με τον ασθενή 
(share-minding) - όπως π.χ. προκειμένου να υποβληθεί μια ογκολογική νεαρή ασθενής 
σε μεθόδους διατήρησης της γονιμότητάς της - και το περιβάλλον του, όπως π.χ. προ-
κειμένου για λήψη αποφάσεων που αφορούν το τέλος της ανθρώπινης ζωής (end-of-life 
decisions), ιδίως όταν ο ασθενής δεν είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις για τον εαυτό 
του ή πρόκειται για νεογνό με βαριές διαμαρτίες περί τη διάπλαση.

Β) Σε επίπεδο δημόσιας υγείας, ο Έλληνας ιατρός έχει αυξημένο καθήκον διασφά-
λισής της, ενημέρωσης του κοινού, διαλόγου, αλλά και ενημέρωσης του ιδίου, τόσο για 
νέα πολιτισμικά δεδομένα που αφορούν κάποιες κοινωνικές ομάδες (π.χ. μετανάστες) 
όσο και για ιατρικά ζητήματα νεοεμφανιζόμενα στη χώρα (π.χ. αναφορικά προς τον 
ακρωτηριασμό των έξω γυναικείων γεννητικών οργάνων, “ethnic medicine”). Έχει επίσης 
αυξημένο καθήκον ευαισθητοποίησης των συναδέλφων του και των άλλων λειτουργών 
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υγείας ως προς την αποστολή τους και σε ζητήματα κοινωνικής ιατρικής, καθώς και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών στην κατεύθυνση της επιδίωξης της «ευδαιμονίας» τους, 
με τα εκάστοτε βέβαια δεδομένα. Οφείλει να προσεγγίζει βιοηθικά ζητήματα από μια 
μάλλον κοινοτικού τύπου βιοηθική προσέγγιση, στο μέτρο βέβαια των δυνατοτήτων του 
και της δυνατότητας του να επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας οργανισμών, θεσμικών 
οργάνων και κέντρων λήψης πολιτικών αποφάσεων (policy makers).

Γ) Σε επίπεδο Οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας (health care) οφείλει να 
επιδιώκει -στον βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό- την επιδίωξη διαδικασιών που εξυ-
πηρετούν το καλό της κοινότητας και την επιδίωξη της αποτελεσματικότητας (efficacy) 
και όχι της αποδοτικότητας (efficiency) η οποία συνδέεται με τον ενισχυμένο ρόλο του 
management στους Οργανισμούς στη σημερινή εποχή της παγκόσμιας οικονομικής 
κρίσης και ιδίως της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
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Το σύνδρομο της αλληλεγγύης  
των μετριοτήτων

Πάνος Αποστολίδης

ΧαρακΤΗρΕσ

Πάθηση με χαρακτήρες λοιμώδους  νοσήματος, προσβάλλουσα κυρίως τους άνδρες 
της μέσης ηλικίας και κατά κανόνα τους Έλληνες επιστήμονες. Έγκυρες κοινωνιολο-
γικές στατιστικές μελέτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το πάθος επιχωριάζει και στη 
συντεχνία των γιατρών – ιδιαίτερα των πανεπιστημιακών – ενώ εμφανίζει σημαντική 
έξαρση την τελευταία τριακονταετία.

αιΤια

1. Ο εγγενής καιροσκοπισμός και η μεγαλομανία.
2. Ο ταχύς, εύκολος και ισόβιος πλουτισμός.
3. Ο κρυφός φθόνος για τους ανώτερους και το υποκριτικό ενδιαφέρον για τους κα-

τώτερους.
4. Ο κομματικός συντεχνιακός συνδικαλισμός.
5. Η απαξίωση της επικρατούσας ηθικής και προκειμένου περί των γιατρών η εγκατά-

λειψη των αρχών του Ιπποκρατισμού.

συΜΠΤωΜαΤα

1. Η πνευματική και ηθική οκνηρία.
2. Η ασαφής επιστημολογία και ο ψευδής προοδευτισμός.
3. Ο συγκεκαλυμμένος δογματισμός και ο αποκρυπτόμενος ατομικισμός.
4. Ο υποκριτικός διαλεκτισμός και η ψευδής ιδεολογική ελευθεριότητα.
5. Η πολυθεσία και η αθέμιτη καρεκλοθηρία.
6. Η αρχομανία και η ανάπτυξη συμφύσεων με το θώκο της εξουσίας.
7. Η επιεικής κριτική και η απουσία δικαιοκρισίας των σφαλμάτων των ομοϊδεατών.
8. Η απροκάλυπτη επίθεση εναντίον των ανωτέρων με απώτερο σκοπό τον εκφοβισμό 

και τη σιωπή τους.
9. Η δημόσια υποκριτική θεοσέβεια και αφοσίωση στην παράδοση.

10. Η άκρατη υποσχεσιολογία για την αναβάθμιση της στασιμότητας.
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11. Η διεκδίκηση  αμοιβής με ποσά πολλαπλάσια της αξίας των προσφερόμενων υπη-
ρεσιών.

12. Η αποκήρυξη της άμιλλας με σκοπό τον υποβιβασμό των ανωτέρων και τη διηνεκή 
στασιμότητα των κατωτέρων.

ΠρογνωσΗ

Το σύνδρομο της αλληλεγγύης των μετριοτήτων συνιστά χρόνιο πάθος, και κατά 
κανόνα ανίατο, ένεκα της άρνησης των πασχόντων να υποβληθούν στη δέουσα θεραπεία. 

Η βαρύτητα του συνδρόμου εξαρτάται από την ανοχή της Δημοκρατικής πολιτείας και 
την αδράνεια της Δικαιοσύνης, ενώ η χρονιότητα της νόσησης και ο βαθμός απαξίωσης 
της ηθικής  καθιστούν δυσοίωνη την πρόγνωση.

θΕραΠΕια

Αλεξιφάρμακα (αντίδοτα) περιέχοντα ως δραστική ουσία την ηθική χορηγούμενα σε 
προοδευτικώς αυξανόμενη  δοσολογία με σκοπό την αυτογνωσία.
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καθοριστικός παράγων στη σχέση 
ιατρού – ασθενούς

Ανδρέας Α. Πολυδώρου

Μία σημαντική προϋπόθεση για την καλή έκβαση της υγείας του ασθενούς είναι η 
εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ αυτού και του ιατρού. Το σημαντικότερο στοιχείο 
της συνεργασίας αυτής είναι η  σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση του ασθενούς για 
τη φύση και τη σοβαρότητα της πάθησής του, τον τρόπο αντιμετώπισης, τις εναλλακτι-
κές μεθόδους θεραπείας, τις πιθανές επιπλοκές, την πιθανή έκβαση και το εκτιμώμενο 
κόστος της θεραπείας συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής των ιατρών όπου αυτό 
είναι εφαρμόσιμο. Η ποιότητα της επικοινωνίας ιατρού – ασθενούς και κατά συνέπεια 
η ποιότητα της ενημέρωσης του ασθενούς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα μέτρησης 
και εκτίμησης του επιπέδου της παρεχομένης ιατρικής φροντίδας. Σε πολλές έρευνες 
έχει αποδειχθεί ότι ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την ικανότητα και τη δεξιοτεχνία για σωστή επικοινωνία των λειτουργών υγείας, 
που μπορεί αρκετές φορές να υπερβαίνουν τις λεπτομέρειες της θεραπευτικής αγωγής. 
Στις οποιεσδήποτε αξιολογήσεις λαμβάνουν χώρα, για τη μέτρηση της ποιότητας των 
παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, η ποιότητα και η πληρότητα ενημέρωσης, οι οποίες 
αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό που ξεπερνά 
το 80% των υποθέσεων αντιδικιών ιατρών – ασθενών, που καταλήγουν στη δικαιοσύνη 
έχουν ως κύριο αντικείμενο διαφωνίας την προβληματική επικοινωνία πρωτίστως, και 
κατά δεύτερο λόγο τα ζητήματα ιατρικών λαθών. Επί πλέον, η σωστή επικοινωνία ιατρού 
– ασθενούς καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πειθαρχημένη υπακοή του ασθενούς στην 
προτεινόμενη θεραπευτική αγωγή και κατ’ επέκταση την αποτελεσματικότητα της θερα-
πείας. Μία βασική παράμετρος της αποτυχίας θεραπευτικής αγωγής είναι η μη τήρηση 
των κανόνων από τον ασθενή, που μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες αλλά 
κυριότερος είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον ιατρό και η απουσία αισθήματος 
ασφάλειας που απορρέει από τον ελλειμματικό τρόπο ενημέρωσής του από τον ιατρό. 

Η σχέση ιατρού – ασθενούς είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες κοινωνικές σχέσεις 
διότι τα δύο μέρη βρίσκονται σε διαφορετική θέση ισχύος, ενώ του ασθενούς απειλείται 
η ζωή και είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τους όρους του ισχυρού. Συνεπώς, η σχέση 
καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο θα τη χειριστεί το ισχυρό 
μέρος, δηλαδή ο ιατρός.  

Η υποχρέωση της ενημέρωσης του ασθενούς είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπευ-
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τικής πράξης και θα πρέπει να προηγείται αυτής με σκοπό την εξασφάλιση της σύμφωνης 
γνώμης του ασθενούς και έμμεσα τη συμμετοχή του στην απόφαση για τη θεραπευτική 
αγωγή. Ήδη από την αρχαιότητα επικρατούσε η άποψη ότι κάθε θεραπευτική πράξη και 
ιδιαίτερα οι χειρουργικές επεμβάσεις χαρακτηρίζονται κατ’ αρχήν «σωματικές βλάβες» 
και σύμφωνα με το άρθρο 308 επ. ΠΚ κατ’ αρχήν έγκλημα. Ο ιατρός απαλλάσσεται από 
την ποινική ευθύνη μόνον εφ’ όσον η επέμβαση έγινε με την τήρηση όλων των κανόνων 
της Ιατρικής Επιστήμης και συνέτρεχε συναίνεση του παθόντος ως λόγος άρσεως 
του αδίκου. Για το λόγο αυτό ο ιατρός έχει υποχρέωση να πληροφορήσει πλήρως τον 
ασθενή για τη θεραπευτική μέθοδο που θα ακολουθήσει και τα πιθανά αποτελέσματα ή 
τις επιπλοκές, διότι διαφορετικά η συναίνεση δεν είναι ισχυρή και ο άδικος χαρακτήρας 
της επεμβάσεως διατηρείται. 

Νεότερες απόψεις υποστηρίζουν ότι η επιτυχής χειρουργική επέμβαση ή θεραπεία 
δεν πρέπει να θεωρείται σε καμία περίπτωση σωματική βλάβη διότι το ποινικό δίκαιο δεν 
προστατεύει τη σωματική ακεραιότητα καθεαυτή, αλλά την ανθρώπινη υγεία ως σύνολο, 
και συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση η επιτυχής ιατρική επέμβαση που αποκαθιστά το 
έννομο αγαθό της υγείας, να θεωρηθεί αξιόποινη πράξη. Έτσι, μπορεί να παρακαμφθεί 
το πρόβλημα της ύπαρξης ή μη πλήρους συναίνεσης από τον ασθενή. Αρκετοί υποστη-
ρίζουν ότι ακόμα και στην περίπτωση απουσίας συναίνεσης αλλά βελτίωσης της υγείας 
του ασθενούς δεν υφίσταται παρανομία εκ μέρους του ιατρού. Οι σύγχρονες εξελίξεις 
στην Ιατρική Επιστήμη και τα πολλαπλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν ώθησαν τις 
αρχές στη σύναψη διεθνούς συμφωνίας με την ονομασία Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική (Σύμβαση του Οβιέδο, 1997), που μεταξύ των 
άλλων θεμάτων καθορίζει και το θέμα της ενημέρωσης των ασθενών και την υπογραφή 
της συναίνεσης. 

Η χώρα μας ακολούθησε με την επικύρωση της σύμβασης με τον Ν 2619/1998, ΦΕΚ 
Α 132, και με τη σύνταξη του νέου Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005). Στο 
άρθρο 11 και 12 περιγράφονται εκτενείς ρυθμίσεις για την υποχρέωση ενημέρωσης του 
ασθενή ως προϋπόθεση της έγκυρης συναινέσεώς του στη διενέργεια οποιασδήποτε 
θεραπευτικής πράξης. Καθιερώνεται νομικά η υποχρεωτική ενημέρωση του ασθενούς 
όπως και η υπογραφή της σχετικής συναίνεσης αποδοχής της θεραπευτικής πράξης εκ 
μέρους του ή των συγγενών του. Προϋποθέσεις της έγκυρης συναίνεσης είναι: 
1. Να παρέχεται μετά από αποδεδειγμένα πλήρη, σαφή και κατανοητή ενημέρωση, 
2. Ο ασθενής να έχει την απαιτούμενη πνευματική ικανότητα για συναίνεση, 
3. Η συναίνεση να μην είναι αποτέλεσμα πλάνης, απάτης ή απειλής και να μην έρχεται 

σε σύγκρουση με τα χρηστά ήθη, 
4. Να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο περιεχόμενο και 

κατά τον χρόνο εκτέλεσής της. 
Δεν απαιτείται συναίνεση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.  Στις επείγουσες καταστάσεις κατά τις οποίες δεν μπορεί να ληφθεί κατάλληλη συ-
ναίνεση και συντρέχει άμεση, απόλυτη και κατεπείγουσα ανάγκη παροχής ιατρικής 
φροντίδας, 

2. Στην περίπτωση απόπειρας αυτοκτονίας, 
3. Στην περίπτωση ανηλίκου ασθενούς ή άλλου ασθενούς που δεν μπορεί για οποιο-

δήποτε λόγο να συναινέσει και οι έχοντες την εξουσία συναίνεσης, δηλαδή γονείς 
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ή συγγενείς, αρνούνται να δώσουν την αναγκαία συναίνεση και υπάρχει ανάγκη 
άμεσης παρέμβασης, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος για την υγεία ή τη ζωή 
του ασθενή.
Στις περισσότερες νομικές διαφορές μεταξύ ιατρών – ασθενών πέραν των καθαρά 

«υποτιθέμενων ή πραγματικών ιατρικών σφαλμάτων» προβάλλεται ο ισχυρισμός της 
απουσίας ενημέρωσης ή της ατελούς ενημέρωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το γεγονός 
αυτό αναφύεται μόνον επί κακής εκβάσεως κάποιας ιατρικής πράξης και ουδέποτε 
όταν θεραπευτεί ο ασθενής που οποιαδήποτε λάθη του ιατρού συγχωρούνται ή δεν 
λαμβάνονται υπ’ όψιν. Το επιχείρημα της πλημμελούς ενημέρωσης χρησιμοποιείται ως 
ενισχυτικό της κατηγορίας για ιατρική αμέλεια. Το δικαστήριο κάθε φορά βρίσκεται σε 
δύσκολη θέση να αντιληφθεί την ορθότητα των καταγγελλομένων και να αποφασίσει 
διότι είναι γνωστό, ότι το σχετικό έντυπο συναίνεσης αντιμετωπίζεται ως μία συνηθισμέ-
νη διαδικασία που υπογράφεται μαζί με άλλα έγγραφα εισαγωγής χωρίς κανείς να το 
διαβάζει προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εισαγωγής του ασθενούς και χωρίς 
να συμμετέχει στη διαδικασία ιατρός. Το ορθό είναι να υπογράφεται από τον ασθενή 
παρουσία του ιατρού μετά τη λεπτομερή ενημέρωση. Αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι 
να παραδίδεται στον ασθενή από κάποιον υπάλληλο που διεκπεραιώνει τη διαδικασία 
εισαγωγής και να ζητείται η υπογραφή με τυπικές διαδικασίες χωρίς καμία ενημέρωση. 
Αυτό γίνεται δυστυχώς στη χώρα μας τις περισσότερες φορές τόσο σε δημόσια όσο 
και σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Αυτό είναι γνωστό σε όλους με αποτέλεσμα η παρουσία 
της υπογεγραμμένης συναίνεσης στα δικαστήρια να μην λαμβάνεται υπ’ όψιν ακόμα 
και αν έχει γίνει σωστά και θεωρείται ότι δεν αποδεικνύει ότι ο ασθενής κατανόησε με 
σαφήνεια ότι περιέχεται στο έντυπο της συναίνεσης ώστε να δώσει τη συγκατάθεσή 
του με πλήρη επίγνωση της πράξης αυτής. 

Επί πλέον, το άρθρο 12 παρ. 2δ του ΚΙΔ, Ν 3418/2005, μας εφιστά την προσοχή 
στο ότι η συναίνεση πρέπει να αφορά τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη που προτείνεται 
στον ασθενή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δε νοείται δηλαδή συναίνεση που να αφορά 
αόριστα οποιεσδήποτε ιατρικές επεμβάσεις στο μέλλον. Για να είναι ισχυρή, λοιπόν, 
η συναίνεση πρέπει να καλύπτει πλήρως την ιατρική πράξη και κατά το συγκεκριμένο 
περιεχόμενό της και κατά το χρόνο της εκτέλεσής της. Δυστυχώς και εδώ η πλειονότητα 
των εντύπων συναινέσεων είναι γενικόλογη και αφορά ο,τιδήποτε συμβεί στον ασθενή 
κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του.

ΠαραγονΤΕσ Που ΕΠΗρΕαΖουν ΤΗν ΕΠικοινωνια ιαΤρου – ασθΕνουσ

Η αποτελεσματική επικοινωνία ιατρού – ασθενούς προϋποθέτει την προηγούμενη 
ανάπτυξη κάποιου βαθμού συναισθηματικής σχέσης μεταξύ τους. Ο ιατρός αντιλαμ-
βάνεται τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζει ο ασθενής (σωματικά, ψυχολογικά, 
κοινωνικά, οικονομικά, κ.λπ.) και αυτός βεβαιώνεται ότι ο ιατρός έχει κατανοήσει τα 
προβλήματά του και τα συμμερίζεται σε κάποιο βαθμό. Φαίνεται ότι είναι απαραίτητο 
να δημιουργείται μία διαπροσωπική σχέση μεταξύ ιατρού αφ’ ενός, και ασθενούς μαζί 
με το συγγενικό του περιβάλλον αφ’ ετέρου, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον 
ασθενή να αισθάνεται άνετα στην επικοινωνία του με τον ιατρό και να αντιλαμβάνεται 
καλύτερα τις εντολές του και το κυριότερο να τις ακολουθεί ώστε να επιτυγχάνεται το 
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καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Το ιατρικό επάγγελμα έχει θεοποιηθεί σε 
κάποιο βαθμό από την κοινωνία και έχει μεγάλη καταξίωση με αποτέλεσμα οι προσδοκίες 
των ασθενών να είναι πολλές φορές υπερβολικές και εξωπραγματικές. Στο σημείο αυτό 
η πληροφόρηση του κοινού είναι πλημμελής και παραπλανητική και αποτελεί καθήκον 
του ιατρού να τοποθετήσει τα πράγματα στη σωστή τους βάση ώστε να αποφευχθούν 
πολλά από τα προβλήματα που δημιουργούνται εξ αιτίας των εξωπραγματικών προσ-
δοκιών των ασθενών ή των υπερβολικών υποσχέσεων των ιατρών. 

Πολλές φορές υφίστανται δυσκολίες στην ενημέρωση, ιδιαίτερα σε ασθενείς που 
πάσχουν από ανίατες νόσους και μοιραία θα καταλήξουν. Εάν ο ασθενής μάθει πλήρως 
την αλήθεια μπορεί να αντιδράσει άσχημα και να θεωρήσει τον ιατρό ανεπαρκή να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημά του ή να εγκαταλείψει κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης της 
νόσου ή σε ακραίες περιπτώσεις να θελήσει να τελειώσει πρόωρα τη ζωή του. Πρέπει ο 
ιατρός να ερευνήσει και να αντιληφθεί το είδος της προσωπικότητας του ασθενή ώστε να 
επιλέξει την πλήρη ή μερική ενημέρωση. Ασθενείς που πάσχουν από κακοήθεις νόσους 
στην πλειονότητα δεν γνωρίζουν τη φύση της ασθένειας, ενώ οι συγγενείς πιέζουν του 
ιατρούς να μην αποκαλύψουν την αλήθεια στους ασθενείς. Πάντως ποσοστό 60-70% των 
ασθενών που έπασχαν από κακοήθεις νόσους και δεν γνώριζαν μέχρι κάποιο σημείο την 
αλήθεια, όταν την έμαθαν, δήλωσαν ότι ήθελαν να γνωρίζουν την αλήθεια από την αρχή. 
Από την άλλη πλευρά ασθενείς που γνώριζαν την αλήθεια από την αρχή εξέφρασαν την 
άποψη σε ποσοστό 15% ότι προτιμούσαν να μην γνωρίζουν τίποτα. Φαίνεται λοιπόν ότι 
σε τέτοιες καταστάσεις η απόφαση του ιατρού για πλήρη ή μερική ενημέρωση πρέπει 
να εξατομικεύεται και να λαμβάνεται υπ’ όψιν και η επιθυμία των συγγενών και να επι-
διώκεται η απρόσκοπτη συνεργασία μαζί τους.

Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζεται συχνά είναι οι δυσκολίες που υπάρχουν 
λόγω της διαφοράς κοινωνικού επιπέδου ιατρού και ασθενούς. Το χαμηλό κοινωνικό 
επίπεδο πολλών ασθενών και η άγνοια της ιατρικής τους δυσκολεύει να κατανοήσουν 
ιατρικούς όρους, ιδιαίτερα αν ο ιατρός δεν φροντίζει να μιλήσει με κατανοητούς απλούς 
τρόπους ώστε να τον παρακολουθεί στοιχειωδώς ό ασθενής. Πολλές φορές τέτοιοι 
ασθενείς δυσκολεύονται ή φοβούνται να ρωτήσουν τον ιατρό για απορίες που έχουν 
και παραμένουν στο σκοτάδι για βασικά θέματα που αφορούν τη νόσο και τη θερα-
πεία τους ζώντας σε μία αβεβαιότητα που δυσκολεύει τη γενική τους διαχείριση σαν 
ασθενείς. Είναι γνωστό από πολλές μελέτες, ότι ασθενείς διαφορετικής εθνικότητας 
από τον ιατρό, ιδιαίτερα μετανάστες σε χώρες υψηλότερου οικονομικού επιπέδου από 
τη χώρα προέλευσης, ασθενείς μαύρης φυλής και ασθενείς πάσχοντες από κακοήθη 
νεοπλάσματα κατώτερης εκπαίδευσης και χαμηλού εισοδήματος είναι αποδέκτες της 
λιγότερης και κακής ποιότητας πληροφόρησης από τους θεράποντες ιατρούς. Πολλοί 
ιατροί, που δεν έχουν κατανοήσει την ανάγκη του ασθενή για πληροφόρηση ή δεν έχουν 
βρεθεί οι ίδιοι στη θέση του ασθενή, βλέπουν τους πάσχοντες με υπεροπτικό τρόπο 
ιδιαίτερα αν αυτοί είναι χαμηλότερου κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου από αυτούς. 
Από την άλλη πλευρά, στη σημερινή εποχή της εύκολης πληροφόρησης, πολλοί ασθε-
νείς προσέρχονται στον ιατρό ήδη καλά ενημερωμένοι ή παραπληροφορημένοι για τη 
νόσο τους και είναι ενοχλητικά απαιτητικοί στις συζητήσεις τους, ενώ ο ιατρός πρέπει 
να δικαιολογήσει και να εξηγήσει απίθανα πράγματα που ενδεχομένως διάβασαν σε 
αμφιβόλου ποιότητας πηγές του διαδικτύου. Παρουσιάζεται το φαινόμενο, οι πλέον 
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μορφωμένοι και ενημερωμένοι ασθενείς να έχουν περισσότερα παράπονα από τους 
ιατρούς σε σχέση με τους ασθενείς κατώτερου μορφωτικού επιπέδου αν και έχουν 
ενημερωθεί πληρέστερα από τον ιατρό τους. Αυτό γίνεται γιατί οι προσδοκίες τους 
είναι υπερβολικές και δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν με οποιαδήποτε προσπάθεια 
και να καταβάλει ο ιατρός.

Έστω και αργά έχει γίνει κατανοητή η αξία της σωστής και πλήρους ενημέρωσης 
ώστε να έχει καθιερωθεί σχετικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών πολλών ιατρικών 
σχολών αλλά και πολλών άλλων σχολών παραϊατρικών επαγγελμάτων. Έχουν αναπτυχθεί 
και καθιερωθεί ειδικοί  τρόποι οργάνωσης της συζήτησης ιατρού και ασθενούς ώστε 
η επικοινωνία να είναι επιτυχής και η ενημέρωση πλήρης. Η βελτίωση του επιπέδου 
επικοινωνίας, όπου έγινε και ήταν επιτυχής, είχε σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση των πα-
ρεχομένων υπηρεσιών υγείας και τη μείωση του ποσοστού παραπόνων ασθενών μαζί 
με τη μείωση δικαστικών διενέξεων μεταξύ ασθενών και ιατρών ή νοσοκομείων. Η κατά-
σταση στον τομέα αυτόν στη χώρα μας είναι υποτυπώδης έως ανύπαρκτη. Θεωρείται, 
τελείως λανθασμένα, ότι η ικανότητα επικοινωνίας είναι έμφυτο χαρακτηριστικό της 
προσωπικότητας κάθε ατόμου και τελειοποιείται ανάλογα με την πρόοδο του μορφωτι-
κού του επιπέδου και της βελτίωσης της κοινωνικής και οικονομικής στάθμης του ή του 
τρόπου διαμόρφωσης του χαρακτήρα του. Η βελτίωση της επικοινωνίας θα επιτευχθεί 
μέσα από ένα καλά οργανωμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης αρχικά σε 
προπτυχιακό επίπεδο στα πανεπιστήμια και στη συνέχεια σε συνεχιζόμενη μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση προσανατολισμένη στο γνωστικό αντικείμενο κάθε λειτουργού υπηρεσιών 
υγείας. Ο τρόπος προσέγγισης ενός ψυχιατρικού ασθενή είναι διαφορετικός από τον 
τρόπο προσέγγισης ενός καρκινοπαθή, ενός ανάπηρου από τροχαίο, μίας γυναίκας 
με προβλήματα γονιμότητας, ενός νέου με ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη, κ.λπ. Κάθε 
λειτουργός στο σύστημα υγείας πρέπει να ακολουθήσει και το αντίστοιχο πρόγραμμα 
ανάλογα με το αντικείμενο που υπηρετεί. Αναφέροντας τον όρο λειτουργός στο σύστημα 
υγείας εννοείται κάθε εργαζόμενος στο σύστημα. Αν ο υπάλληλος στην υποδοχή του 
νοσοκομείου δεν δώσει τις σωστές πληροφορίες στον ασθενή και αυτός εκνευριστεί αμέ-
σως με την άφιξη στο νοσοκομείο και σχηματίσει την ιδέα ότι πρόκειται για ανοργάνωτο 
ίδρυμα τότε θα δυσκολευτεί και η επικοινωνία του με τους υπόλοιπους στη συνέχεια 
της επίσκεψης. Αν συμβεί το αντίθετο τότε η υπόλοιπη διαδικασία θα συνεχιστεί ομαλά 
και ακόμα μπορούν να παραβλεφθούν λάθη ή παραλείψεις, λόγω του καλού κλίματος 
συνεργασίας και εξυπηρέτησης. Έχοντας καλή επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα παροχής 
υπηρεσιών υγείας βελτιώνεται άμεσα η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. 

ΕΠικοινωνια ιαΤρου – ασθΕνουσ και ΠοιοΤΗΤα  
ΠαρΕΧοΜΕνων υΠΗρΕσιων υγΕιασ

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
δύο από τους οποίους είναι η επίτευξη του επιδιωκόμενου τελικού αποτελέσματος και 
ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται. Κύριος παράγων που συμβάλλει και στα 
δύο είναι η καλή επικοινωνία λειτουργών στο σύστημα υγείας και αποδεκτών δηλαδή 
των ασθενών. Η υπακοή του ασθενούς στις ιατρικές εντολές αυξάνει τις πιθανότητες 
επιτυχούς θεραπείας κατά 25-30% διότι είναι σαφώς εξακριβωμένο ότι ο σοβαρότερος 
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παράγων αποτυχίας μίας θεραπείας είναι η μη ακριβής τήρηση των ιατρικών οδηγιών. 
Η υπακοή των ασθενών αυξάνεται όταν η επικοινωνία με τον ιατρό βρίσκεται σε ικα-
νοποιητικό επίπεδο. Πολλές φορές ο τρόπος μεταβίβασης μίας εντολής είναι εξ ίσου 
σημαντικός με την ίδια την εντολή. Οι δυσαρεστημένοι ασθενείς ταλαιπωρούνται και 
επιδιώκοντας την καλυτέρευση της εξυπηρέτησής τους, με όλους τους τρόπους που 
διαθέτουν, προκαλούν αύξηση της απασχόλησης των λειτουργών στο σύστημα υγεί-
ας, αύξηση των δαπανών με διενέργεια άσκοπων και άχρηστων εξετάσεων, στέρηση 
υπηρεσιών από άλλους ασθενείς και αρνητικό επηρεασμό της λειτουργικότητας και 
αποδοτικότητας του συστήματος. Πρέπει να αναφερθεί ότι πολλές από τις ένδικες 
διαφορές ασθενών και λειτουργών υγείας θα είχαν αποφευχθεί εάν το επίπεδο επικοι-
νωνίας τους ήταν καλύτερο. Η λεπτομέρεια αυτή έχει γίνει αντιληπτή κυρίως στις ΗΠΑ 
με αποτέλεσμα σχεδόν όλες οι Ιατρικές Σχολές στη χώρα αυτή να έχουν περιλάβει στο 
πρόγραμμα σπουδών μαθήματα και τεχνικές επικοινωνίας. Τα αποτελέσματα αυτής της 
τακτικής ήταν ότι με την πάροδο του χρόνου βελτιώθηκαν τα ποσοστά των ασθενών 
που ήταν ικανοποιημένοι από το σύστημα υγείας και μειώθηκαν τα τελευταία χρόνια 
οι δικαστικές προσφυγές ασθενών εναντίον ιατρών και νοσοκομείων για ιατρικά λάθη 
και αποζημιώσεις, μετά την εκρηκτική αύξηση τις δύο τελευταίες δεκαετίες του περα-
σμένου αιώνα. Η προσπάθεια βελτίωσης της επικοινωνίας πρέπει να αρχίσει από την 
επιμόρφωση των λειτουργών του συστήματος υγείας σε όλα τα επίπεδα. Η επένδυση 
στη βελτίωση των επικοινωνιακών πρακτικών στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας 
πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στα πλαίσια της αναμόρφωσης και της βελτίω-
σης των παρεχομένων υπηρεσιών με κεντρικό σχεδιασμό και υποχρεωτική εφαρμογή 
σε προπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε σχέδιο συνεχιζόμενης και εκσυγχρονιζόμενης 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.  

Ένα λεπτό θέμα στη σχέση ιατρού - ασθενούς είναι η έγερση οικονομικών αξιώσεων 
εκ μέρους των ασθενών σε περιπτώσεις κακής έκβασης μίας θεραπείας και η καταγγελία 
ιατρικών λαθών. Το γεγονός αυτό έχει δραματικές επιπτώσεις στα εμπλεκόμενα μέρη. 
Οι ασθενείς στην αρχή της καταγγελίας λαμβάνουν υπερβολικές υποσχέσεις για απο-
ζημιώσεις από τους νομικούς συμβούλους και κατά κανόνα απογοητεύονται στο τέλος 
μιας μακροχρόνιας και επώδυνης δικαστικής διαδικασίας. Οι μόνοι σίγουρα ωφελημένοι 
είναι οι δικηγόροι. Οι ιατροί, βρισκόμενοι μπροστά στην απειλή δικαστικής διαμάχης, 
καταφεύγουν στην αναφερόμενη ως αμυντική συμπεριφορά, με την κατάχρηση ποικίλων 
και ακριβών εργαστηριακών εξετάσεων χωρίς να είναι ιατρικά ενδεδειγμένες, υπερβολική 
συνταγογράφηση και αποφυγή αντιμετώπισης ασθενών με σοβαρά προβλήματα υγεί-
ας και αβέβαια εξέλιξη. Με αυτό τον τρόπο αυξάνεται το κόστος παροχής υπηρεσιών 
υγείας χωρίς να βελτιώνεται το επίπεδο των υπηρεσιών, αλλά απεναντίας να γίνεται 
πολύπλοκο, χρονοβόρο, αναξιόπιστο και προσανατολισμένο πως θα αποφευχθούν νομικά 
προβλήματα πρωτίστως, θέτοντας σε δεύτερη προτεραιότητα την αποτελεσματικότητα 
και την ικανοποίηση του ασθενή. Παράδειγμα αποτελεί η πληθώρα εγγράφων συγκατά-
θεσης που καλείται να υπογράψει κάθε ασθενής με την εισαγωγή του στο νοσοκομείο 
αλλά και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του μαζί με άχρηστες ιατρικά λεπτομέρειες 
που καλείται να καταγράφει και να ελέγχει ο ιατρός ή το νοσηλευτικό προσωπικό που 
έχουν καθιερωθεί από τους νομικούς, έτσι ώστε σε ενδεχόμενη μελλοντική δικαστική 
διαμάχη να μπορεί να αντιμετωπιστεί ο ασθενής αποτελεσματικότερα. Καλύτερα θα 
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ήταν να διοχετευόταν όλη αυτή η ενέργεια και τα χρήματα σε άλλους στόχους, ώστε να 
αποφευχθούν τα λάθη και οι αιτίες που οδηγούν στις προσφυγές και κατά συνέπεια να 
μειωθούν, παρά να λαμβάνεται πρόνοια για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση όταν θα 
γίνουν. Η προσεκτικότερη μελέτη των αιτίων που οδηγούν τους ασθενείς σε δικαστικές 
διαμάχες με τους ιατρούς δείχνει ότι δεν είναι κυρίως τα ιατρικά λάθη όπως θα ανέμενε 
κανείς. Ποσοστό που φθάνει το 5% των ασθενών υφίσταται τις συνέπειες διαφόρου 
βαρύτητας ιατρικού λάθους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Από αυτούς μόνο 
το 2% θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον του ιατρού και του συστήματος υγείας. 
Αυτοί που προσφεύγουν είναι κατά κανόνα οι ασθενείς με ατελή ενημέρωση και κακή 
επικοινωνία με τον ιατρό τους που είχε σαν αποτέλεσμα την πλήρη κατάρρευση και 
ανυπαρξία οποιασδήποτε σχέσης με τον ιατρό. 

Από την ανάλυση πολυάριθμων προσφυγών ασθενών στη δικαιοσύνη για ιατρικά 
λάθη ή αμέλεια εντοπίστηκαν οι παρακάτω λόγοι που οδηγούν συχνότερα σε αντιδικίες: 
1. Προβληματική επικοινωνία και έλλειψη ικανοποίησης του ασθενή, 
2. Έλλειψη σεβασμού από τον ιατρό και κατανόησης του προβλήματος, 
3. Μη ικανοποιητική ενημέρωση και δικαιολογία του λάθους, παροχή ψευδών  πληρο-

φοριών, 
4. Προσπάθεια αποποίησης κάθε ευθύνης, αποφυγή εκδήλωσης ευαισθησίας και συ-

μπαράστασης στο πρόβλημα του ασθενούς, 
5. Εγκατάλειψη του ασθενούς και των συγγενών του μετά από ατυχές γεγονός, 
6. Δημιουργία υπερβολικών και μη ρεαλιστικών προσδοκιών στον ασθενή προεγχειρητικά 

που τους απογοητεύουν σύντομα. 
Είναι απαραίτητο να ενημερωθεί ο ασθενής πριν από τη θεραπεία για τις πραγμα-

τικές διαστάσεις του προβλήματος, τις πιθανότητες αποτυχίας, επιτυχίας, επιπλοκών 
έτσι ώστε να συμμετέχει στη λήψη της απόφασης και να αναλάβει μέρος της ευθύνης 
που του αναλογεί. Δεν αρκεί η τυπική υπογραφή των εγγράφων συγκατάθεσης, που 
γίνεται τυπικά και μηχανικά, χωρίς κανείς να τα διαβάζει και χωρίς κανείς να γνωρίζει τι 
γράφουν εκτός από τους συντάκτες νομικούς, αλλά επιβάλλεται να τίθεται η υπογραφή 
συνειδητά μετά από επίγνωση των πράξεων του υπογράφοντος και των συγγενών του. 

Γνωρίζοντας τα κυριότερα προβλήματα που ωθούν τους ασθενείς σε προσφυγές 
στη δικαιοσύνη εναντίον των ιατρών κατεβλήθη προσπάθεια αντιμετώπισης ή αποφυγής 
τους. Εκδόθηκαν από διαφόρους φορείς κατευθυντήριες οδηγίες προς το προσωπικό 
των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας που αποσκοπούσαν στην αποφυγή των λαθών 
επικοινωνίας. Κυριότερες οδηγίες αναφέρονται στη συνέχεια: 
1. Να εμπλέκονται οι ασθενείς στη διαδικασία λήψης της θεραπευτικής απόφασης μετά 

από υποδειγματική ενημέρωση, 
2. Να τους κρατούν ενήμερους για την πορεία της νόσου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, 
3. Να βελτιώνουν συνεχώς τις τεχνικές σωστής επικοινωνίας ανάλογα με τον κάθε ασθενή, 
4. Να παρέχουν κατανοητές και απλές οδηγίες και να εκδηλώνουν τη συμπαράστασή 

τους στο πρόβλημα του ασθενή, 
5. Να είναι σίγουροι ότι ο ασθενής κατάλαβε πλήρως το πρόβλημα κατά την ενημέρωση 

πριν υπογράψει τη συγκατάθεση, 
6. Να κατανοούν τις απόψεις των ασθενών και να δίδουν τις κατάλληλες εξηγήσεις σε 

όλες τις απορίες, 
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7. Να είναι ειλικρινείς όταν ανακοινώνουν τις επιπλοκές, να αναλαμβάνουν την ευθύνη 
και να μην χρησιμοποιούν ψευδείς δικαιολογίες για να καλύψουν τυχόν σφάλματα. 
Ιδιαίτερο ρόλο στην επικοινωνία έχει η συμπεριφορά του ιατρού μετά από ένα ιατρι-

κό λάθος. Θα πρέπει να διακρίνεται από ειλικρίνεια, κατανόηση, ενδιαφέρον, επαρκή 
παροχή εξηγήσεων και προτάσεων για την αποκατάσταση όταν αυτό είναι εφικτό. Είναι 
γεγονός ότι οι ασθενείς δεν αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο σε ένα ιατρικό λάθος ή κακή 
έκβαση θεραπείας, ώστε να έχει καθιερωθεί τυποποιημένη τακτική χειρισμού τέτοιων 
υποθέσεων. Όταν έχει εγκατασταθεί από την αρχή άριστη επικοινωνιακή σχέση μεταξύ 
των δύο μερών, ο ιατρός γνωρίζει καλά τις ιδιαιτερότητες του ασθενή του και τις περισ-
σότερες φορές είναι σε θέση να εξατομικεύσει την τακτική χειρισμού του προβλήματος 
με αποτελεσματικότητα. 

Δεν αρκεί ο ιατρός να είναι άριστος και καλά ενημερωμένος επιστήμων, αλλά χρειά-
ζεται επιπροσθέτως, να καλλιεργήσει και άλλες αρετές και ικανότητες, προκειμένου να 
είναι σε θέση να ξέρει πως θα πρέπει να χειρίζεται από πλευράς επικοινωνίας με τους 
ασθενείς και τους συγγενείς τους τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά 
την άσκηση του έργου του. Αυτό είναι πρόκληση για τους συντάκτες των εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων των πανεπιστημίων, που στόχος τους πρέπει να μην είναι μόνον 
η παραγωγή άριστων επιστημόνων, αλλά πέρα από αυτό, θα πρέπει να είναι ικανοί να 
χειρίζονται με επιτυχία όχι μόνον το καθαρά ιατρικό πρόβλημα του ασθενή, αλλά και 
όλα τα προβλήματα που προκύπτουν και σχετίζονται με την ασθένεια. Βασικό θέμα που 
επηρεάζει τον τρόπο άσκησης της ιατρικής, την επιλογή της θεραπείας και εν μέρει 
τα αποτελέσματα και τη μετέπειτα συμπεριφορά του ασθενή είναι η ικανότητα των 
λειτουργών υγείας να επικοινωνούν σωστά και να ενημερώνουν πλήρως τους ασθενείς 
και τους οικείους για όλες τις λεπτομέρειες της ασθένειας και της θεραπείας. Αυτό θα 
επιτευχθεί μόνον με κατάλληλη εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο αλλά και με συνε-
χιζόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα, που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση 
των ραγδαίων αλλαγών που συμβαίνουν σήμερα στην ιατρική.
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What Death Is – Palliative are in CKD

Natale Gaspare De Santo

fIfty-SIx mIllIoN PEoPlE DIE EvEry yEar

According to the World Health Organization (2000), fifty six million people die every 
year. Even if each death interests five people we may say that in a year 300 million people 
meet the death that is one twentieth of the world population, five per cent. Therefore, 
death permeates life; however, the public answer to death and to dying is divided between 
sensationalism and silence. This renders end-of-life care a global problem of public health 
care just because of the huge number of people. 

However, Pierre Caunu, the founder of quantitative history wrote, “We have experienced 
a great adventure; we just forgot that we have to die. An inquiry over the last 100,000 
books (nonfictions essays), including medical books, showed that only two hundred 
(0.2%) looked for the problem of death”1,2. 

“On October 2011, scientists of the Population Reference Bureau announced that 
world population had increased up to 7 billion, and that life expectancy was increasing 
tremendously so that 100 years will be a normal goal for those born nowadays. They also 
reported that 1, 707, 602, 707, 791 Homini sapiens sapiens ever lived on Earth, starting 
from the initial couple starting walking the planet 80,000 years BC. For every living person 
there have been 15 deaths”3.

Klotho, laChESIS aND atroPoS 

Klotho, Lachesis and Atropos were the Moirai, the Goddesses of Destiny,”who give 
mortal men to have both good and evil” thus determining their lifetime Klotho was the 
spinner, Lachesis measured the thread of life, and Atropos fixed at the measured length 
and cut the thread. The cutting was predetermined; nobody could oppose, not even Zeus, 
as it was against the principle of justice. Thus, Thanatos (god of death) insulted Apollo 
for such an attempt, as we will see in Alcestis4.

PaNDora thE SPlENDID GoDS’ artEfaCt 

Pandora the splendid gods’ artefact, the beautiful evil “took the lid off the jar, thus 
all the diseases inside came out along with sufferance, old age, work, bereavement and 
death. When Pandora put the lid back on the jar only the hope was left”. (Hesiod, Opera, 
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dies/works and days, 8th-7th Century BC).

lEto, DEloS aND aPollo: forbIDDEN to GIvE bIrth, to olD, to DIE

In Greek mythology, Leto was a cousin and early favourite lover (sixth wife) of Zeus, 
who later on married Hera (his seventh and final wife), while Leto was pregnant with twins. 
Hera was so jealous that she pushed Leto out of the Olympus and cursed her not to find a 
solid ground or an island to give birth. At the time of delivery, all places refused hospitality 
because of the ban of Hera. Zeus sent the North Wind Boreas to rescue and carry Leto 
out to sea. Poseidon, the God of Sea, let emerge from waves a small earth extension 
floating on the sea, the Island of Delos. Therefore, after nine days and nine nights, Leto 
eventually gave birth first to Artemis and on the tenth day to Apollo. Subsequently, the 
island was consecrated to Apollo, the never aging god, the god of youth, light and beauty 
so that at Delos it was forbidden to become old, to die and to be borne. Delivering women 
and dying persons were carried out of the island. As a result, forbidding birth and death 
caused the decline of Delos5. 

thE DEath of alCEStIS 

Apollo by getting the Moirai drunk obtains that Alcestis may die replacing Admetus, 
her husband. However, this is considered a violation of the rights of the Gods of the un-
derworld and Thanatos “Death, priest of the deceased” - addresses Apollo with gravity, 
hungry, and insolently:

“And you always help this house unjustly”.
“Are you going to rob me this second corpse?”
“I shall take her down to those who are live below”.
To kill my victims. This is what I am made for”.
“You have to realize that I enjoy my honours too”.
“I get a juicier prize when the young die”.
“Your law favours the haves over the have nots, Phoebus”.
“Those who could afford it would buy a ripe of old age”.
“You can’t get everything when it doesn’t belong to you”.
“You have wasted your breathe .The woman is going to Hades”.
“I am going for her now to begin the ritual with my sword.
Anyone whose hair is consecrated by this sword
Is destined to the gods of the netherworld”6.

OEDIPUS AT COLONUS

In Oedipus at Colonus (represented posthumous in 401 BC at Dionysia City Festival) 
Sophocles explains that not to be born is the best option however for those born the best 
is to go back to the place from where they left as we read in the translation of the verses 
1221-1238 of Sir Richard Jebb (Cambridge University Press, 1889):

“The Helper comes at last to all alike, when the fate of Hades is suddenly revealed, 
without marriage-song, or lyre, or dance: Death at the end. Not to be born is, beyond all 
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estimation, best; but when a man has seen the light of day, this is next best by far, that with 
utmost speed he should go back from where he came. For when he has seen youth go by, 
with its easy merry-making, what hard affliction is foreign to him, what suffering does he 
not know? Envy, factions, strife, battles, [1235] and murders. Last of all falls to his lot old 
age, blamed, weak, unsociable, friendless, wherein every misery among miseries dwells”

thE quICK DEath 

Philip Roth in many of his works makes clear his desire for a quick death without suf-
fering, the best while sleeping. Everyman opens with a funeral:

 – You know he had a beautiful end. It happened all of a sudden, without additional blows, 
which might have debilitated him and pushing him into the hospital ward.

 – Was it an ictus or a cardiac attack?
 – It was a myocardial infarction.
In Counterlife, Roth describes the funeral of the writer who broke al taboos (chapter IV):
“Well, said Henry, he did in death what he never could have done in life. He made 

things easier for everyone. He went in and died. This death makes us all feel good. Not 
like cancer. With cancer, the story does not end. They put a strain on all of our patience. 
After the initial surge, the first symptoms of the disease, when all come with coffee cakes 
and casseroles, they do not die immediately, they go on and on usually for six months, 
sometimes a year. Zuckerman no. A sign of great respect for others. A beautiful perfor-
mance”. This in accordance with Roth’s tenet: “neither decadence nor agony”.

DEath, SINGularIty aND IrrEPlaCEabIlIty

For Jacques Derrida, death is very much that which nobody else can undergo or 
confront in my place. My irreplaceability is therefore conferred, delivered, “given”, one 
can say by death. It is from the site of death as the place of my irreplaceability that is 
of my singularity, that I feel the call of responsibility. In this sense, only a mortal can be 
responsible7.

JuSt out of hErE. out of hErE – that IS my Goal. 

For Kafka death may be an undefined goal, a travel without a definite finish, something 
unknown, impossible to know, definitely marvellous, it is rather a “going out from here”8.

“Where are you going? I do not know. Just out of here, just out of here. Out of here, 
nothing else…out of here- that’s my goal”.

lEarNING to DIE

“I did not know before how to behave with death, I am virgin in this respect. However 
death big as it is and simple as it is, natural as it is entered in my life. Life is a splendid 
great thing”.

Preparing for the final trip, she is proud of the courage of her family:
Singing we left the camp… my mother and my father very strong and calm… thanks for 
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your good care,” she wrote in a postcard she let fall from the train directed to Auschwitz. 
(Etty – De nagelaten geschriften von Etty Hillesum, 1941-1943)

DEath aND thE moDErNIty/DEath of SoCratES

Death is now negated; this negation is seen as the bad side of modernity, which has 
been preceded by the loss of the religious meaning of death. Death is no longer legiti-
mized. In the past people used to die in conformity to a protocol of good death. Everyone 
knew how to prepare for that event, the words to pronounce. Thus, death was ritualized, 
domesticated, death as a show for the memory of the posterity.

Even Socrates died as suggested, according to traditions, none according as the 
revolutionary philosopher he had been life-long. He died not according to the script of 
the just death. He did not oppose the sentence” he died as it was tradition to die for men 
of his social position”. His last words were “Crito, please remember that we owe a cock 
to Aesculapius” (Plato, Crito). 

DEath of DoN quIxotE

Don Quixote died in conformity with the prescription of the Council of Trent. Don Quix-
ote even changed his name, to stress that he was a different renovated man, then gave 
the final dispositions, signed the last will and testament, and nominated the executors. 
Finally, in the cries of the people around him died, although Sancho was warning, “dying 
is the greatest madness a man can accomplish in this life”. A certificate was signed that 
he had died. “This was the death of the ingenious nobleman of Mancia” (Cervantes, Don 
Quixote, Chapter LXXIV).

DEath of frEDErICK II of hohENStaufEN oN DECEmbEr 13, 1250

“All people of his court where there, among them Berardo, the bishop of Palermo, 
who had been always at his side. Berardo confessed and absolved him. According to 
Matteo from Paris, the Emperor at the end of his life was dressing the habit of Cistercian 
monks. The most powerful Emperor of Christianity decided to die as a poor penitent by 
renouncing to every terrestrial power.”(David Abulafia)

oN lIvING aND DyING

For Rabbi Yosef Rozin (Comment on Talmud) “Living is learning to die”. For Raymond 
Panikkar (1918-2010) “Life is a drop of water. When it falls in the sea is no longer a drop, 
it reunifies with the sea without losing its nature”.

The people asked the Prophet “how do we catch and understand the secrets of death”.
“Look into the heart of life since life and death are indissolubly connected as are the 

river and the sea”. “Dying is to stand in the wind and melt into the sun” (Kahlil Gibran, 
The prophet, 1923).
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DyING IS alWayS aN aNtICIPatED EvENt – WE arE NEvEr rEaDy to DIE 

“Death is the last enemy” (St. Paul)
“Death a natural event” (Marcus Aurelius)
“Learning to die is the goal of philosophy” (Immanuel Kant)
“Meditation on death is meditation on liberty” (Montaigne)
“Death as a fullness” (Rabindranath Tagore)
“Man dies as all natural beings; however he is the only one to know that he is mortal. 

This fact, the fact of his finiteness, that he is mortal acts as a spring mechanism on his 
thinking and his own conscience. This generates a continuity between past, present and 
future, an intergenerational continuity where past and future are a continuum, being the 
future the primary category”. (Raymond	Aron,	Introduction à la philosophie de l’histoire).

roGEr SCrutoN: “To Die SweeTly”

“There are three different approaches to death – religious, scientific and philosophical 
– which are not easily reconciled. The first considers it a transition point into a different 
world, as at the time of Judgement. The second is the death of a living organism, the time 
the human being ends his existence. The philosophical view considers it as a perimeter 
for our projects”. From the religious point of view, death “represents the incoming in the 
kingdom of judgement and in the world which will come”. For science “death is something 
which arrives for all living organisms, at the time their vital mechanisms collapse… life 
after death is neither observed not visible and science cannot count on her”.

However for Scruton, the old professor of the Birbeck College, “there is a need to 
protect life against the process which can be defined as the medical erosion due to 
medicine” (Roger Scruton, A Political Philosophy).

at auSChWItz, NoboDy uSED to SPEaK about DEath

“For the rules of the etiquette….in the lager it was considered an insult to speak about 
the crematorium. Those who dared were immediately shut-up. Death was not perceived 
as immediate, thus people used to clear it. In my camp, the gas crematorium was a pres-
ence everybody used to remove. The same occurred in other camps, even at Birkenau”9.

mEDICalIzatIoN of DEath

Four fifths of death in rich country occurs far from home, at the hospital, in the hospice 
and or in the nursing home. People die in the hospital assisted and sometimes shut up 
by nurses who, like family members, do never speak about death. The hospital refuses 
family members when the time of death is certain (hora certa) and the trajectory of death 
well defined. There are no family members; there are no friends with whom to shake hands 
and to speak about eternity, of the incoming world. There are no children to caress and 
to whom express a good wish for future. There are no more Socratic deaths; there are 
no notaries to register the last will. Hospitals are not adequate for this. Often the dying is 
separated from the other patients just with a curtain, there is no privacy. People go/will 
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go to the hospital not for care but for death” (Norbert Elias, Death in the Western World).
Antonio Socci, Italian Journalist writing on Pavarotti’s death spoke of crocodile tears. 

”When death enters our time schedules it might be appropriate to confront it, however 
we have developed a series of procedures to avoid a direct look on. Generally speaking 
we escape the worrying question, just over-speaking of the dead person”2.

PallIatIvE CarE–END-of-lIfE CarE

According to Marie de Hennezel, personal palliating physician to Françoise Mitter-
rand Palliative care are prescribed when all cures have failed and the patients is in the 
terminal stage of the disease. That is to say, that death is impending. Palliative derives 
from the Latin stem Pallium which means mantle. The root draws back to protection and 
wrapping up, to the dimension of affective warm and human participation, which must 
encircle dying persons. The notion of terminal illnesses is derived from the typical time-
course of oncologic diseases, for which palliative care was initially devised. In English, 
one can differentiate between curing to heal (to cure) and to take care (to care). When 
the hope for cure vanishes caring begins. The dying person and his/her family which is 
suffering too, must be accompanied, helped to find a sense for the last phase of life and 
to become the subject of decisions which are inherent his person and characterize the 
end of personal existence

De Hennezel also points out that “The real problem is to be clear-headed in presence 
of death by making projects of life, it simply to be alive till the end. However, it is difficult 
for a physician to accept that medicine has no power. He has studied to heal and con-
siders death a personal failure. A palliative care unit encompasses clinical competence 
and understanding of pain, the emotions of the sufferer. Therein patients are no longer 
numbers but persons. There is awareness that a whole life imprisoned into a room, not 
just a diseased body. Death is neither hidden nor dramatized, but just accompanied. That 
place is not like a morgue, but just a place for life. Pallium is a warm mantle for suffer-
ers, is a mantle of tenderness. In the Coran, we read the sufferance might cover you, the 
other, like a mantle. However therein patients are exiled so they must be granted love and 
tenderness. In the place where I work mean admissions last 23 days” (La mort intime)10,11.

barrIErS to GooD SuPPortIvE CarE

There are barriers to good supportive care, as indicated by WHO some twenty-five 
years ago. These personal and environmental (Table 1).

rEaSoNS for ProvIDING PallIatIvE CarE to ESrD

M. Lichodziewska-Niemerko & B. Rutkovski,12 have outlined the following reasons for 
providing palliative care:
1. Limited survival
2. Ageing population
3. Increasing number of disabled patients with high co morbidities
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4. Numerous symptoms, pain, fatigue, negative emotions 
5. Low quality of life
6. Problems of withdrawing/withholding dialysis
7. Terminal care for patients and their families.

table 2. Mortality in dialysis even exceeds that of Non-Hodgkin’s lymphoma.12

Patients annual mortality rate (%)

Dialysis patients (USA) 24
Prostate cancer 0.2
Breast cancer 2.4
Colorectal cancer 17.4
Ovarian cancer 20.8
Non-Hodgkin’s lymphoma 23.1

table 1. Barriers to good supportive care (WHO 1990).

Personal 
Lack of common language between professionals and inter-professional liaison
Language, cultural and spiritual barrier between patients and supportive team.
Lack of education and training of the paramedical team.
Fear of getting wrong.
Poor interface with primary care.
Cognitive impairment of patients.

Environmental
Lack of privacy
Lack of time to develop relationship, communication s, follow-up, ongoing support.
Excessive number of patients in relation to staff members.
Lack of relationship with the patients when hospitalized.

The mortality rate in dialysis patients (Table 2) is very high even compared to cancer 
patients12.

There are barriers to providing renal palliative care: 1. Diagnosing end of life, 2. Failure 
to acknowledge that many patients want to know their prognosis and what will happen to 
them, 3. Medical attitudes, 4. Medical education, 5. Attitudes to dying – patients, family 
and healthcare staff.

A great limitation is due to education and training barriers: 1. Students do not learn 
how someone dies from a condition, 2. Palliative care now part of renal curriculum for 
renal trainees in UK but does not have high profile, 3. Role models needed when train-
ing, 4. Needs continual reinforcement, not just one-off courses or seminars. Furthermore, 
dialyzed patients do not see themselves as terminally ill. They are convinced that they 
may indefinitely live on that therapeutic option. Renal physicians are reluctant to introduce 
that topic.
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hoPE CaN maKE thE DIffErENCE

Physicians should never forget that hope is a complex multidimensional construct, 
which grants serenity in life challenges and is a resource for patients with chronic disease. 
Thus telling the truth must be associated with a reinforcement of hopes. 

The moral issue has now shifted from the disclosure of diagnosis to disclosure of 
prognosis. 

thE SurPrISE quEStIoN to DIaGNoSE thE END of lIfE

“Would I be surprised if this patient died in the next 6 or 12 months?”10. Instead of ask-
ing clinicians whether the patients will be dead in 1 year it asks them to consider whether 
they think that the patient’s death in 1 year is enough, within the realm of possibilities that 
it would not surprise them”.

When the answer is “no” is probable that the patients is 70 years or older, has no less 
than seven co morbidities, and is badly nourished according to albumin level. A great 
portion of those receiving a”no” die within 1 year (one third). The risk to die in the “no” 
group is 3.5 times higher than for patients in the “yes” group.

It helps into finding persons with poor prognosis who may benefit of palliative care in 
the general population. This question provides a simple way to identify sicker dialyzed 
patients at high risk of mortality who would greatly benefit of palliative care. These points 
to the need to study quality of care at the end of life, thus patients may be helped to set 
their goals. However, the quality of the dying experience is little studied. This is not ethi-
cally acceptable. However, nephrologists feel inadequate for the task. Are not prepared 
for this responsibility. 

forGoING DIalySIS: WIthholDING/WIthDraWING PraCtICES (Tables 3, 4)

Withholding dialysis has been reported in 7-25% of patients. Reasons for this attitude 
are age, co morbidities, impaired mental capacity and poor quality of life. This is a difficult 
option. In patients aged 70 years or more and eGFR of 10.8 ml/min median survival time 
on dialysis was found of 37.8 months and 13.9 months for those opting for maximum 
conservative management.

Dialysis withdrawal refers to patients started on dialysis treatment who decide to forgo 
the treatment. It is the second cause of death among dialysis patients where one thirds 
of the patients opt for no treatment. After withdrawal, patients die within 8 to 10 days. It is 
typical of patients who have been for many years on dialysis, deteriorating despite dialysis 
so they decide to stop dialysis. The DOPPS study in 2006 indicated higher withdrawal rates 
in USA, UK and France (6-44%) than in Italy (1.1%) and reflected ethical, religious and 
legal factors. The discussion goes on for patients aged 80 years or more, the demented, 
those in nursing homes, the non-independent, and the unable to feed themselves, the 
patient with multiple medical problems2.
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aDvaNCED CarE PlaNNING

ACP is a process of communication among patients, families, health care providers 
and other important individuals about the patient’s preferred decision-making and ap-
propriate future medical care if and when the patient is unable to make her/his own deci-
sion. They are written documents completed by a capable person who may empower a 
surrogate decision-maker or outline decision to be (DNR or living will). They handle the 
difficult task of asking the patient “in what state would living be unacceptable to you?” 
Starting discussion is a duty of the renal physician and/or of the dialysis staff. ACP is 
seen as a tool to strengthen relation and give the patients the possibility to control health 
care until the end of her/his days. They should be completed when the answer to the 
surprise question is “no”1-3,5. 

Goals of Advanced Care Planning:
 1. Enhance patient and family understanding about illness and end-of-life issues includ-

ing prognosis and the likely outcome of alternative plans care.
 2. Define the patient’s key priorities in end-of-life care and develop a care plan that 

table 3. Factors favoring withdrawal from Dialysis.

Non-diabetic with other degenerative disorders
Peritoneal dialysis
Nursing home residence
Advanced age
Divorced or widowed
Spent less time outdoors
Increased comorbidity
Lower physical quality of life score
Female gender
Ethnicity (more Caucasian)
Chronic disease vs. acute disease

table 4. Preparedness for End of Life Care in Dialysis Patients.5

 1. Those who are not admitted to maintenance dialysis (dialysis withholding).
 2. Those who withdraw from dialysis.
 3. Patients in whom a functional deterioration is observed although dialyzed according to guide-
lines
 4. In case of ictus, cancer, dementia.
 5. In cases developing renal failure because of a non-renal case and/or because of their cures.
 6. When transplantation fails and the patient has to be restarted on dialysis.
 7. Severe malnutrition.
 8. Unintentional weight loss exceeding 5-10 kg in comparison with previous year.
 9. When the answer to the surprise question is no.
 10. Intractable infections.
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addresses this issue.
 3. Enhance patient’s autonomy by shaping future clinical care to fit the patient’s prefer-

ence and values.
 4. Improve the process of health care decision-making generally, including patient and 

family satisfaction.
 5. Specify a proxy for future medical decision-making.
 6. Help the proxy for future medical decision-making.
 7. Promote shared understanding of relevant values and preferences amongst the 

patient, proxy and health care providers.
 8. Help patients to find hope and meaning in life and help them achieve a sense of 

spiritual peace.
 9. Explore ways to ease emotional and financial burdens borne by patients and family.
 10. Strengthen relationships with loved ones.

DIalySIS IN thE hoSPICE

RPA and ASN13 have identified hospice as an appropriate place where to care for the 
renal patients at the end of life or after his withdrawal from dialysis. After withdrawal, the 
mean life span is 8 to 10 days. In 2001, nearly 10% of all renal deaths in USA occurred 
in hospice. Therein the patients should receive essential drugs only. The subcutaneous 
route should be used when the oral route becomes impossible. Mouth care at this time 
is of paramount importance. Religious beliefs and attitudes towards death should be 
respected and religious spiritual support granted. Guidance for staff on culture, faith and 
religion for hospice patients is continually developed and available on the web. However, 
in a dialysis unit the Western world one should be aware or study the needs of minorities 
living in the country. Special skills are required to comply with the needs of the dying 
people and those of the family.

CarE aftEr DEath

For family and carerers, the days and weeks after death of a loved one can be forbid-
ding, especially for those who whose time, strength, and emotions have been consumed 
in caring for many weeks, months and years. Continued care after death is important and 
an integrated approach should be taken. The needs of professional carerers are often 
forgotten. Renal physicians and dialysis staff for instance may have known patients for 
many years or decades, and are bereaved.

hoPE IN ChroNIC DISEaSE

Hope is of great importance in patients with chronic disease. Patients take in great 
consideration the opinions of health care professionals. Of course, what the professionals 
do is much more important than what they say. The problem is not related to telling the 
diagnosis to the patients. It has shifted to telling him the truth. In a certain sense –as Elliot 
and Richards have detailed—14 “health care providers have an obligation to promote, 
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instil and maintain hope since an enhanced level of self may have beneficial effects on 
psychological adjustment” [although] “the palliative aspects of this process may wane 
the longer an individual lives with realities of physical disability”. This is not against “the 
necessity of accurate reality contact” and the necessity to understand that patients “may 
harbour many biased –if not illusory–perceptions of themselves, their future and their 
environment”. However, being aware that “positive illusions seem to serve a motivational 
purpose to aid a person under general conditions and at a time of stress”. “Maintaining 
positive beliefs about the self and the future is a reality negotiating process to preserve a 
sense of well-being, maintaining an optimal emotional tone, and increase linkages with 
an optimistic outcome”. This without neglecting those conditions of denial – physiologi-
cal and pathological – must be identified although “individuals who have a higher level 
of hope and goal-directed energy may display a heightened sense of accomplishment 
after prolonged exposure to stressful conditions”.

maINtaINING hoPE WhEN ClINICal CoNDItIoNS DEtErIoratE (Tables 5)

Hope is thought to be of benefit to patients since it reinforces the coping process, less-
ens anxiety and enhances quality of life. However, Jennifer Beste in a chapter (Promoting 
Authentic Hope) in Yale Manual on What is the point? explains that instilling hope “fueled 
the pursuit of medically futile treatments and resulted in greater despair for patients who did 
not respond positively to treatment”. Therein one also learns that the death of patients – a 
frequent event in hospitals – usually does not modify the doctors’ attitude towards hope. 
They continue to instill hope since it is thought a sine qua non for recovery. However, 
there are dangers in this attitude since it may drive to a softening of the truth, truth that 
is essential to the patient’s decisions. Negating the patient’s “full understanding of his 
decreasing chances” may turn aggressive therapy into a “futile procedure” which negates 
the patient’s rights to know exactly what is going on in his most important personal asset. 
Unfortunately, some doctors even think that instilling hope should prevail over telling the 
truth. In a study of Miyaji15 50% of doctors, when clinical conditions deteriorated, softened 
the information: thus, the patient asks for more technology and innovative drugs instead 
of adopting palliative care. It is doubtful that doctors should appear to be too optimistic 
with a patient who has a realistic understanding of his true conditions and could easily 
fall into despair. This attitude denies the patient the rights to actively participate in deci-
sions concerning his disease, and forces him to take wrong decisions, which have also 
consequences on his beloved. Ones. Prognostication is indeed the first moral obligation 
for physicians since Hippocrates. Negating the prognosis is contrary to the oath without 
considering that optimistic prognostication causes patients “bad deaths” after having 
lost the trust for doctors16.
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Ευστράτιος Μαλτέζος

ΕισαγωγΗ

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, θεός της ιατρικής και της υγείας ήταν ο 
Ασκληπιός, υιός του θεού Απόλλωνα και της Κορωνίδας. Ο Ασκληπιός διδάχτηκε την 
Ιατρική από τον Κένταυρο Χείρωνα, ενώ σπουδαίοι ιατροί ήταν επίσης οι δύο υιοί του, 
Ποδαλείριος και Μαχάων. Για τον Μαχάονα, ο οποίος εθεωρείτο προστάτης των ιατρών, 
αναφέρεται στην Ιλιάδα του Ομήρου ότι πολέμησε στον τρωικό πόλεμο, φροντίζοντας 
παράλληλα τους τραυματίες και τους ασθενείς των Αχαιών. Ο Ασκληπιός λατρευόταν 
από τον 16ο αιώνα π.Χ. στο ναό της Επιδαύρου. Παρόμοιοι ναοί, τα «Ασκληπιεία» που 
λειτουργούσαν και ως θεραπευτήρια, ιδρύθηκαν αργότερα και σε άλλες πόλεις, όπως 
στην Αθήνα, στην Πέργαμο, στην Κω και αλλού. 

Κατά τον 6ο π.χ. αιώνα άρχισε η θεμελίωση της Ιατρικής Επιστήμης από σημαντικούς 
Έλληνες φιλόσοφους, όπως ο Αίνειος, ο Αλκμαίων, ο Εμπεδοκλής, ο Διογένης ο Απολ-
λωνιάτης, ο Εύδοξος και άλλοι, με βασικό υλικό τις γνώσεις Ιατρικής που αναπτύχθηκαν 
προοδευτικά και συσσωρεύθηκαν για πολλούς αιώνες στην Αρχαία Ελλάδα. Κύριος όμως 
θεμελιωτής της Ιατρικής Επιστήμης θεωρείται ο Ιπποκράτης, ο οποίος συγκέντρωσε, 
ταξινόμησε, επεξέτεινε και εφάρμοσε όλες τις μέχρι τότε γνώσεις της Ελληνικής Ιατρικής. 

Η διδασκαλία και οι γνώσεις του Ιπποκράτη καθώς και άλλων σύγχρονων ή και με-
ταγενέστερων επιφανών Ελλήνων φιλοσόφων - ιατρών, όπως ο Χρύσιππος, ο Ευρυφών 
από την Κνίδο, ο Πραξαγόρας και ο μαθητής του Ηρόφιλος, αποτέλεσαν την Ιπποκρατική 
Ιατρική, η οποία επηρέασε καθοριστικά την άσκηση της Ιατρικής για πολλούς αιώνες 
σε όλο το Δυτικό και εν μέρει στον Ανατολικό Κόσμο.

ΒιογραΦικα σΤοιΧΕια ιΠΠοκραΤΗ

Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω κατά πάσα πιθανότητα το 460 π.Χ. και πέθανε 
το 370 π.Χ. περίπου στη Θεσσαλία. Ανήκε στην ιατρική οικογένεια των Ασκληπιάδων. 
Ήταν γιός του Ηρακλείδη και της Φαιναρέτης και εθεωρείτο απόγονος του Ασκληπιού 
από τον πατέρα του και του Ηρακλή από τη μητέρα του. Οι πληροφορίες για τη ζωή 
του προέρχονται από μεταγενέστερους συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το έργο του, 
όπως ο Απολλόδωρος, ο Ερατοσθένης Φερεκύδης, ο Σωρανός ο Κώος και κυρίως ο 
Σωρανός ο Εφέσσιος. Πληροφορίες σχετικά με τον Ιπποκράτη υπάρχουν επίσης στα 
γραπτά του Αριστοτέλη, στο λεξικό Σουϊδα του 10ου αιώνα μ.Χ. και στη βιογραφία που 
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δημοσιεύτηκε τον 12ο αιώνα μ.Χ. από τον Ιωάννη Τζέτζη. 
Τα βιογραφικά στοιχεία του Ιπποκράτη καθώς και οι πληροφορίες για το έργο του 

παραμένουν εντούτοις σε μεγάλο βαθμό μη επιβεβαιωμένα και περιέχουν αρκετά ανεκδο-
τολογικά στοιχεία. Σχετικά με την εμφάνιση του, δεν έχουν διασωθεί ελληνικά αγάλματα 
της περιόδου εκείνης και οι πληροφορίες μας βασίζονται σε ρωμαϊκά αντίγραφα. Αν και 
αναφέρεται από τον Αριστοτέλη, ότι ο Ιπποκράτης ήταν βραχέος αναστήματος, έχουν 
γίνει προσπάθειες εμφάνισης μιας εντυπωσιακής μορφής και επιβλητικής σωματικής 
διάπλασης αντίστοιχης με τα πνευματικά και ιατρικά του προσόντα. Αυτό ήταν σύνηθες 
στην ελληνιστική εποχή, καθώς πιστευόταν ότι οι φιλόσοφοι και οι εξέχοντες πολιτικοί 
αρχηγοί ανήκαν σε ξεχωριστή φυλή με εξαιρετική διάπλαση, ομορφιά και σοφία. Οι 
κατά καιρούς απεικονίσεις της υποτιθέμενης μορφής του Ιπποκράτη απεδείχθη στη 
συνέχεια ότι δεν ανήκαν στον ίδιο, όπως το ρωμαϊκό αντίγραφο του Χρύσιππου ή το 
μαρμάρινο άγαλμα που βρέθηκε κοντά στο ωδείο της Κω, για το οποίο πιστεύεται σήμερα 
ότι αναπαριστά άγνωστο άτομο της ελληνιστικής εποχής. Ως περισσότερο πιθανό να 
αντιστοιχεί πράγματι στον Ιπποκράτη, θεωρείται η μορφή που απεικονίζεται σε ρωμαϊκό 
αντίγραφο ελληνικού αγάλματος που βρέθηκε το 1940 κοντά στην Όστια της Ρώμης 
και φυλάσσεται στο Museo della Via Ostiense, στη Ρώμη. Η υπόθεση βασίζεται στην 
ομοιότητα που υπάρχει στη μορφή αυτή του αγάλματος με το απεικονιζόμενο πρόσωπο 
με το όνομα Ιπποκράτης σε προσφάτως ευρεθέντα νομίσματα του 5ου π.Χ. αιώνα από 
την Κω. Επίσης, σε ένα ρωμαϊκό μωσαϊκό απεικονίζεται ο Ασκληπιός να φθάνει στην Κω 
με τον Ιπποκράτη αριστερά να τον υποδέχεται. 

Τις πρώτες γνώσεις του στην Ιατρική καθώς και το ενδιαφέρον του για την Ιατρική 
από μικρή ηλικία θεωρείται ότι τα οφείλει ο Ιπποκράτης στον πατέρα του, ο οποίος 
ήταν ιερέας στο Ασκληπιείο της Κω. Την εποχή εκείνη, το Ασκληπιείο της Κω εθεωρείτο 
μέγιστο κέντρο Ιατρικής. Κατά ανεξακρίβωτες πληροφορίες, ο Ιπποκράτης επισκέφθηκε 
επίσης και την περίφημη Σχολή της Κνίδου στα απέναντι παράλια της Μικράς Ασίας. 
Ως δεύτερος δάσκαλός του στην Ιατρική θεωρείται ο Ηρόδικος από τη Συλυμβρία. Δι-
δάχτηκε επίσης φιλοσοφία από το Δημόκριτο και ρητορική από το Γοργία το Λεοντίνο. 

Μετέβη σε διάφορα μέρη της Ελλάδας αντλώντας, αλλά και παρέχοντας γνώσεις 
και ιατρικές υπηρεσίες, όπως στη Θάσο, στη Σμύρνη, στην Πέργαμο, στη Μακεδονία, 
στη Θράκη και στη Λάρισα, όπου εγκαταστάθηκε για μεγάλο διάστημα. Αργότερα με-
τέβη στην Αθήνα και βοήθησε στην αντιμετώπιση του λοιμού στα πρώρα χρόνια του 
Πελοποννησιακού πολέμου. Επίσης αναφέρεται, αν και αμφισβητείται, ότι ταξίδεψε στην 
Αφρική, στον Εύξεινο Πόντο και σε αρκετά άλλα μέρη. Μετά από την περιοδεία του αυτή 
που διήρκησε 12 χρόνια περίπου, επέστρεψε στην Κω, όπου διαδέχτηκε τον πατέρα 
του στη διεύθυνση του Ασκληπιείου της Κω και έγραψε τα έργα του αντλώντας από 
την πείρα του, από τη μελέτη του πλούσιου ιατρικού υλικού που είχε συσσωρευθεί υπό 
μορφή αναθηματικών πινακίδων στα διάφορα Ασκληπιεία και από τις σημειώσεις που 
είχε συγκεντρώσει κατά τις περιοδείες του. Σημαντικές και εμφανείς είναι οι επιδράσεις 
που δέχτηκε από τον ιωνικό και τον αττικό ανθρωπισμό, από τη σωκρατική φιλοσοφία 
για τον άνθρωπο, από την πλατωνική ηθική και γενικότερα από την κλασσική διανόηση. 
Σε προχωρημένη ηλικία επέστρεψε στη Θεσσαλία όπου και πέθανε το 377 π.Χ. περίπου. 
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αρΧΕσ και ΦιΛοσοΦια ΤΗσ ιΠΠοκραΤικΗσ ιαΤρικΗσ 

Ο Ιπποκράτης υποστήριξε πρώτος την άποψη ότι η ασθένεια δεν αποτελεί τιμωρία από 
τον θεό, όπως πιστευόταν μέχρι τότε, αλλά προκαλείται από αίτια που σχετίζονται με τον 
ίδιο τον άρρωστο. Ελευθέρωσε την άσκηση της Ιατρικής από τη μαγεία, τη δαιμονολογία 
και τη δεισιδαιμονία εκφράζοντας την άποψη ότι ο ιατρός οφείλει να απορρίπτει κάθε 
είδους δεισιδαιμονία και να είναι ηθικός και καθαρός στο σώμα. Διαχώρισε την Ιατρική 
από τη θρησκεία και την ιερατική παράδοση. Κατάργησε τα ξόρκια, τα φυλακτά και τα 
μαγικά φίλτρα και έδωσε στην Ιατρική επιστημονικό χαρακτήρα μετατρέποντας την σε 
Επιστήμη βασιζόμενη στις φυσικές επιστήμες, στην παρατήρηση και στην διερεύνηση. 
Όπως αναφέρει ο Γαληνός, ο Ιπποκράτης «πάντων υπερήνεγκε και πρώτος εις φώς 
εξήνεγκε την τελεία παρ’ ‘Ελλησιν ιατρικήν». Σημαντικό ρόλο στην ιπποκρατική Ιατρική 
είχε η φιλοσοφία και η τέχνη. Η μουσική και το δράμα χρησιμοποιούνταν συχνά ως 
θεραπευτικά μέσα καθώς και ως μέσα βελτίωσης της συμπεριφοράς του ανθρώπου. 

Ο Ιπποκράτης επηρέασε καθοριστικά τη διαχρονική εξέλιξη της επιστημονικής ιατρι-
κής σκέψης μέχρι τις ημέρες μας. Αν και διαχώρισε την ιατρική από τη φιλοσοφία και τη 
θρησκεία, προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία στις ηθικές και στις δεοντολογικές αξίες καθώς 
και στον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της ιατρικής. Έδωσε επίσης πολύ μεγάλη αξία 
στο φιλοσοφικό στοχασμό, εκφράζοντας την άποψη «ιητρός γαρ φιλόσοφος ισόθεος». 
Αναγνώριζε το μέγεθος της ιατρικής ευθύνης καθώς και τις πεπερασμένες δυνατότητες 
και γνώσεις του ιατρού, όπως συνάγεται από τον περίφημο αφορισμό «Ο βίος βραχύς, 
η δε τέχνη μακρή, ο δε καιρός οξύς, η δε πείρα σφαλερή, η δε κρίσις χαλεπή». 

Οι ηθικοί κανόνες και οι αξίες που διέπουν μέχρι σήμερα το λειτούργημα του ιατρού 
συνοψίζονται στον Όρκο του Ιπποκράτη, ένα αξιοθαύμαστο μνημείο που αναγνωρίζε-
ται παγκοσμίως επί 2.500 χρόνια ως ύψιστος διαχρονικός κανόνας ιατρικής ηθικής και 
δεοντολογίας.

ιΠΠοκραΤικΗ συΛΛογΗ

Με το όνομα του Ιπποκράτη έχουν διασωθεί 59 περίπου πραγματείες αποτελούμενες 
από 72 περίπου βιβλία. Το συγγραφικό αυτό έργο αυτό είναι γνωστό παγκοσμίως ως 
Ιπποκρατική Συλλογή (Corpus Hippocraticum), είναι γραμμένο στην Ιωνική ή στην παλαι-
ότερη Αττική διάλεκτο και αποτελούσε βιβλιογραφία αναφοράς για τον ιατρικό κόσμο 
της αρχαιότητας μέχρι τον Μεσαίωνα καθώς και το θεμέλιο οικοδόμησης της σύγχρονης 
ιατρικής. Σημαντικότερες από τις εκδόσεις του έργου είναι η δεκάτομη έκδοση του Emil 
Littre (1839-1861) στο Παρίσι, με ελληνικό κείμενο και γαλλική μετάφραση, καθώς και 
η έκδοση του Ermerins (1859-1864). 

Η Ιπποκρατική Συλλογή μπορεί να καταταγεί από άποψη περιεχομένου στις εξής 
κατηγορίες: 
1. Γενικής Φύσεως 

 • Όρκος, Νόμος, Περί αρχαίης ιατρικής, Περί ιητρού, Περί τέχνης, Περί ευσχημο-
σύνης, Παραγγελίαι, Αφορισμοί.

2. Ανατομία-Φυσιολογία 
 • Περί ανατομής, Περί καρδίης, Περί σαρκών, Περί αδένων, Περί οστέων φύσεως, 
Περί φύσεως ανθρώπου, Περί γονής, Περί φύσεως παιδίου. 
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3. Διαιτητική 
 • Περί τροφής, Περί διαίτης, Περί διαίτης υγιεινής. 

4. Γενικής Παθολογία
 • Περί αέρων, υδάτων, τόπων, Περί χυμών, Περί κρίσεων, Περί κρισίμων ημερών, 
Περί εβδομάδων, Περί φυσών.

5. Προγνωστική Ιατρική 
 • Προγνωστικόν, Προρρητικόν, Κωακαί προγνώσεις.

6. Ειδική Νοσολογία 
 • Περί επιδημιών, Περί παθών, Περί νόσων, Περί των εντός παθών, Περί ιερής νού-
σου, Περί τύπων των κατ’ άνθρωπον.

7. Θεραπευτική 
 • Περί διαίτης οξέων, Περί υγρών χρήσιος. 

8. Χειρουργική 
 • Κατ’ Ιατρείο, Περί ελκών, Περί αιμορροΐδων, Περί συρίγγων, Περί των εν κεφαλών 
τρωμάτων, Περί αγμών, Περί άρθρων, Μοχλικός.

9. Οφθαλμολογία 
 • Περί όψεως.

10. Γυναικολογία - Μαιευτική 
 • Περί παρθενίων, Περί γυναικείης φύσεως, Περί γυναικείων Α, Β, Περί αφορών, 
Περί επικυήσεως, Περί επταμήνου και οκταμήνου, Περί εγκατατομής εμβρύου.

11. Παιδιατρική 
 • Περί οδοντοφυΐης.

12. Διάφορα
 • Επιστολαί, Λόγοι, Το δόγμα των Αθηναίων, Επιβώμιος, Πρεσβευτικό.

Η Ιπποκρατική συλλογή δημιουργήθηκε τον 4ο αιώνα μ.Χ. στη Μεγάλη Βιβλιοθήκη 
της Αλεξάνδρειας από τον Στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου Πτολεμαίο και, καθώς 
αποσκοπούσε στη συγκέντρωση του συνόλου της ανθρώπινης γνώσης, συμπεριελήφθη-
σαν όλα τα έργα που έφεραν το όνομα του Ιπποκράτη, χωρίς προσπάθεια διερεύνησης 
της γνησιότητάς τους. Η φήμη του Ιπποκράτη ήταν πολύ μεγάλη και είναι αναμενόμενο 
ότι κάποια από τα έργα είχαν γραφεί από μαθητές του ή και άλλους συγγραφείς με 
το όνομα του Ιπποκράτη. Καθώς ήταν αδύνατο να εξακριβωθεί ποια από τα έργα ήταν 
γραμμένα από τον ίδιο τον Ιπποκράτη, δόθηκε στη συλλογή η ονομασία έργα των Ιπ-
ποκρατικών ή Ιπποκρατική Συλλογή. Κάποιες από τις πραγματείες πιθανολογείται ότι 
έχουν γραφεί από μαθητές του και άλλους ιατρούς προερχόμενους από την Κνίδο, τη 
Σικελία και αλλού. Από τον Ερωταϊνό αναφέρονται ως γνήσιες 31 πραγματείες, ενώ 
από τον Γαληνός 13 και από τον Παλλάδιο 11 πραγματείες. Ο Γάλλος ιστορικός της 
ιατρικής Littre αναγνωρίζει ως γνήσιες 13 πραγματείες με βάση τη διάλεκτο, τον τρόπο 
διατύπωσης του προβλήματος και τη μέθοδο. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται: “Περί αρχαί-
ης ιητρικής, Προγνωστικόν, Αφορισμοί Επιδημιών α’ και γ’, Περί διαίτης οξέων, Περί 
αέρων, υδάτων και τόπων, Περί άρθρων, Περί αγμών, Μοχλικός, Κατ’ ιητρείον, Περί 
των εν κεφαλή τρωμάτων, Όρκος, Νόμος”. Ανεξάρτητα πάντως από το πόσες από της 
πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής γράφηκαν από τον ίδιο τον Ιπποκράτη, είναι 
προφανές ότι εμπεριέχουν όλες την επίδραση του πνεύματος του Ιπποκράτη και της 
Ιπποκρατικής Ιατρικής. Η Ιπποκρατική Συλλογή αποτελούσε τη βιβλιοθήκη της Ιατρικής 
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Σχολής της Κω. Αρκετά από τα βιβλία φαίνεται ότι απευθύνονταν σε ιατρούς και άλλα 
σε μαθητές, ενώ ορισμένα είχαν εκλαϊκευτικό ή φιλοσοφικό χαρακτήρα. 

Ιδιαίτερα αξιόλογο και επιστημονικό ορόσημο θεωρείται το έργο «Περί ιερής νού-
σου», το οποίο αναφέρεται στην επιληψία και καταρρίπτει την μέχρι τότε άποψη ότι η 
ασθένεια ήταν θεόσταλτος νόσος ή οφείλετο σε υπερφυσικά – μαγικά αίτια. Διατυπώθηκε 
για πρώτη φορά η άποψη ότι η επιληψία ξεκινά από τον εγκέφαλο, προκαλείται από 
φυσικά αίτια και πρέπει να θεραπεύεται με φυσικά μέσα, όπως και οι άλλες ασθένειες. 

Σημαντικότατο είναι επίσης το έργο «Περί αέρων, υδάτων και τόπων” στο οποίο 
εξετάζεται η επίδραση του περιβάλλοντος, του ανέμου, των καιρικών συνθηκών, της 
ηλιακής ακτινοβολίας, της ποιότητας του εδάφους και του νερού στους υγιείς και στους 
ασθενείς. Στο δεύτερο μάλιστα μέρος του συγκρίνεται η ποιότητα και η επίδραση του 
εδάφους και του κλίματος μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών περιοχών και διατυπώ-
νονται οι πρώτες αρχές της δημόσιας υγιεινής. 

Το πλέον γνωστό διεθνώς έργο της Ιπποκρατικής Συλλογής είναι οι «αφορισμοί», 
στο οποίο περιέχονται σύντομες και εύκολα απομνημονευόμενες ιατρικές προτάσεις και 
αξιώματα ή αποφθέγματα για τα αίτια και τα συμπτώματα, την πορεία και την αντιμε-
τώπιση των ασθενειών. Οι αφορισμοί συμπυκνώνουν όλο τον πλούτο της Ιπποκρατικής 
Ιατρικής. Διάσημοι αφορισμοί είναι η φράση «ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρά, ο δε 
καιρός οξύς, η δε πείρα σφαλερά ή δε κρίσης χαλεπή» ή η φράση «οκόσα φάρμακα ουκ 
ιήται, σίδηρος ιήται, όσα σίδηρος ουκ ιήται, πύρ ιήται, όσα δε πύρ ουκ ιήται, ταύτα χρη 
νομίζειν ανίατα». Επίσης γνωστός παγκοσμίως και ανυπέρβλητης αξίας είναι ο αφορισμός 
«ασκείν περί τα νουσήματα δύο, ωφελέειν ή μη βλάπτειν» στον οποίο συμπυκνώνεται η 
αυξημένη προσοχή που πρέπει να επιδεικνύει ο ιατρός κατά την άσκηση της Ιατρικής και 
τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Στον Ιπποκράτη αποδίδεται επίσης ο αφορισμός 
«αγαθόν γαρ φάρμακον εστίν ενίοτε και το μηδέν προσφέρειν» που επισημαίνει την 
ανάγκη της αποφυγής των μη αποδεδειγμένης χρησιμότητας θεραπευτικών χειρισμών 
καθώς και της πολυφαρμακίας. 

Στην «κατ’ ιατρείον» πραγματεία περιγράφεται με καταπληκτικό τρόπο η χειρουργική 
αίθουσα της εποχής, δίδοντας οδηγίες για τον φυσικό και τον τεχνητό φωτισμό, την 
προετοιμασία του ασθενούς, την αποστείρωση των εργαλείων, τη θέση του ασθενούς 
και τις τεχνικές του χειρουργείου. 

Στην πραγματεία «Προγνωστική» αναφέρεται η διαγνωστική και προγνωστική σημα-
σία των φυσικών σημείων και εκφράζεται επίσης η άποψη ότι η καλή διάθεση, ο ήσυχος 
ύπνος και η κινητική ικανότητα του ασθενούς αποτελούν σημεία άριστης πρόγνωσης. 
Αντίθετα, επισημαίνεται ότι η κατάκλιση του ασθενούς με ανοιχτό στόμα και μάτια και 
με τα πόδια σε έκταση και απαγωγή, η αϋπνία, η ανησυχία και η ακατάσχετη διάρροια 
προδικάζουν κακή πρόγνωση. Το ιπποκράτειο προσωπείο αποτελεί το χρησιμότερο 
προγνωστικό σημείο από όσα περιέγραψε ο Ιπποκράτης. Η προγνωστική του αξία 
παραμένει αδιαμφισβήτητη μέχρι σήμερα και συχνά αναφέρεται και ως προσωπείο 
του θανάτου. Ο Ιπποκράτης αναφέρει ότι σε οξείες ασθένειες πρέπει ο ιατρός να πα-
ρατηρεί κατ’ αρχή την εμφάνιση και έκφραση του ασθενούς και να τη συγκρίνει με την 
εμφάνιση των υγιών και κυρίως με την προηγούμενη εικόνα του ασθενούς. Αν από τη 
σύγκριση διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει διαφορά, αυτό είναι καλό προγνωστικό σημείο, 
ενώ το αντίθετα είναι πολύ κακό. Ειδικότερα, όταν διαπιστώνονται βαθουλωμένα μάτια, 
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εισέχοντα ζυγωματικά, ψυχρά πτερύγια ώτων, γκριζωπό και ωχρό χρώμα προσώπου, 
πρέπει να θεωρείται ότι επίκειται ο θάνατος του ασθενούς. Η προγνωστική αξία του 
ιπποκράτειου προσωπείου έχει αποδεδειγμένα διαπιστωθεί σε διάφορα νοσήματα, όπως 
σε προχωρημένο καρκίνο, σε καρδιοπάθειες τελικού σταδίου και επίσης στον τυφοειδή 
πυρετό και στην περιτονίτιδα.

οι αναΤοΜικΕσ γνωσΕισ σΤΗν ιΠΠοκραΤικΗ ιαΤρικΗ

Αν και δεν επιτρεπόταν την εποχή εκείνη η νεκροτομή σε ανθρώπους, η Ιπποκρατική 
Ιατρική δίνει έμφαση στη μελέτη της Ανατομίας καθώς και στην παρατήρηση για την 
αναγνώριση των συμπτωμάτων και των ασθενειών. Ο ιατρός της εποχής του Ιπποκράτη 
φαίνεται ότι γνώριζε τις φλέβες, τις αρτηρίες, τα νεύρα, τους μυς, τα οστά, τις αρθρώσεις, 
την κατασκευή του κρανίου, τις μήνιγγες του εγκεφάλου, τους χιτώνες του οφθαλμού, 
την καρδιά, την αορτή και άλλα μεγάλα αγγεία καθώς και τα κυριότερα σπλάχνα. 

ΦυσιοΛογια - ΠαθογΕνΕια, ΧαρακΤΗρισΤικα, ΔιαγνωσΗ και ΠρογνωσΗ  
Των νοσΗΜαΤων σΤΗν ιΠΠοκραΤικΗ ιαΤρικΗ

Στην Ιπποκρατική Συλλογή περιγράφονται αρκετά νοσήματα, όπως το εμπύημα 
του θώρακα, η πνευμονία, η φυματίωση, οι ρευματισμοί, οι φλεγμονές και η λιθίαση 
της ουροδόχου κύστης, ο ίκτερος, ο καρκίνος, ο ειλεός, οι εντερικές παρασιτώσεις, η 
δυσεντερία, η ελονοσία, η ηπατική κίρρωση, η διφθερίτιδα, το ερυσίπελας, η επιλόχεια 
σήψη, η πλευρίτιδα, η παραπληγία, ο τέτανος, η παρωτίτιδα, η κύφωση, η σκολίωση, 
η οστεοαρθρίτιδα, η φυματιώδης σπονδυλίτιδα, η παραπληγία, καθώς επίσης ψυχικές 
και νευρολογικές παθήσεις.

Εθεωρείτο ότι το ανθρώπινο σώμα περιέχει 4 χυμούς, το αίμα, το φλέγμα, την κίτρι-
νη χολή και τη μαύρη χολή. Η ισορροπία («ευκρασία») αυτών των χυμών διατηρεί την 
υγεία, ενώ η διαταραχή της ισορροπίας τους («δυσκρασία») προκαλεί σωματικές και 
ψυχολογικές ασθένειες. Η σωστή μείξη των χυμών χαρακτηρίζεται ως «κράσις». Δύο 
άλλα ουσιώδη στοιχεία της Ιπποκρατικής ιατρικής είναι το «πνεύμα» και η «φύσις». Το 
«πνεύμα» εισέρχεται από την τραχεία, μεταβαίνει στις αρτηρίες από τους πόρους του 
πνεύμονα και διαχέεται στο σώμα. Το πνεύμα και η θερμότητα που προέρχεται από την 
τροφή, είναι οι βασικοί παράγοντες της ζωής. Η «φύσις» αποτελεί την έμφυτη δύναμη 
που ρυθμίζει τη λειτουργία των οργάνων και τη φυσιολογική αναλογία των χυμών. Όταν 
διαταραχθεί αυτή η ισορροπία, επέρχεται η ασθένεια και η φύσις αντιδρά με σκοπό την 
αποκατάσταση της υγείας και την επαναφορά του σώματος στη φυσιολογική του κατά-
σταση. Η ιατρική παρέμβαση, τα φάρμακα και η ανάπαυση αποτελούν τα βοηθήματα, 
ώστε να λειτουργήσει η θεραπευτική παρέμβασης της «φύσεως». 

Ο Ιπποκράτης θεωρούσε ότι ο άρρωστος αποτελεί ενιαία ψυχοσωματική οντότητα. Η 
ασθένεια εξετάζεται ως γενική νόσος του οργανισμού και δεν θεωρείται ότι εντοπίζεται 
σε μεμονωμένο όργανο. Διατυπώνεται για πρώτη φορά η άποψη ότι τα αίτια των ασθε-
νειών δεν οφείλονται σε θεία επήρεια και τιμωρία, αλλά σε διαιτητικές παρεκτροπές, 
σε τοξικά ζώα και δηλητήρια, σε κλιματολογικές επιδράσεις, στις εποχές του έτους, 
στην επίδραση της κληρονομικότητας, σε επιδημικές επιρροές και στην επίσχεση των 
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εκκρίσεων. Αναγνωρίσθηκε επίσης η σημασία των ψυχολογικών παραμέτρων ως παρα-
γόντων πρόκλησης νόσου ή ως μέσων θεραπείας καθώς και η αξία της διατροφής και 
του υγιεινού τρόπου ζωής. Ιδιαίτερη σημασία εδίδετο στην ελευθερία του πνεύματος 
και του σώματος καθώς και στην ανάγκη ύπαρξης αρμονίας μεταξύ του ατόμου και του 
κοινωνικού ή φυσικού του περιβάλλοντος. 

Ο Ιπποκράτης θεωρούσε ότι κάθε ιατρικό φαινόμενο έχει μια φυσική αιτία και υπά-
γεται σε φυσικούς νόμους τους οποίους οφείλει ο ιατρός να μελετά και να παρατηρεί. 
Η άσκηση της Ιατρικής και η θεραπεία βασίζονται στην κλινική παρατήρηση, στον πει-
ραματισμό και στη φυσική εξέταση σε συνάρτηση με τις θεωρητικές ιατρικές γνώσεις. 
Η Ιπποκρατική Ιατρική χρησιμοποιούσε τρεις θεμελιώδεις αρχές για τη διάγνωση, την 
κλινική παρατήρηση και εξέταση, την εμπειρία και τον ορθολογισμό. Θεωρούσε απα-
ραίτητο να αρχίζει η εξέταση με τα σημαντικότερα και τη μελέτη όλων όσων μπορεί ο 
ιατρός να δει, να ψηλαφήσει και να ακούσει. Εισήγαγε την λεπτομερή και επαναλαμβα-
νόμενη κλινική εξέταση, η όποια περιελάμβανε την επισκόπηση, την άμεση ακρόαση και 
την ψηλάφηση. Με το όνομα του Ιπποκράτη αναφέρονται και χρησιμοποιούνται μέχρι 
σήμερα διάφορα κλασικά φυσικά σημεία, όπως η ιπποκρατική σείσις, οι ιπποκρατικοί 
δάκτυλοι και το ιπποκράτειο προσωπείο. 

Ιδιαίτερα αναπτυγμένη στην Ιπποκρατική Ιατρική ήταν η πρόγνωση. Αυτό ήταν βασικό 
καθώς οι ιατροί της εποχής περιόδευαν εξετάζοντας ασθενείς και κατά την αποχώρησή 
τους έπρεπε να αφήνουν, εκτός από τις θεραπευτικές τους οδηγίες και συνταγές, την 
πρόβλεψή τους ως προς την πρόγνωση της ασθένειας και την πορεία του ασθενούς. 
Εθεωρείτο ότι οι ασθένειες εξελίσσονται κατά φάσεις, η τελευταία από τις οποίες προ-
καθόριζε και την έκβασή τους. Ως «κρίσις» χαρακτηριζόταν η φάση στην εξέλιξη της 
νόσου κατά την οποία είτε θα υπερισχύσει η ασθένεια και θα αποβιώσει ο ασθενής, ή 
θα υποχωρήσει η νόσος και θα αναρρώσει ο ασθενής. Μετά από την κρίση, ενδέχεται 
να ακολουθήσει υποτροπή και στη συνέχεια δεύτερη αποφασιστική κρίση. Σύμφωνα με 
το δόγμα αυτό, οι κρίσεις συμβαίνουν στις «κρίσιμες ημέρες», οι οποίες αντιστοιχούν σε 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά από την έναρξη της θεραπείας. Αν μία κρίση εμφα-
νισθεί πέραν των κρίσιμων ημερών, τότε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα υποτροπής.

Η θΕραΠΕια σΤΗν ιΠΠοκραΤικΗ ιαΤρικΗ

Η θεραπευτική πρακτική επικεντρώθηκε στη φυσική προσέγγιση και θεραπεία των 
ασθενειών, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση της ασθένειας, αλλά και στην προαγωγή 
της σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και στη διασφάλιση της αρμονίας του ατόμου 
με το κοινωνικό και φυσικό του περιβάλλον. Μεγάλη σημασία εδίδετο στην άσκηση 
εκφράζοντας το αξίωμα «νους υγιής εν σώματι υγιή». Στα συνιστώμενα μέτρα για την 
προαγωγή της υγείας και τη θεραπεία των ασθενειών περιλαμβανόταν η δίαιτα, η υγιεινός 
τρόπος ζωής, τα φάρμακα και η θεραπευτική δύναμη της φύσης. Η δίαιτα είχε κεντρικό 
θεραπευτικό ρόλο. Εδίδοντο εξατομικευμένες διαιτητικές οδηγίες ανάλογα με την νόσο, 
ενώ ταυτόχρονα συνιστάτο εγκράτεια και αποφυγή απότομων μεταβολών. Απαραίτητη 
εθεωρείτο επίσης η λουτροθεραπεία, η καθαριότητα του σώματος και η αλλαγή κλί-
ματος, ιδίως σε πάσχοντες από φθίση. Παράλληλα αναγνωριζόταν η μεγάλη σημασία 
της πρόληψης και διατυπώθηκε το αξίωμα «κάλλιον τό προλαμβάνειν ή τό θεραπεύειν».
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Η φαρμακευτική αγωγή περιελάμβανε περί τα 300 φάρμακα, όπως καθαρτικά, εμε-
τικά, παροχευτικά, διουρητικά, ναρκωτικά, στυπτικά και φάρμακα από μεταλλεύματα 
για εξωτερική χρήση. Τα φάρμακα εχορηγούντο ως κολλύρια, αλοιφές, καταπλάσματα, 
σιρόπια, σκόνες, χάπια, υπόθετα και αφεψήματα. Εχρησιμοποιούντο επίσης εντριβές, 
βεντούζες (σικύες), αφαίμαξη και υποκλυσμοί. Βασική θεραπευτική αρχή αποτελούσε η 
θεραπεία διά των αντιθέτων, όπως λ.χ. η διάρροια με αντιδιαρροϊκά, η δυσκοιλιότητα με 
καθαρτικά και ο πόνος με αναλγητικά, η οποία συνοψίζεται στον αφορισμό «τα ενάντια 
τοις εναντίοις εισίν ιήματα». 

Η ΧΕιρουργικΗ σΤΗν ιΠΠοκραΤικΗ ιαΤρικΗ

Βασική θέση στην Ιπποκρατική Ιατρική είχε η Χειρουργική και κυρίως η ορθοπεδική 
και η τραυματολογία. Ιδιαίτερα είχε αναπτυχθεί η φροντίδα του τραύματος λόγω των 
συχνών πολέμων στην Αρχαία Ελλάδα. Οι χειρουργικές πραγματείες όπως Κατ’ Ιατρείο, 
Περί ελκών, Περί αιμορροΐδων, Περί συρίγγων, Περί των εν κεφαλών τρωμάτων, Περί 
αγμών, Περί άρθρων και Μοχλικός, αποτελούν τις σημαντικότερες της Ιπποκρατικής 
Συλλογής, οι οποίες μάλιστα φαίνεται ότι έχουν γραφεί από τον ίδιο τον Ιπποκράτη. 

Η επιδεσμολογία ήταν πολύ αναπτυγμένη σε βαθμό που η ονομασία ορισμένων επιδέ-
σμων και τεχνικές επίδεσης διατηρούνται μέχρι σήμερα. Στην «Κατ’ ιατρείον» πραγματεία 
αναφέρεται ότι οι επίδεσμοι πρέπει να είναι καθαροί, ελαφροί, απαλοί και λεπτοί και να 
τοποθετούνται με το ένα ή και τα δύο χέρια με προσοχή, ώστε να μη προκαλούν πόνο, 
να είναι επαρκείς, ομαλοί και τοποθετημένοι με όμορφο τρόπο.

Στις πραγματείες «Περί άρθρων» και «Περί αγμών» περιγράφεται με εντυπωσιακή 
πληρότητα και γλαφυρότητα η ανάταξη εξαρθημάτων και καταγμάτων όλων σχεδόν των 
οστών. Αξιοθαύμαστη είναι η αντιμετώπιση και ανάταξη των εξαρθρημάτων, όπως της 
κάτω γνάθου, της κλείδας, του ακρωμίου, του ώμου, του αγκώνος, του ισχίου και του 
γόνατος ή η αντιμετώπιση των επιπλεγμένων - ανοικτών καταγμάτων, η οποία περιλάμβανε 
αξιολόγηση της βαρύτητας, ευθειασμό - ανάταξη του κατάγματος καθώς και περίδεση 
του τραύματος με εμποτισμένο σε κρασί καθαρό επίδεσμο και τοποθέτηση νάρθηκα. 

Στην «Περί των εν κεφαλή τρωμάτων» πραγματεία περιγράφεται με άριστο τρόπο 
η διαγνωστική προσέγγιση και η αντιμετώπιση των καταγμάτων του κρανίου, καθώς 
και η μετατραυματική επιληψία. Επίσης περιγράφονται οι ενδείξεις και η τεχνική της 
ανάτρησης του κρανίου.

Διενεργούντο ποικίλες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως θωρακοτομές, παρακεντήσεις 
του θώρακα και της κοιλιάς, παροχέτευση θωρακικού εμπυήματος ή νεφρικού και ηπα-
τικού αποστήματος, ακρωτηριασμοί άκρων λόγω γάγγραινας, εγχειρήσεις περιεδρικών 
αποστημάτων και συριγγίων, εγχειρήσεις αιμορροΐδων, αφαίρεση ρινικών πολυπόδων, 
εξαγωγή οδόντων και άλλες επεμβάσεις. 

Στις χειρουργικές επεμβάσεις χρησιμοποιούνταν αντισηπτικά μέσα, όπως κρασί, 
ξίδι, τερεβινθίνη, θεϊκός χαλκός και θαλασσινό νερό, ενώ τα χειρουργικά εργαλεία 
απολυμαίνοντο σε φωτιά ή σε παλιό κρασί με υψηλή περιεκτικότητα σε οινόπνευμα. Για 
την αιμόσταση εφαρμοζόταν η συμπίεση του αιμορραγούντος αγγείου, ενώ χρησιμοποι-
ούνταν επίσης διάφορα αιμοστατικά φάρμακα ή η τοπική καυτηρίαση. Επίσης γινόταν 
συρραφή τραύματος με εμβαπτισμένα σε καυτό λάδι ράμματα. 
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Είχαν επινοηθεί και χρησιμοποιούνταν υψηλής ποιότητας χειρουργικά εργαλεία 
κατασκευασμένα από σίδερο, όπως τα νυστέρια ή συνηθέστερα από ορείχαλκο, όπως 
φλεβοτόμοι, λαβίδες, βελόνες, οδοντάγρες, καθετήρες, εδροσκόπια, τρύπανα, πριόνια, 
διαστολείς και άλλα.

ο ορκοσ Του ιΠΠοκραΤΗ

Το Ασκληπιείο της Κώ αποτελούσε τον 4ο αιώνα π.Χ. κατά κάποιο τρόπο μια παγκο-
σμίου φήμης Ιατρική Σχολή. Ο Ιπποκράτης δίδαξε τις ιατρικές του γνώσεις όχι μόνο 
στους γιους του ή σε γιούς ιατρών, αλλά και σε άλλους μαθητές που δεν κατάγονταν 
από την οικογένεια των Ασκληπιάδων. Αυτό οδήγησε στη σύνταξη του περίφημου Όρ-
κου, ο οποίος εκφωνούνταν πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης από τους μαθητές 
που δεν ανήκαν στην οικογένεια των Ασκληπιαδών. 

Ο όρκος αποτελεί μέχρι σήμερα ένα είδος συμβολαίου για την ηθική εξάσκηση της 
ιατρικής. Εισάγει το σεβασμό, την τιμή και την ευγνωμοσύνη προς τους δασκάλους 
καθώς και την υποχρέωση του μαθητή να μεταδώσει τις γνώσεις που θα αποκτήσει 
και την ιατρική τέχνη στους γιους του, στους γιους του δασκάλου του και σε όσους 
άλλους μαθητές έχουν δώσει τον όρκο. Με τον όρκο εισάγονται επίσης οι ηθικές και 
δεοντολογικές αρχές άσκησης της Ιατρικής, όπως η διατήρηση αγνής και άσπιλης ζωής 
και τέχνης, η αποφυγή πρόκλησης βλάβης στην υγεία του ασθενούς, η αναγνώριση των 
ορίων των δυνατοτήτων του ιατρού, η απαγόρευση της ευθανασίας και της έκτρωσης, 
ο σεβασμό του ασθενούς και η αυστηρή τήρηση του ιατρικού απορρήτου. 

Εκτός από τον όρκο και άλλα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής, όπως «Νόμος», 
«Περί αρχαίης ιατρικής», «Περί ιητρού», «Περί τέχνης», «Περί ευσχημοσύνης» τονίζουν 
την αξία της φιλανθρωπίας, της εγκράτειας και της ευπρεπούς κοινωνικής συμπεριφοράς 
που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον ιατρό και την άσκηση της Ιατρικής. Ο ιατρός οφείλει 
να είναι άρτια εκπαιδευμένος και να μην παραμελεί τη μελέτη της επιστήμης του, να έχει 
καλούς τρόπους, να μην αντιδικεί, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στον προσδιορισμό 
της ασθένειας και στην πρόγνωσή αυτής και να μην προκαλεί αγωνία στον ασθενή ή 
απόγνωση στο περιβάλλον του. Ο ιατρός οφείλει κατά τον Ιπποκράτη να είναι ευπρο-
σήγορος, φιλάνθρωπος, σώφρων, σοβαρός, σεμνός, άριστος στην ψυχή και στο σώμα, 
αρτιμελής, καθαρός και ευπαρουσίαστος. 
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από τον Όρκο του ιπποκράτη  
στη σύγχρονη κοινωνία

Χρήστος Σπ. Μπαρτσόκας

Η Ιατρική εξελίσσεται ταχύτατα με σκοπό να περιορίσει τη ραγδαία ανθρώπινη φθο-
ρά και, με μάταιη όμως προσπάθεια, να προλάβει το βιολογικό θάνατο. Τις συνεχείς 
προόδους, της επιστήμης και της τεχνολογίας, ακολουθεί και προσπαθεί η Πολιτεία να 
ελέγξει και να περιορίσει με νόμους, στο πλαίσιο νομιμότητας της ηθικής και δεοντολο-
γίας, οι οποίοι, δυστυχώς, μετά την παρέλευση ετών ακυρώνονται και τροποποιούνται, 
προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας. Όμως, υπέρτατος νόμος 
για τους γιατρούς παραμένει ο Όρκος του Ιπποκράτη. Είναι αξιοθαύμαστο ότι ο Όρκος 
του Ιπποκράτη, ακόμη και έπειτα από 2300 χρόνια από τη «γέννησή» του, παραμένει 
επίκαιρος και πρακτικά καλύπτει την καθημερινή άσκηση της σύγχρονης ιατρικής.

αΠο ΤΗν ΠροσωΠικΗ ΕΠαΦΗ σΤΗν ΤΕΧνοΛογια

Αρχικά, η ιπποκρατική ιατρική εξέφραζε τα τέλεια συναισθήματα της ανθρώπινης 
ψυχής: συμπόνια, θυσία και αυτοπροσφορά προς τον συνάνθρωπο. Στη διαδρομή της, 
όμως, η ιατρική απέκτησε νέες γνώσεις, με θυσίες, εγωισμό και φυσικές υπερβάσεις. 
Οι γιατροί, αρχικά ενεργούσαν ως λειτουργοί φιλανθρωπικής αποστολής, εξελίχθηκαν 
αργότερα σε επιστήμονες, στη συνέχεια σε επαγγελματίες υγείας και τώρα αποκτούν 
και χαρακτηριστικά επιχειρηματιών.

Φυσικά, οι απαράβατες αρχές εξάσκησης του ιατρικού επαγγέλματος δεν έπαυσαν 
να ισχύουν επί αιώνες. Όπως είναι γνωστό, περιλαμβάνουν την τιμιότητα, την αντικει-
μενικότητα, την ακεραιότητα, την επαγρύπνηση, την ειλικρίνεια, το σεβασμό για τη 
διανοητική περιουσία, την εμπιστευτικότητα και την υπευθυνότητα.

Δυστυχώς, η υγεία έχει ξεφύγει από τη φροντίδα του προσωπικού γιατρού και το 
βάρος της άσκησης αυτής έχει μετακινηθεί στις κλινικές, τις διαγνωστικές και τις θερα-
πευτικές μονάδες, στα απρόσωπα νοσοκομεία, ακόμη και σε κυβερνητικές υπηρεσίες. 
Ακόμη χειρότερα, και σε ασφαλιστικά ταμεία ή σε εταιρείες υγείας, που απορροφούν 
ανταγωνιστικά τους αρρώστους, συλλέγοντας πόρους, παράγοντας ενδιαφέροντα, 
αντικαθιστώντας ανθρώπινα συναισθήματα και προσωπικές σχέσεις με συμβόλαια, 
συμφωνίες και καταναλωτικές αντιλήψεις!
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ιαΤρικΗ ΗθικΗ

Η ηθική και η πολιτική αποτελούν πρακτικές επιστήμες και, τελικά, η ηθική είναι η 
ευτυχία του ατόμου, ενώ ο τελικός στόχος της πολιτικής είναι η ευτυχία του κράτους 
συνολικά. Η ηθική είναι πρακτική επιστήμη, της οποίας το ενδιαφέρον συνίσταται στο 
τελικό καλό των ανθρώπων… Γενικά, υφίσταται συμφωνία ότι το όνομα του καλού σκοπού 
είναι ευτυχία. Συνεπώς η ηθική είναι επιστήμη που ακολουθείται με το σκοπό την ευτυχία 
(Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια). Για τους παραπάνω λόγους, η ηθική παραμένει μη 
διαπραγματεύσιμη αρχή στην άσκηση της ιατρικής και στις σχέσεις γιατρού-ασθενούς.

Οι τέσσερις βασικές αρχές της ιατρικής ηθικής (να ωφελείς, να μη βλάπτεις, η αυ-
τονομία του ατόμου και η δικαιοσύνη) έχουν οδηγήσει τον ιατρικό κλάδο σε ενδόμυχες 
εσωτερικές αρετές, όπως η φιλανθρωπία, η συμπόνια, η μακροθυμία, η ανεκτικότητα, 
στο επίκεντρο των οποίων είναι η αρετή της αγάπης. Μέσω της φιλανθρωπίας, η θερα-
πευτική φροντίδα αναβαθμίστηκε σε πράξη συμπόνιας και καλοσύνης, και το ιατρικό 
επάγγελμα σε λειτούργημα και προσφορά.

Ο γιατρός σήμερα πρέπει, και να υπερβαίνει ακόμη, την προσήλωση σε αναχρονιστι-
κούς νόμους, στην πολιτική, στην οικονομική επιστήμη, στη φυσιολογία και τη μοριακή 
γενετική, όταν αυτοί επηρεάζουν θεραπευτικές στρατηγικές, ενώ απομακρύνονται από 
την αυθεντική φροντίδα υγείας.

Σύμφωνα με τις ιπποκρατικές αντιλήψεις, οι γιατροί ασκούν την επιστήμη τους μέσα 
σε ένα λογικό και ηθικό πλαίσιο. Η θεραπευτική αποτελεί ένα λογικό επάγγελμα με ρίζες 
στην συμπόνια. Ο συνδυασμός, όμως, οικονομίας και υγείας οδηγεί σε απροσδόκητες 
εξελίξεις στην ιατρική τεχνολογία (π.χ. PET, MRI, laser, γονιδιακή τροποποίηση κ.λπ.). 
Έτσι, η συμβολή του γιατρού σήμερα είναι μεν τεχνολογική, αλλά μη λησμονώντας τη 
βασική προσωπική σχέση και την κοινωνική αντίληψη της ανθρώπινης υπάρξεως.

Ηθικοί γιατροί εξασκούν ηθική ιατρική (Bill Wolf). Στο επίκεντρό της η ιατρική είναι 
μια ηθική επιχείρηση βασιζόμενη σε συμβόλαιο εμπιστοσύνης. Σήμερα, το συμβόλαιο 
αυτό της εμπιστοσύνης απειλείται σημαντικά. Αυτός είναι ο λόγος που απαιτούνται 
αξιολογήσεις και μετρήσεις ποιότητας. Ο τέως Editor-in-Chief του περιοδικού “The New 
England Journal of Medicine”, Jerome P. Kassirer έγραφε: «Μετρήσεις της ποιότητας που 
υφίστανται σήμερα είναι ακόμη αρκετά επιπόλαιες και αναξιόπιστες και αναμφισβήτητα 
θα βελτιωθούν, οι διαφορές ποιότητας… είναι τόσο λεπτές, που μάλλον θα διαφεύγουν 
από τις πλέον εξελιγμένες τεχνικές μετρήσεις στο μέλλον».

ωσ γνωσΤο Η ιΠΠοκραΤικΗ ανΤιΛΗΨΗ ΤΗσ ιαΤρικΗσ Ειναι:

1. Σχέση γιατρού-ασθενούς, υπόσχεση, συνοχή, υποστήριξη και αφοσίωση στις ανάγκες 
και την προσωπικότητα του ασθενούς.

2. Ηθική υποχρέωση παροχής βοήθειας που πηγάζει από τη μοναδικότητα και την 
εσωτερική αξία που χαρακτηρίζει την ανθρώπινη ζωή.
Οι γιατροί αφοσιώνονται στο να πράττουν το ορθό για τους ασθενείς τους, να τους 

προστατεύουν, να τους ενημερώνουν για όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές δυνατότητες, 
ακόμη και να τους αποκαλύπτουν πώς (οι ίδιοι) αμείβονται.
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Τι υΨωνΕι Ενα ΕΠαγγΕΛΜα σΕ ΕΠισΤΗΜΗ;

• Ύπαρξη και εφαρμογή ατέγκτου κώδικα ηθικής.
• Ξεχωριστό σώμα γνώσεων.
• Παρατεταμένη περίοδος εκπαίδευσης και εξάσκησης.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ακεραιότητα συνιστούν σημαντικές αξίες για την 
προαγωγή ελεύθερης, αλλά και υπεύθυνης επιστημονικής προσπάθειας.

Παρότι μεσολάβησαν τόσοι αιώνες από την καθιέρωσή του, ο Όρκος του Ιπποκράτη 
συνεχίζει να αποτελεί τον τελειότερο και τον πληρέστερο κώδικα άσκησης της ιατρικής 
επιστήμης. Νόμοι θα έρχονται και θα παρέρχονται, θα βελτιώνουν και θα συμπληρώνουν 
τη δεοντολογία, αλλά είναι αμφίβολο πώς θα υπερκαλύψουν τις ηθικές αξίες του όρκου!

Η σύγχρονη κοινωνία αποδίδει σημασία στους ιατρούς και τη νεότερη ιατρική τε-
χνολογία, παρά στους κοινωνικούς καθοριστές της υγείας.

Προσφάτως η Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Yale, Elizabeth H. 
Bradley, σε συνεργασία με την Lauren A. Taylor, επεξεργάσθηκαν και ανέλυσαν τη στε-
νή άποψη των Αμερικανών για τη διατήρηση της υγείας, σε βιβλίο τους με τίτλο “The 
American Health Care Paradox: why spending more is getting us less”.

Το «παράδοξο» είναι ότι ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν πολύ περισσότερα για 
τη φροντίδα υγείας, από όσο άλλες αναπτυγμένες χώρες, οι Αμερικανοί έχουν βραχύτε-
ρο προσδόκιμο ζωής, μεγαλύτερη βρεφική θνησιμότητα, υποφέρουν περισσότερο από 
σακχαρώδη διαβήτη και καρδιοπάθεια, έχουν μεγαλύτερη τάση για παχυσαρκία κ.λπ.

Κατά τις Bradley και Taylor μια αιτία του συστήματος «ξοδεύω περισσότερο – παίρνω 
λιγότερα», οφείλεται στο ότι οι Αμερικανοί θεωρούν συνώνυμη την καλή υγεία με την 
πρόσβαση στους ιατρούς. Οι δύο συγγραφείς συνέκριναν το κόστος της υγείας, 18% 
του προϋπολογισμού των ΗΠΑ, με της Σουηδίας, που είναι 7% περίπου. Παρά ταύτα το 
προσδόκιμο ζωής στη Σουηδία είναι 10 έτη περισσότερο από τις ΗΠΑ, όπου ένα μεγάλο 
ποσοστό του πληθυσμού είναι ανασφάλιστοι, η βρεφική θνησιμότητα είναι υψηλότερη 
και έχουν μεγαλύτερα ποσοστά καρδιαγγειακής νόσου και παχυσαρκίας. Και ενώ οι 
ενδείξεις τονίζουν ότι η ιατρική φροντίδα συμβάλλει 10-20% στην υγεία και ευεξία, ο 
κόσμος πιστεύει ότι η ιατρική φροντίδα καθορίζει το 100% της υγείας. Οι συγγραφείς 
συμπεραίνουν ότι ιατροί και ασθενείς αναζητούν ιατρική φροντίδα ακόμη και για προ-
βλήματα που μπορούν να αντιμετωπισθούν και με μη ιατρικό τρόπο.

Πρέπει οι γιατροί να έχουν και να συμβάλλουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών 
συνιστωσών της υγείας, όπως στην ποιότητα της κατοικίας, στην κοινωνική υποστήριξη, 
σε ασφαλείς δρόμους και σε πολεοδομικό σχεδιασμό που εξασφαλίζει την άσκηση.

Όμως, η κοινωνία ζητά πολλά από τους ιατρούς. Από ιερεύς του Ασκληπιού στον 
αρχαίο ελληνικό κόσμο, αλλά και ως επιστήμων μετά τον Ιπποκράτη, είναι το πρόσωπο 
προς το οποίο ο άρρωστος προσβλέπει ως σωτήρα. Είναι γνωστό ότι, ο ιατρός ως σω-
τήρας θεωρείτο ως εξέχον άτομο. Και από τα εξέχοντα άτομα οι άνθρωποι ζητούν μόνο 
καθήκοντα. Στα εξέχοντα άτομα μάλιστα δεν επιτρέπουν δικαιώματα! Τα καθήκοντα του 
ιατρού συνοψίζονται στα του ιδίου του ιατρού, προς τους συναδέλφους, προς τους 
ασθενείς, αλλά ιδιαίτερα προς την ευρύτερη κοινωνία και την πολιτεία.

Αγνώς δε και οσίως διατηρήσω βίον εμόν και τέχνην εμήν.
Κατά βάση σε αυτό συνίσταται το καθήκον του ιατρού προς τον εαυτόν του. Συμπε-
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ριλαμβάνεται στο καθήκον αυτό, η επαγγελματική αξιοπρέπεια έναντι του ιδίου και της 
τέχνης που ασκεί. Η παράβαση του ανωτέρω κανόνος, όχι μόνον εκθέτει τον ίδιο τον 
ιατρό, αλλά και συνεκθέτει τη λειτουργία στην οποία έχει ενταχθεί ο θεράπων με τον όρκο.

Στην αξιοπρέπεια του ιατρού συμβάλλουν σημαντικά η σωματική παράσταση, η 
ευγένεια και η καλή αγωγή, η καθαριότητα του σώματος, το άμεμπτον της όλης εμ-
φανίσεως προσώπου και περιβολής, καθώς και η εκ της παραστάσεως ακτινοβολία 
της υγείας. Όλα αυτά ο Ιπποκράτης τα χαρακτηρίζει ως άριστον εισιτήριον προς τον 
ασθενή. Θεωρεί μάλιστα το ιατρείον ως εικόνα του ιατρού, επιμένων στην καθαριότητα 
και τον άρτιον εξοπλισμόν του. Συμπληρώνει μάλιστα ο Γαληνός στα της εμφανίσεως 
του ιατρού, δίδοντας λεπτομερείς οδηγίες μέχρι και για την κοπή των ονύχων και την 
ευάρεστη απόπνοια του στόματος και του σώματος.

Η εκπαίδευση του γιατρού πρέπει να βασίζεται στη διδασκαλία του Ιπποκράτους

ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή, ο καιρός οξύς,  
η δε πείρα σφαλερή, η δε κρίσις χαλεπή

Ο ιατρός πρέπει να ενθυμείται ότι πρέπει να εκμεταλλεύεται τον «καιρό», τη φευγα-
λέα ευκαιρία, για μάθηση. Η εμπειρία μπορεί να οδηγήσει σε σφαλερή οδό και η ορθή 
εκτίμηση των παρουσιαζομένων περιπτώσεων είναι επίπονη. Άρα, μέσα στο βραχύ αν-
θρώπινο βίο, ο ιατρός οφείλει να καλλιεργήσει την εκτεταμένη και πολυσχιδή «τέχνη» του.

Με τη δημιουργία όλο και περισσοτέρων ειδικών και ειδικοτήτων, πρέπει να μην 
εκφεύγει η αριστοτελική έννοια της ολότητας. Όμως για να διερευνηθεί ορθά το επι-
μέρους, πρέπει να είναι δυνατή η ένταξή του στο όλον. Δεν πρέπει να εξαφανίζεται 
από το βλέμμα του ιατρού το όλον, γιατί αυτό τον εκφράζει. Η ενδελεχής ενασχόληση 
γύρω από τη λεπτομέρεια απαιτεί ευρεία γενική κατάρτιση, που σημαίνει ότι πέραν της 
ειδικότητάς του, ο ιατρός πρέπει να διαθέτει παιδεία εξικνούμενη και στην περιοχή των 
άλλων θετικών επιστημών, ακόμη και στις επιστήμες που συμβάλλουν στη διεύρυνση του 
γνωστικού υλικού, στην οργάνωση της διανοίας, στη μεθόδευσή της και, συνεπώς, στην 
ευρυθμότερη εξυπηρέτηση του απολύτως ειδικού τομέα της πρακτικής ενασχόλησης.

Αξίζει να τονισθεί η γνώμη του Κοραή: 
Άνθρωπος ουχί εξ αρχής διατελέσας φιλήκοος και καλών ακουσμάτων ακόρεστος, 

ποιησάμενος δε λίαν βραχείας ή λίαν ελλιπείς μελέτας εν τέχνη, εις ήν χαλεπώς και μό-
λις επαρκεί σύμπας ο ημέτερος βίος, αναγκαίως αποβαίνει ιατρός αδόκιμος, σκαιός και 
ουδενός άξιος.

καθΗκονΤα Του ιαΤρου Προσ Τον ασθΕνΗ

Ιεράς σπουδαιότητος είναι τα καθήκοντα του ιατρού προς τον ασθενή και την οικο-
γένειά του. Σοφές οι συμβουλές του Κοραή προς τους νέους φοιτητές της ιατρικής:

Διά να ευδοκιμήσετε εις το οποίο εδιωρίσθητε επάγγελμα, ανάγκη να πληροφορηθήτε, 
ότι η τέχνη είναι όχι μόνον μακρά, αλλά και ιερά, και επομένως, ότι άξιοι αυτής ιερείς είναι 
των αδυνάτων να κατασταθήτε, αν δεν ήσθε αληθώς ιεροί.

Ανάγκη να μάθετε, ότι τα οποία διδάσκεσθε ολιγοχρόνια μαθήματα συμβάλλουσιν εις 
τούτο μόνον ίσως, να μη βλάπτετε τους αρρώστους· αλλά πολλά ολίγον δύνασθε να τους 
ωφελήτε, αν δεν αφιερώσετε όλην σας την ζωήν εις την παρατήρησιν και μελέτην των 
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αρρωστημάτων· ότι η τέχνη της Ιατρικής σας αφαιρεί πάσαν εξουσίαν να καταγίνεσθε εις 
άλλον τι πλην εις αυτήν· ότι δεν είσθε πλέον κύριοι εαυτών, αλλ’ υπηρέται των αρρώστων, 
των οποίων η σωτηρία είναι χρέος σας ιερόν και απαραίτητον· ότι και αυτή η συγχωρουμένη 
εις όλους τους άλλους τεχνίτας άνεσις των κόπων, εις εσάς πολλάκις δεν συγχωρείται…

Οι παραπάνω παραινέσεις του σοφού του Γένους δασκάλου συνοψίζουν τα καθημε-
ρινά καθήκοντα του ιατρού και τις υποχρεώσεις του, συνιστώντας μάλιστα σοβαρότητα 
στην άσκηση του έργου, εντιμότητα, παρήγορη διάθεση και τρυφερότητα προς τον 
ενδεή και τον στερούμενο οικογενειακής θαλπωρής.

ΒασικΗ υΠοΧρΕωσΗ Του ιαΤρου Ειναι Η αΔιακοΠΗ ΕκΠαιΔΕυσΗ.

Ο παραδοσιακός ρόλος του ιατρού από τα αρχαία χρόνια είναι ο ρόλος του θεραπευ-
τού. Οι ασθενείς διαλέγουν το γιατρό τους κυρίως για την ιδιότητά του ως θεραπευτού, 
βασιζόμενοι στην εμπειρία, τη φήμη, τις γνώσεις και την ικανότητα να τους θεραπεύει. 
Είναι βεβαίως απαραίτητο να προηγηθεί η ορθή διάγνωση και να επακολουθήσει η θε-
ραπεία, όχι της νόσου, αλλά του πάσχοντος που απευθύνθηκε στον ιατρό.

Οι τρεις κυριότερες προϋποθέσεις για το ρόλο του θεραπευτή είναι οι εξής:
1. Η υποχρέωση για την αδιάκοπη εκπαίδευση.
2. Η υποχρέωση για χρησιμοποίηση κριτικής ικανότητας, και
3. Το αίσθημα ευθύνης και η απόλυτη τιμιότητα.

Όσον αφορά τη «διά βίου εκπαίδευση» πρέπει να σημειώσουμε ένα σχόλιο του με-
γάλου Σκωτσέζου χειρουργού Lister, που έλεγε στους φοιτητές του: 

Αν δεν είσαι έτοιμος να μαθαίνεις και να ξεμαθαίνεις σ’ όλη σου τη ζωή, πρέπει να 
εγκαταλείψεις την Ιατρική και να επιδοθείς σε κανένα ταπεινό επάγγελμα.

Οι άνθρωποι μαθαίνουν ό,τι θέλουν να μάθουν και η πραγματική βοήθεια δεν είναι 
να τους υποδειχθεί τι πρέπει να μάθουν ή να τους τονίζεται η ανάγκη για αδιάκοπη 
μετεκπαίδευση, αλλά να εκπαιδευθούν από τα φοιτητικά τους χρόνια… Πρώτα στην 
αναγνώριση των εκπαιδευτικών τους αναγκών, έπειτα στην επιλογή των μεθόδων για 
την αντιμετώπιση των αναγκών τους, και τέλος στην ικανότητα εκτίμησης των αποτελε-
σμάτων των προσπαθειών τους (Σ. Δοξιάδης).

Είναι σημαντικό να αρχίσει να καλλιεργείται από τα φοιτητικά χρόνια κριτική ικα-
νότητα. Προϋπόθεση είναι να εγκαταλείψουν οι διδάσκοντες το δογματισμό τους και, 
ενδεχομένως, ανασφάλειες που δεν επιτρέπουν την ελεύθερη συζήτηση και την κριτική 
με τους φοιτητές. Σωστή θεραπευτική σημαίνει χρησιμοποίηση του εγκεφάλου ως οργά-
νου κρίσης και όχι ως αποθήκης γνώσεων. Αξιοσημείωτη και η άποψη του Fox, άλλοτε 
Διευθυντού Συντάξεως του περιοδικού The Lancet: 

Το να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας είναι επικίνδυνο γιατί μπορούμε να κάνουμε λάθη. 
Αλλά το να μην το χρησιμοποιούμε είναι ακόμη πιο επικίνδυνο.

Φυσικά υπάρχουν και ορισμένες υποχρεώσεις της κοινωνίας προς τον ιατρό, που 
κυρίως είναι:

οικονομική υποχρέωση: Για να εκπληρώνει τη βασική αυτή υποχρέωση η κοινωνία 
πρέπει να αναγνωρίσει:
(α) Τις εντελώς ειδικές συνθήκες προετοιμασίας κάθε ιατρού (μακροχρόνιες σπουδές, 

μετεκπαίδευση κ.λπ.).
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(β) Τον εντελώς προσωπικό χαρακτήρα της εργασίας του ιατρού (κάθε διακοπή της 
συνεπάγεται και ελάττωση του εισοδήματός του).

(γ) Οι καλές υπηρεσίες υγείας πρέπει να πληρωθούν με αύξηση του ποσού που διατί-
θεται.
σεβασμός προς την προσωπικότητα του ιατρού: Εδώ είναι εμφανής η αρνητική 

συμβολή της Πολιτείας:
(α) Στη μεθόδευση επιλογής ιατρών του ΕΣΥ, με την ύπαρξη «κοινωνικών μορίων»(!) 

και την έντονη ανάμιξη στη διαδικασία επιλογής συνδικαλιστικών και κομματικών 
δραστηριοτήτων, και

(β) Στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσοκομείων με εκπροσώπηση της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και ατόμων εκτός του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, 
χωρίς σχέση με τις επιστήμες υγείας.
αναγνώριση και κατανόηση της ιδιομορφίας και των δυσκολιών της ιατρικής 

πράξης: Ο ιατρός δεν είναι ούτε παντογνώστης, ούτε παντοδύναμος. Πρέπει να παίρνει 
άμεσες αποφάσεις, ακόμη και με αμφίβολα ή ανεπαρκή στοιχεία.

Μέσα στις ευρύτερες υποχρεώσεις του ιατρού προς την κοινωνία πρέπει να ανα-
γνωρίζονται δύο βασικοί ρόλοι. Ο ρόλος του ιατρού ως εκπαιδευτού και ο ρόλος του 
ως πνευματικού ανθρώπου.

Όσον αφορά τον πρώτο ρόλο, του εκπαιδευτού, ο ιατρός δεν πρέπει να περιορίζεται 
όταν αντιμετωπίζει τον άρρωστο στις οδηγίες που έχουν σχέση μόνο με τη θεραπεία. 
Βασικό καθήκον του είναι να ενημερώσει, να εξηγήσει στον πάσχοντα από πού προήλθε 
η συγκεκριμένη νόσος, τα αίτιά της, πώς μπορεί να αποφευχθεί στο μέλλον και ποια 
μέτρα προφύλαξης μπορούν να ληφθούν από την οικογένεια.

Παράλληλα, ο ιατρός οφείλει να ενημερώνει, όχι μόνο για τα όσα έχουν σχέση με 
τη νόσο που οφείλει να θεραπεύσει, αλλά και για άσχετα θέματα, τα οποία όμως έχουν 
σχέση με την υγεία της οικογένειας για την οποία είναι υπεύθυνος, π.χ. θέματα ορθής 
διατροφής, καθαριότητας, κινδύνου ατυχημάτων, βλαπτική επίδραση τηλεθέασης, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.λπ.

Ο ιατρός πρέπει να είναι και «σύμβουλος» της πολιτείας. Με τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες του, αλλά και με το κύρος του πρέπει να αισθάνεται βαθιά την υποχρέωση να 
επηρεάζει την πολιτική υγείας στο χώρο που εργάζεται, στους μεγάλους οργανισμούς 
και οπουδήποτε έχει αποφασιστική αρμοδιότητα στον τομέα υγείας. Βέβαια, ο ρόλος 
αυτός είναι συλλογικός και ανήκει περισσότερο σε ομάδες και οργανώσεις ιατρών. 
Δυστυχώς, οι ομάδες αυτές δεν πήραν ποτέ σοβαρά το ρόλο τους ως εκπαιδευτών του 
κοινωνικού συνόλου ή των κρατικών υπηρεσιών. Βουλιάζουν στο τέλμα συνδικαλιστικών 
σχέσεων και συχνά είναι υποταγμένες σε κομματικούς μηχανισμούς, παραγνωρίζοντας 
τα κύρια καθήκοντά τους.

Τεράστια ιατροκοινωνικά προβλήματα σε θέματα που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα 
την υγεία του λαού αφήνουν τις επιστημονικές εταιρείες τελείως αδιάφορες, είτε γιατί 
αυτές δεν έχουν συνειδητοποιήσει το εκπαιδευτικό τους καθήκον, είτε γιατί φοβούνται 
να εκφρασθούν πάνω σε ακανθώδη προβλήματα. Μήπως όμως επεκτείνεται ο ρόλος 
του ιατρού, που είναι ούτως ή άλλως επιφορτισμένος με πολλά καθήκοντα;

Σε μια εποχή που ο Τύπος, η τηλεόραση και το διαδίκτυο βομβαρδίζουν καθημερινά 
τον κόσμο με ειδήσεις και θέματα υγείας και νέων θεραπειών, είναι σημαντικό η πληρο-
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φόρηση να γίνεται από τον ιατρό και όχι από ανεύθυνα πρόσωπα, που δεν διαθέτουν 
πολλές φορές τις κατάλληλες γνώσεις.

Ένας τομέας, στον οποίο απαιτείται ενεργότερη ιατρική συμμετοχή και δράση είναι 
η ψυχική υγεία. Η οικονομία της χώρας, η ανεργία, η προστασία του περιβάλλοντος, το 
πολιτικό σύστημα, η δημοκρατική ή η μη δημοκρατική διακυβέρνηση, μέτρα καταπιεστικά 
ή φιλελεύθερα, όλα έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία μας. Συνεπώς, είναι άδικο 
εμείς οι ιατροί να απομονωθούμε μόνο στο ρόλο του θεραπευτή.

Δεν είναι λοιπόν εμφανές ότι μόνο αν επιδείξουμε ενδιαφέρον για όλα αυτά τα 
εξωϊατρικά γεγονότα, θα συμβάλλουμε στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού που 
είμαστε υπεύθυνοι;

Υφίστανται όμως και προϋποθέσεις για να εξασκήσουμε και τη συμβολή μας ως 
εκπαιδευτών: Πρώτη προϋπόθεση είναι να αποδεχθούμε ότι καθήκον μας είναι η ενα-
σχόληση με τα παραπάνω. Δεύτερη προϋπόθεση είναι να γνωρίζουμε τα θέματα και 
τρίτη προϋπόθεση είναι να έχει το θάρρος ο ιατρός να εκφράζει τη γνώμη του, ακόμη 
και αν αυτή θα δυσαρεστήσει.

Ο ιατρός οφείλει να κατανοεί ότι πήρε πολλά από την κοινωνία όταν εκπαιδεύθηκε 
στην ιατρική και συγχρόνως ανέλαβε τεράστια δικαιώματα στην υγεία και τη ζωή των 
συνανθρώπων μας. Αυτά μας δημιουργούν την υποχρέωση να ενδιαφερόμαστε για τα 
γενικότερα θέματα, πλην του βιοπορισμού. Δεν μας επιτρέπεται να δίνουμε πρόχειρες 
συμβουλές, κακά μελετημένα σχέδια ή εντελώς ανεδαφικές προτάσεις. Απαιτείται πολύ 
ευρύτερη προετοιμασία και γνώσεις, απ’ όσες δίνει η ιατρική εκπαίδευση. Οι βασικές 
επιστήμες συμπεριφοράς του ανθρώπου είναι απαραίτητες για να είμαστε ολοκληρω-
μένοι θεραπευτές της υγείας. Όπως και σε πολλά άλλα, στα θέματα υγείας, είναι πολύ 
σημαντικότερη από τη συνειδητή, σκόπιμη, προγραμματισμένη μετάδοση γνώσεων, 
η εκπαίδευση που γίνεται από τις πράξεις μας, τη στάση μας, το ενδιαφέρον και τη 
συμπεριφορά μας.

Ως πνευματικός άνθρωπος απέναντι στην κοινωνία ο ιατρός έχει πολλές υποχρεώ-
σεις. Ο ρόλος του δεν είναι εύκολος. Είναι βαρύς και ενίοτε επικίνδυνος γιατί απαιτεί 
θυσίες. Η μεγάλη ευθύνη μάλιστα ανήκει σ’ αυτούς που έχουν ηγετική θέση μέσα στον 
ιατρικό κόσμο.

Από τη φύση της επιστήμης του, ο ιατρός εξασκεί μεγάλη επιρροή στους συναν-
θρώπους του. Έρχεται σε επαφή μαζί τους σε μια ιδιαίτερη φάση της ζωής τους και 
αν μπορέσει να τους βοηθήσει η ευγνωμοσύνη τους θα είναι μεγάλη. Τον βλέπουν ως 
σημαντικό άνθρωπο και είναι φυσικό να επηρεασθούν περισσότερο από έναν τέτοιο 
πνευματικό άνθρωπο. Ο ιατρός ξεχωρίζει μάλιστα από άλλους πνευματικούς ανθρώπους 
γιατί θεωρείται αναγκαίος στην κοινωνία, ανεξάρτητα από την πολιτική, την οικονομική 
ή την κοινωνική μορφή της. Με λίγα λόγια, ο ιατρός στις υποχρεώσεις του προς την 
κοινωνία, πρέπει να δείχνει:
α) Αντικειμενικότητα και ψυχραιμία.
β) Συνέπεια.
γ) Θάρρος της γνώμης.
δ) Προθυμία για ανάληψη ευθύνης.

Όσον αξιότερος γίνεται στο ήθος και την επιστήμη, τόσο πλησιάζει, κατά το ανθρω-
πίνως δυνατό, στη χρυσή περί ιατρού ιπποκρατική έννοια:

«Ιατρός γαρ φιλόσοφος ισόθεος».
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Natale Gaspare De Santo

Παρουσίαση: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος

Emeritus Professor of Nephrology, Second university of 
Naples, Italy
Paper in Web-of-Science: 300 (may 13, 2014)
Papers in Scopus: 317 (may 13, 2014)
h-index for both index: 30 (may 13, 2014)
textbooks for medical students and renal fellows: 5
Guest editor of international Journals: 30
International monographs: 25
National monographs: 21
last book: The nature of water, Nova, New york, 2014
last paper: De Santo NG, altucci P, heidland a, Stein G, 
Cameron and rutkowski b. 
The role of emeriti and retired professors in medicine q 

J med 2014; 107: 405-407.
Presentations: >500 in international events 

the top lectures: 50th birthday of the Sapharika university in Kosice, Slovak republic
Survival is not enough
Congress of the Italian Society of Nephrology at taormina
Promoting clinical research

bIoGraPhy

 - Born In Cosenza on 19.23.1937.
 - Medical studies at the University Federico II in Naples (1957-1963).
 - MD on August 2, 1963.
 - At the University Federico II he has been Fellow (1964-1973), Investigator (1974-1980).
 - Professor of Pediatric Nephrology (1980-1990).
 - From November 1, 1990 to October 31, 2009 Professor of Nephrology and Chief of 
the Division of Nephrology at the Second University of Naples.
 - From February 2010 to present Emeritus Professor of Nephrology.
 - Member of the renal transplantation team (at the University Federico IΙ and at SUN) 
authorized by Government to perform kidney transplants.

ΚΗΡΥΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Professor Natale Gaspare De 
Santo.
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Substitute of the President of the University Federico Ii to sign documents on his behalf.

CErtIfIED SPECIaltIES

Cardiology (University of Turin). 
Nephrology (University Federico II, Naples). 
Internal Medicine (University of Turin). 
Pediatrics (University of Pisa).

traINING IN INtErNatIoNal INStItutIoNS

 - October 1, 1966-March 31, 1969 Assistant Professor at the the department of Physiol-
ogy at the University of West Berlin under KarJ. Ullrich and Klaus Hierholzer.
 - October 1, 1970-November 30, 1970 and February 1, to March 31, 1971 at the St. 
Erik’s Sjukhus in Stockholm with Jonas Bergstrom and Peter Furst.
 - February 1-March 31, and June 1-June 30, 1973 Department of Clinical Physiology 
at the University of Berlin.

aCtIvItIES PromotED at thE SECoND uNIvErSIty of NaPlES

Ph. D. Course in Nephrological Science: Founder, Professor (1982-2000), Director 
(1996-2004).

Ph.D Course in Space Medicine and Biology: Founder and Professor (2000-2009)
School of Nephrology (Professor and Secretary 1980-2000), Director (2001-2009)
Division of Pediatric Nephrology: Physician In Chief (1980-1990)
Division of Nephrology: Physicians in Chief (1990-2009)

SPECIal DutIES

 - Founder of the International Society of Pediatric Nephrology.
 - Founder of the International Society for Peritoneal Dialysis.
 - Founder and President of the Italian society of Pediatric Nephrology.
 - Councillor of the italian Society of Nephrology.
 - Councillor of the International Association for Renal metabolism and Nutrition.
 - Founder, Councillor (for life) and First President of the International Association for 
the History of Nephrology.
 - Councillor of the Group on History of the ISN.
 - Founder of the Interregional Sicilian-Campania Branch of SIN.
 - Founder and Director (1980-2008) of the Committee for the Borelli Medal and Award 
on Acid Base and Electrolytes, 
 - Founder and Director of the Scientific Committee of the Telesio Conference on Edema.
 - Founder and Secretary (2001- ) of the Mediterranean Kidney Society. 
 - President of the First European Master in Nephrological Sciences (2001) of the 
European Community.
 - Organizer for the Italian Institute for Philosophical Studies of the Appeal for Clinical 
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Research (1996).
 - Founder and Councillor (2001-2009) of the Italian Kidney Foundation

SomE fuNCtIoNS

 - Member of the Topical Team for Kidney and Electrolytes of the European Space 
Agency
 - Coordinator of the first clinical study of the Italian Space Agency (Osma Study) in 
the years 2007 and 2008
 - Director of the Interdepartmental Center for Clinical research at SUN (2003-2008)
 - Coordinator o for Biomedicine of the Programs for Biomedicine and Biotechnology 
of the Italian Space Agency (2007-2009)
 - Founder and Councillor (2001-2009) of the Italian Kidney Foundation
 - Member of the Pool of reviewer of the European Science Foundation (2000- )
 - Coordinator of Survival is not enough for the italian Institute for Philosophical Sci-
ences (2006-)
 - Councillor for New Drugs of Agenzia Italiana del Farmaco and of EMEA (2006-)
 - Co-PI of the Project on Renal Function in Space (EROS Project) of the Italian Space 
Agency (2014-2017)
 - Member of the Scientific Council of the Italian Institute for Philosophical Studies (2000-)

hoNorS

 - Doctor Honoris Causa in Medicine at the University of Varna, Bulgaria
 - Doctor Honoris Causa in Medicine at the University of Košice, Slovak Republic
 - Karola Marchinkowska Medal at the University of Poznan, Poland
 - Medal of the Medical University of Gdansk, Poland
 - Arethusa Medal from the Order of Physicians of the City of Syracuse, Italy
 - Distinguished Medal of the National Kidney Foundation of USA
 - Medal of the City of Palmi for a Calabrian Born Scientist with international
 - Reputation
 - Honorary Member of the Bulgarian Kidney Foundation
 - Socium honoris causa of the Rumenian Society of Nephrology
 - Sodalem Honoris causa Societatis Medicorum Slovacorum
 - Correspondent member of the German Society of Nephrology
 - Award of C3 International (Calabresi nel Mondo/ Calabrians in the World)

EDItorIal boarDS 

Minerva Nefrologica 
Giornale Italiano di Nefrologia 
Medicina Brutia 
Kidney & Blood Pressure Research 
American Journal Kidney Disease (associate editor) 
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Kidney International 
Mineral and Electrolyte Metabolism (associate editor), 
Renal Physiology and Biochemistry 
International Journal of Pediatric Nephrology (associate editor), 
Pediatric Nephrology and Urology (associate editor). 
Peritoneal Dialysis Bulletin 
Peritoneal Dialysis International
Nephron (associate editor for the sections Pediatric Nephrology and History of Ne-

phrology), 
International Journal of artificial Organs (1975-2009). 
Annales Kinesiology
Actual Nephrology (in Cyrillic)

rEvIEWEr (2013-2014)

Kidney International
Hemodialysis International
Int J Urology and Nephrology
Sleep
BMC Nephrology
Acta Historica Adriatica
J Nephrology
Acta Astronautica

GuESt EDItor of INtErNatIoNal JourNalS (No.= 30)

moNoGraPhS (No.=46)

INtErNatIoNal (No.=xxv)

NatIoNal (No.=21)

tEN SElECtED PaPErS PublIShED IN 2013/2014

1) De Santo NG, Cirillo M, Bisaccia C, Mezzogiorno A, Péisot R, Ongaro G. Twenty-six 
renal aphorisms of Santorio Santorio (1591-1636). J Nephrol 2013, 26 (S22): S30-S39.

2) De Santo NG, Aliotta G, Bisaccia C, Di Iorio B, Cirillo M, Ricciardi B. Savica V. Onagro 
G. De Medicina Aegyptiorum by Prospero Alpini (Venice, Franciscus de Franciscis, 
1591. J Nephrol 2013, 26 (S22): S117-S120003 

3) De Santo NG, Gesualdo L, Rutkowski B, Balat A, Pisot R, Vlahakos D, El Matri A, Ne-
nov D, Mydlik M, Bellinghieri G, Derzsiova K, Diamadopoulos AA, Appetti E, Savica 
V, Venditti G, Cirillo M, De Santo RM, Marotta G, Montano A (Eds). The needs of 
CKD patients- Survival Is Not Enough. Metis/Italian Institute for Philosophical Studies, 
Naples, 2013 (167 pages)

4) Bilancio G, Lombardi C, Pisot R, Mekjavic I, De Santo NG, Luciano MG, Cirillo M. Ef-
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fects of prolonged immobilization on sequential changes in Mineral and Bone Disease 
Parameters. Am J kidney Dis 2013; 61: 645-647. 

5) De Santo NG, Altucci P, Heidland A, Stein G, Cameron and Rutkowski B. The role of 
emeriti and retired professors in medicine Q J Med 2014; 107: 405-407.

6) De Santo NG, Di Iorio B, Diamandopoulos AA, Bellinghieri G, Rutkowski B (Eds). His-
tory of Nephrology. Wichtig, Milan/London, 2014; pp. 1-244.

7) De Santo NG, Cirillo M. The impact of salt restriction on the effectiveness of antihy-
pertensive therapy.. In : Onuigbo MAC, Ed, ACE Inhibitors, Vol 2,. Nova, New York, 
2014, pp. 135-158.

8) Cirillo M, Lombardi C, Chiricone D, De Santo NG, Zanchetti A, and Bilancio G, Protein 
intake and kidney function in the middle-age population: contrast between cross-
sectional and longitudinal data. Nephrol Dial Transpl, 2014 (advanced publication)

9) Tamma G, Di Mise, Ranieri, Svelto M, Pisot R, Bilancio G, Cavallo P, De Santo NG, 
Cirillo M, Valenti G. A decrease in acquaorin2 excretion following bedrest-induced 
high calciuria. J Translational Medicine 2014 (accepted May 13)

10) De Santo NG, Bisaccia C, De Santo RM. The Nature of water. Nova Publishers, New 
York, 2014. (pp. XIII+152) 

GraNtS 

From 1970 onward more than 100 grants:

 - National Council of Research
 - Ministry of University and research
 - Italian Drug Agency
 - Regione Campania
 - University Federico II
 - Second University of Naples

laSt GraNt

From the Italian Space Agency (in 2014) in Collaboration with Giovanna Valenti (Bari), 
Nandu Goswami (Graatz), and Carlo Sasso (Naples)

tEaChING abroaD

University of Benghazi
University of Varna 
University of Kosice
The American Kidney Foundation (Houston, Lubbock, Los Angeles, Chicago)

rEvIEWEr for GraNt aPPlICatIoNS

For 15 years (1993-2008 member of the committee for evaluation of grat application 
at SUN)

Presently: EMEA expert.
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PrESENt INtErEStS

The kidney in space
Palliative care

moSt ImPortaNt aCtIvIty at PrESENt

Coordinator of Survival is not enough an activity started in 2007 by the Italian Institute 
for Philosophical Studies which takes place in various Mediterranean countries with the 
same format around the Wprl Kidney Day. A forum where economist, nephrologists, pa-
tients and philosophers discuss about the feasibility of a just health care. Various book 
available and in Journals (J Nephrol. Giornale Italiano di Nefrologia, J Renal Nutrition).

Survival is not enough starts now to be cited.

Published Items in Each Year

The	latest	20	years	are	displayed. 
View	a	graph	with	all	years. 

Citations in Each Year

The	latest	20	years	are	displayed. 
View	a	graph	with	all	years. 

Results 
found: 300

Sum of 
the Times 

Cited 
[?]	: 3286

Sum of 
Times 
Cited 

without 
self-

citations 
[?]	: 2913 

Citing 
Articles 

[?]	: 2714

Citing 
Articles 
without 

self-
citations 

[?]	: 2575

Average 
Citations 
per Item 

[?]	: 10.95

h-index 
[?]	: 30
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Ευστράτιος Μαλτέζος

Παρουσίαση: Δρ Ευάγγελος Δ. Βογιατζάκης

Αγαπητοί συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρουσιάσω 
το έργο και την προσωπικότητα του Kαθηγητού Ευ-
στράτιου Μαλτέζου, στη σημερινή Τελετή.

O Ευστράτιος Μαλτέζος είναι Καθηγητής Παθολο-
γίας της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης και Διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής 
Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο της Αλεξαν-
δρούπολης, με Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στις 
Λοιμώξεις, τις Νοσοκομειακές Λοιμώξεις, τα Καρδι-
αγγειακά Νοσήματα, τον Σακχαρώδη Διαβήτη και τις 
Επιπλοκές του (Διαβητική νευροπάθεια-Διαβητικό πόδι). 

Γεννήθηκε στη Χώρα Σαμοθράκης Έβρου και ολο-
κλήρωσε τις Γυμνασιακές σπουδές στη Σαμοθράκη & 
την Αλεξανδρούπολη.

Φοίτησε τα έτη 1969-1975 στην Ιατρική Σχολή 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και από 
1976-1980 υπηρέτησε ως ειδικευόμενος ιατρός Παθο-
λογίας στην Παθολογική Κλινική Ι και ΙΙ, στο Νοσοκομείο 
Krupp Krankenastalten στο Essen Γερμανίας. Το 1980 
έλαβε τον τίτλο της ειδικότητας της Παθολογίας και τα 
έτη 1980-1981 υπηρέτησε τη Στρατιωτική του θητεία, 
ως οπλίτης Ιατρός. Το 1982 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Duesseldorf 
Γερμανίας και το 1981 διορίσθηκε Επιμελητής στην 
Παν. Παθολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, Εκπαιδευτικό Παράρτημα 
Αλεξανδρούπολης. Τα έτη 1985–1989 υπηρέτησε ως 
Επιμελητής του ΕΣΥ στην Παθολογική Κλινική ΓΠΝ 
«Γ. Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης και στο ΓΠΝ Αλε-
ξανδρούπολης.

Πανεπιστημιακός εξελέγη το 1989, ως Επίκου-

ΚΗΡΥΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Εικ. 1. Ευστράτιος Μαλτέζος, Κα-
θηγητής Παθολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του Δ.Π.Θ.
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ρος Καθηγητής Παθολο-
γίας στο ΔΠΘ, το 1994 ως 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Παθολογίας, και το 2003 
ως Τακτικός Καθηγητής Πα-
θολογίας, στο ίδιο Πανεπι-
στήμιο, όπου και υπηρετεί, 
έως σήμερα ως Διευθυντής 
της Β΄ Πανεπιστημιακής Πα-
θολογικής Κλινι κής και της 
Μονάδας Ειδικών Λοιμώξε-
ων Αλεξανδρούπολης, την 
οποία και ίδρυσε (Εικ. 2).

Μετεκπαιδεύτηκε στο 
Εξωτερικό από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο 1993, στο Τμήμα Λοιμώξεων της Πα-
νεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Βόννης .και από 
τον Αύγουστο – Νοέμβριος 1998, στο Ιατρικό Παρασιτολογικό Ινστιτούτο της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου της Βόννης.

Τα έτη 1981-1985 δίδαξε σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους εκτο-
ετείς φοιτητές του ΑΠΘ, στο Εκπαιδευτικό Παράρτημα Αλεξανδρούπολης και στους 
ειδικευόμενους στην Παθολογία ιατρούς και από το 1986 – σήμερα συμμετέχει στη 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών της Β΄ Πανεπιστημιακής Παθο-
λογικής Κλινικής, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ).

Από το 1989 μέχρι σήμερα έχει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στους φοιτητές της 
Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ, με διδασκαλία των μαθημάτων “Κλινική Διαγνωστική”, “Νο-
σολογία” και “Παθολογία” και διδασκαλία του κατ’ επιλογή υποχρεωτικού μαθήματος 
“Θεραπεία Λοιμώξεων-Αντιμικροβιακά Φάρμακα” (Εικ. 3). 

Έχει συγγράψει 3 Μονογραφίες (Καρδιοδραστικές Γλυκωσίδες, Λοίμωξη από κλωστη-
ρίδια, Νόσος Lyme) και 1 Βιβλίο (Στοιχεία Λοιμοξιολογίας). Έχει επίσης συμμετοχή σε 
4 βιβλία, με συγγραφή κεφαλαίων, καθώς και σε 2 Βιβλία σημειώσεων για φοιτητές 

(Αντιμικροβιακά Φάρμακα, 
Λοιμώξεις).

Έχει επιμεληθεί την Ελ-
ληνική Έκδοση του βιβλίου 
«Εσωτερική Παθολογία», 
Επιστημονικές Εκδόσεις 
Παρισιάνου (Πρωτότυπη 
έκδοση στη Γερμανική 
γλώσσα: Innere Medizin, 
Heiner Greten, Thieme Ver-
lag, 2001), τις Ενότητες του 
τόμου ΙΙΙ, του Βιβλίου “CE-
CIL ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ”, Ιατρικές 
Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης, 

Εικ. 2.

Εικ. 3.
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Αθήνα 2003, καθώς και την Επιμέλεια Ενοτήτων του τόμου ΙΙΙ, του Βιβλίου “Bates’ 
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙΤΗ ΛΗΨΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ”, Ιατρικές Εκδόσεις 
Π.Χ. Πασχαλίδης, Αθήνα 2006 και των Ενοτήτων του Βιβλίου “LANGE - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑ-
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ”, Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, Αθήνα 2012 και 
στην Επείγουσα Διαφορική Διάγνωση, Francis Morris and Allan Fletcher, Επιστημονικές 
Εκδόσεις Παρισιάνου ΑΕ, Αθήνα 2012 (Εικ. 4).

Αξιοσημείωτο είναι το Ερευνητικό του Έργο. Έχει 203 πλήρεις δημοσιεύσεις σε ξένα 
περιοδικά με Impact Factor, που εμπεριέχονται στη βάση δεδομένων Pubmed Medline, 
με 2507 Βιβλιογραφικές αναφορές, Η index 24, 41 Πλήρεις δημοσιεύσεις σε ελληνικά 
περιοδικά, 15 Πλήρεις δημοσιεύσεις σε Τόμους Πρακτικών Συνεδρίων και 300 περίπου 
ανακοινώσεις σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια και ημερίδες (Εικ. 5).

Είναι Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΔΠΘ (2012-σήμερα), Μέλος Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) ως εκπρόσωπος των Ιατρικών Τμημάτων των Α.Ε.Ι. της 
χώρας (2013-σήμερα), Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής - Επιστημονικού Συμβουλίου 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης από 1995-σήμερα (Πρόεδρος 
1995-2002 & 20011-σήμερα), Αντιπρόεδρος ή Πρόεδρος Επιτροπής Νοσοκομειακών 
Λοιμώξεων Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης - Κέντρου Υποστή-
ριξης Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Νοσοκομείων Θράκης από 1993 έως σήμερα, Μέλος 

Εικ. 4.
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(τακτικό ή αναπληρωματικό) της Εξεταστικής Επιτροπής Ιατρικών Ειδικοτήτων για την 
Παθολογία με έδρα την Αλεξανδρούπολη από 1994 μέχρι σήμερα και Διευθυντής Τομέα 
Εσωτερικής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος ΔΠΘ κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1997-1998, 
2003-2004, 2006-2007, 2009-2010 και 2011-2012, 2013-2014 (Eικ. 6).

Κύριε Πρόεδρε, 
Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρουσιάζω σήμερα έναν σύγχρονο γιατρό, που 

φέρει όλες τις ιπποκρατικές αρετές του επαγγέλματος. 
Ο καθηγητής Ευστράτιος Μαλτέζος, πέρα από το πλουσιότατο «ακαδημαϊκό βι-

ογραφικό» με πάνω από 200 δημοσιεύσεις και ενεργό συμμετοχή σε επιστημονικές 

Εικ. 5.

Εικ. 6.
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επιτροπές και μελέτες, επί σειρά ετών 
μεταλαμπαδεύει τις βασικές γνώσεις της 
παθολογίας σε φοιτητές, ειδικευόμενους 
και ειδικούς ιατρούς.

Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι «Σε 
όσους γιατρούς υπάρχει και φιλανθρω-
πία, εκεί υπάρχει και έρωτας για την 
επιστήμη».

Δυστυχώς η έννοια τείνει να εκλείψει 
από την καθημερινή ιατρική πρακτική. 
Ο σύγχρονος πανεπιστημιακός γιατρός 
έρχεται αντιμέτωπος με papers, δημοσι-
εύσεις, μελέτες και λοιπές ακαδημαϊκές 
δραστηριότητες, στην προσπάθειά του 
να καταξιωθεί, μιας και η «επιστημονικό-
τητά του», φέρει πλέον μονάδα μέτρη-
σης, βλέπε H-index και citation compact. 

Ο τιμώμενος Καθηγητής σήμερα, 
δεν περιορίσθηκε στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα. Το ανθρωπιστικό βιογραφικό του 
είναι εκτενέστερο. Αφιλοκερδής ιατρική παροχή στον ασθενή. Δεν ενδιαφέρεται για 
την καταγωγή, το φύλο, την κοινωνική τάξη, αλλά μόνο για το πρόβλημα της υγείας και 
την τάχιστη αντιμετώπισή του. Η προσφορά του στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των 
HIV οροθετικών ατόμων μετριέται σε χρόνια άριστης ποιότητας ζωής εκατό και πλέον 
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οροθετικών ασθενών που παρακολουθεί. 
Η ιατρική πρακτική του υπαγορεύεται υποδειγματικά από τις αρχές της ιατρικής 

δεοντολογίας που καθιστούν το ιατρικό επάγγελμα ένα απαράμιλλης σημασίας λειτούρ-
γημα, που στα βασικά της άρθρα αναφέρει: «Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη, 
ασκεί το έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει, κατά την άσκηση 
του επαγγέλματός του, να αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία μπορεί να βλάψει 
την τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την πίστη του κοινού προς το 
ιατρικό επάγγελμα. Οφείλει, επίσης, να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την επαγγελματική 
του συμπεριφορά, ώστε να καταξιώνεται στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και να 
προάγει το κύρος και την αξιοπιστία του ιατρικού σώματος».

Οι επιστημονικές ικανότητες του Καθηγητού κ. Μαλτέζου, η βαθιά ιατρική κατάρτιση 
του, σε συνδυασμό με τα διοικητικά και οργανωτικά του προσόντα, τον οδήγησαν σε 
μία λαμπρή σταδιοδρομία και του προσέδωσαν ευρύτατη εκτίμηση και αναγνώριση

Ο καθηγητής κ. Μαλτέζος, ξεχώρισε με το δημιουργικό έργο του, την πίστη του στις 
άφθαρτες ανθρωπιστικές αξίες και τα αισθήματα υψηλής ευθύνης και αφοσίωσης .Εκτός 
από τη μεγάλη διάθεση προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο, ατομικά, ως ιατρός 
,επισημαίνω και τη συμβολή του στη βελτίωση του όλου τρόπου παροχής φροντίδας 
υγείας στους πολίτες της πατρίδας μας.

Ο καθηγητής κ. Μαλτέζος διαθέτει και τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία της προσωπικότη-
τας, που τον αναδεικνύουν σε πρότυπο για τους λειτουργούς της υγείας. Οι αρχές και 
το ήθος του αποτελούν για όλους μας πολύτιμες παρακαταθήκες και αποτελεί σύγχρονο 
Κήρυκα του Ιπποκράτειου Πνεύματος.
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Παρουσίαση: Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

Ο Χρήστος Μπαρτσόκας, γεννήθηκε στην Αθήνα μια ηλιόλουστη μέρα του Ιουνίου του 
1937. Μεγάλωσε στην περιοχή γνωστής κεντρικής πλατείας των Αθηνών, όπου γνώρισε 
τους πρώτους του φίλους παίζοντας μπάλα. Τις εγκύκλιες σπουδές του πραγματοποί-
ησε στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Εικ. 1), στο οποίο εισάγεται 
το 1944, για να το εγκαταλείψει, ένα χρόνο πριν την αποφοίτησή του, προκειμένου να 
μεταβεί στις ΗΠΑ, με υποτροφία που πήρε για να τελειώσει το γυμνάσιο. Επανέρχεται 
στην Ελλάδα και εισάγεται στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την 
οποία αποφοίτησε το 1960. Για τρία χρόνια, στη συνέχεια, υπηρέτησε τη στρατιωτική 
θητεία του ως έφεδρος σημαιοφόρος στο πολεμικό ναυτικό.

Το 1962 τον συναντάμε να συμμετέχει σε σεμινάρια εφαρμογής Ραδιοϊσοτόπων, (Εικ. 2).
Το 1963, αρχίζει την εκπαίδευσή του για τη λήψη της ειδικότητας της Παιδιατρικής 

στο Νοσοκομείο Παίδων, «Η Αγία Σοφία», την οποία συνεχίζει στο Yale-New Haven Hos-
pital στις ΗΠΑ (1964-1965). Το δεύτερο χρόνο, στο Yale τον συναντάμε ως Επιμελητή 
(Chief resident) και Instructor (Εικ. 3).

ΚΗΡΥΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Εικ. 1. Ο Χρήστος Μπαρτσόκας, με τους συμμαθητές του της Στ΄ Δημοτικού, του Πειραματικού 
Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 1948.
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Εικ. 2. Ο Χρήστος Μπαρτσόκας, στο σεμινάριο εφαρμογής Ραδιοϊσοτόπων στην ιατρική, που οργά-
νωσε η International Atomic Energy Commission, στο κέντρο Πυρηνικών Ερευνών “Ο Δημόκριτος” και 
η θεραπευτική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διακρίνονται επίσης οι καθηγητές Β. Μαλάμος, 
Χαρ. Προυκάκης και Αλίκη Μανιάτη.

Εικ. 3. Ο Χρήστος Μπαρτσόκας, το 1965 στην Παιδιατρική Κλινική του Yale στο New-Haven Con-
necticut των ΗΠΑ.
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Είναι η εποχή που η Γενετική και τα μεταβολικά νοσήματα κερδίζουν το ενδιαφέρον 
του. Τον Ιούλιο του 1966 μεταβαίνει στο Massachusetts General Hospital (MGH), ως 
Clinical και Research Fellow. Στο Harvard Medical School της Βοστώνης εργάζεται στο 
Children’s Endocrine Service της Παιδιατρικής Κλινικής, (Εικ. 4) όπου αποκτά άλλες δύο 
ειδικότητες, του Chief Physician για την Πολιτεία της Μασαχουσέτης και του Consultant, 
στο τμήμα Occupational Medicine του ΜΙΤ.

Παράλληλα, με τις υποχρεώσεις του στην Ενδοκρινολογική-Γενετική Συμβουλευτική, 
στην Παιδιατρική Κλινική του MGH και του Massachusetts Eye and Ear Infirmary, ασχο-
λήθηκε σε τρία σημαντικά εργαστήρια με κυτταρογενετική, αμινοξεοπάθειες και βλεννο-
πολυσακχαριδώσεις. Ιδιαίτερο γνώρισμα του χαρακτήρα του Χρήστου Μπαρτσόκα, είναι 

ο σεβασμός τον οποίον 
τρέφει προς τους δασκά-
λους του. Ένας απ΄αυτούς 
ο Καθηγητής Jack Craw-
ford, του Πανεπιστημίου 
Harvard, ο οποίος τον είχε 
προσλάβει στο MGH, με 
υποτροφία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Υγείας (Public 
Health Service) του έδωσε 
δυο κατευθύνσεις ως οδη-
γά σημεία στην καριέρα 
του.

Ό,τι αποφασίζεις να 
κάνεις σκέψου το, οργά-
νωσέ το και εργάσου με 
τον καλύτερο εαυτό σου 
και 

Να είσαι προετοιμα-
σμένος να αναλύσεις κάθε 
περίπτωση παιδιατρικής, 
χωρίς προετοιμασία, αλλά 
χρησιμοποιώντας γνώσεις 
και κρίση.

Το 1997, σε μια σεμνή 
τελετή έγινε η αναγόρευ-
ση του Καθηγητή Jack 
Crawford σε διδάκτορα 
του Πανεπιστημίου Αθη-
νών από το μαθητή του 
Καθηγητή Χρήστο Μπαρ-
τσόκα (Εικ. 5) 

Είναι κάτοχος της ειδι-
κότητας της Παιδιατρικής 

Εικ. 4. Το 1967, στο MGH, με την ομάδα της Children’s Endocrine 
Service και τον Καθηγητή John D. Crawford.

Εικ. 5. Το 1997, κατά την αναγόρευση του Καθηγητή του Πανεπιστη-
μίου Harvard John D. Crawford.
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στην Ελλάδα (1965) και στις ΗΠΑ (1967), της Ενδοκρινολογίας στην Ελλάδα (1972) και 
της Κλινικής Γενετικής στις ΗΠΑ (1982). Πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις για την ειδι-
κότητα Παιδιατρικής στις ΗΠΑ. Έχει πάρει άδεια άσκησης Ιατρικής στη Μασαχουσέτη 
και το Ιλινόις (Σικάγο). Είναι κάτοχος των ακόλουθων κλινικών τίτλων: Resident and Chief 

Resident in Pediatrics, 
στο Yale New Haven 
Hospital (1964-1966), 
Clinical Research Fellow 
in Pediatrics στο MGH 
(1966-1968). Επιμελητής 
Παιδιατρικής Κλινικής 
στο Νοσοκομείο Παίδων 
«Η Αγία Σοφία» (1968-
1971). Επιστημονικός 
Συνεργάτης του Ινστιτού-
του Υγείας του Παιδιού 
(1971-1974). Επιμελητής 
και στη συνέχεια Υφη-
γητής στο Νοσοκομείο 
Παίδων «Π. & Α. Κυρια-
κού» (1974-1984) (Εικ. 6), 
Διευθυντής, Παιδιατρικής 
Κλινικής στο ίδιο Νοσο-

κομείο (1984-2003).
Οι Πανεπιστημιακοί τίτλοι του είναι: Διδά-

κτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1963), 
Teaching Assistant (1964-1965) και Instructor 
Παιδιατρικής (1965-1966) στο Πανεπιστήμιο 
του Yale, Research Fellow in Pediatrics στο 
Harvard University (1966-1968), Υφηγητής 
Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (1977). 
Το 1993 εκλέγεται Αναπληρωτής Καθηγη-
τής και μετά τριετία Καθηγητής Παιδιατρικής 
στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Εικ. 7) μέχρις ότου αφυπηρέτησε 
το 2004, οπότε και τιμήθηκε με τον τίτλο του 
Ομότιμου Καθηγητή.

Ο Χρήστος Μπαρτσόκας, ανέπτυξε σημα-
ντική δράση και συνέβαλε αποφασιστικά στο 
κλινικό και ερευνητικό έργο του τμήματος 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Μετά την εκλογή του ως Αναπληρωτή Κα-
θηγητή του τμήματος Νοσηλευτικής, η Α’ 
Παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου Παίδων, 

Εικ. 6. Το 1974, με τους συνεργάτες του της Α΄ Παιδιατρικής κλινικής 
του Νοσοκομείου Παίδων “Π & Α Κυριακού”.

Εικ. 7. Ο Καθηγητής Χρήστος Μπαρτσόκας.
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μετονομάστηκε σε Παιδιατρική κλινική του 
τμήματος Νοσηλευτικής. Το 2012, το τμήμα 
Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
εξέδωσε τιμητικό τόμο1 (Εικ. 8) για τον Κα-
θηγητή Χρήστο Μπαρτσόκα, στον οποίον 
αναδύονται σε όλες τους τις λεπτομέρειες 
ο βίος και τα έργα του.

Έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων και 
βραβείων όπως: Rosemary Dybwad (1968) 
και Duvenile Diabetes Researche Fountation 
(1987) στις Η.Π.Α., “Άθλον Βασιλείου Μαλά-
μου” της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρί-
ας, καθώς και της Ελληνικής Διαβητολογικής 
Εταιρίας. Επίτιμο μέλος της Γερμανικής Παι-
διατρικής Εταιρίας, και άλλων επιστημονικών 
Εταιριών στη Γαλλία.

Από το 2003, οργάνωσε και διευθύνει 
την Παιδιατρική κλινική του Μαιευτηρίου 
“Μητέρα”. Διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Διαβητολογικής Εταιρίας, της European 
Society of Human Genetics (1990-91), του 
Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος, 

του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Ιδρύματος Νεανικού Διαβήτη (JDRF), (Εικ. 9) της 
Πανελλήνιας Ένωσης Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη κ.λπ. Από το 1976 οργανώνει 
Διεθνή Σεμινάρια Κλινικής Γενετικής (Εικ. 10).

Εικ. 8. Τιμητικός τόμος Καθηγητή Χρήστου 
Μπαρτσόκα. Αθήνα 2012.

Εικ. 9. Το 1985, με τις εθελόντριες κυρίες του Ελληνικού τμήματος του JDRF.
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Εκλέγεται για τρίτη τριετία στην προεδρία 
της Ένωσης 10 Φιλανθρωπικών Σωματίων 
με την επωνυμία «Μαζί για το παιδί». Είναι 
επίτιμο μέλος του Διεθνούς Ιπποκρατείου 
Ιδρύματος της Κω και Μεγάλος Ευεργέτης 
της νήσου Λέρου. 

Η ερευνητική δραστηριότητά του εντοπί-
στηκε στις διαταραχές μεταφοράς αμινοξέων, 
στο έντερο και στο νεφρό, σε σύνδρομα με 
αμινοξεουρία όπως Lowe, Hartnup κ.λπ., 
στις βλεννοπολυσακχαριδώσεις (πρώτη 
περιγραφή του συνδρόμου Santilippo III) 
και την επιδημιολογία και γενετική του ΣΔ 
τύπου 1, στα λυσοσωμικά νοσήματα και τη 
δυσμορφογένεση. Τα τελευταία 20 έτη, η 
έρευνά του εστιάζεται στην αιτιοπαθογένεια, 
πρόβλεψη και πρόληψη του τύπου 1 ΣΔ. Οι 
δημοσιεύσεις του στον ξένο επιστημονικό 
τύπο υπερβαίνουν τις 250, ενώ εκείνες σε 
ελληνικά περιοδικά υπερβαίνουν τις 120. 
Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό εργασιών 
σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με 
εξαιρετικά μεγάλο αριθμό διεθνών αναφο-

Εικ. 10. Το 1997, στη διάρκεια του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου της JDRF.

Εικ. 11. Το έργο του Χρήστου Μπαρτσόκα με 
τον τίτλο Μυκηναϊκή ιατρική (1964).
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ρών, καθώς και οκτώ βιβλία, μεταξύ των οποίων θα αναφέρω εκείνο για τη Μυκηναϊκή 
ιατρική (1964) (Εικ. 11).

Συμμετείχε, επίσης στην έκδοση 12 βιβλίων στην Eλληνική και Αγγλική γλώσσα.
Μεταξύ των ετών 1964-2006 έχει δημοσιεύσει 21 εργασίες σε ξενόγλωσσα ιατρικά 

περιοδικά με αντικείμενο την ιστορία της ιατρικής, και 32 σε ελληνικά περιοδικά.
Ο Μπαρτσόκας, υποστηρίζει ότι η Ιατρική είναι μια επιστήμη και τέχνη που προσφέρει 

ευκαιρίες στο γιατρό να ξεδιπλώσει το αίσθημα της ανθρωπιστικής αλληλεγγύης που 
περικλείει μέσα του. Η ιατρική, πρέπει να ασκείται για να προσφέρει, γιατί αποτελεί μια 
μοναδική δραστηριότητα. Η ιατρική όπως περιγράφεται στο έργο του Γαληνού, ότι ο 
άριστος ιατρός και φιλόσοφος, πρέπει να ασκείται με σωφροσύνη (σε μτφρ. φιλολογική 
ομάδα Κάκτου)2.

Έχει αποδειχθεί ότι ο πραγματικός γιατρός είναι φίλος της 
σωφροσύνης, όπως και σύντροφος της αλήθειας.

Η ιατρική είναι η επιστήμη που περικλείει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 
φιλανθρωπίας, η οποία εκφράζεται από την αγάπη προς τον άρρωστο, μια έννοια που 
είναι συνυφασμένη με εκείνη της ανθρωπιάς. Έτσι, στη βάση αυτής της παραδοχής για 
τη φιλανθρωπία, γίνεται κατανοητός και ο λόγος του Γαληνού όπως εκφράζεται στο έργο 
του: ότι ο άριστος ιατρός και φιλόσοφος, κατά τον οποίον η άσκηση της Ιπποκρατικής 
ιατρικής περικλείει και τα τρία στοιχεία της φιλοσοφίας, το φυσικό, το λογικό και το ηθικό.

Ο Μπαρτσόκας ανέδειξε και υπηρέτησε τις αρχές αυτές, μέσα από έναν ακέραιο, 
μειλίχιο, ευγενικό και συνεργάσιμο χαρακτήρα. Παράλληλα, ανέπτυξε σημαντική δράση 
και συνέβαλε αποφασιστικά και στα τρία στοιχεία που συγκροτούν το επιτυχημένο ιατρικό 
έργο που είναι, η κλινική, η εκπαιδευτική και η ερευνητική παράμετρός του. Μέσα σ΄ όλα 
αυτά παραμένει ένας καλός σύζυγος πατέρας και οικογενειάρχης (Εικ. 12).

Προς τη σύζυγό του Άννα εκφράζει αισθήματα ιδιαίτερης ευγνωμοσύνης για τη 
στήριξη που του παρείχε σε όλες τις δύσκολες στιγμές της ζωής του, στην προσπάθειά 
του να ανταποκριθεί πλήρως στα κλινικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά του καθήκοντα 
και υποχρεώσεις (Εικ. 12).

Έλαβε επιχορηγήσεις από την American Philosophical Sοciety, το Εμπειρίκειο 
Ίδρυμα, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμμετείχε στην πρόγγραμμα EUROCIAB, ENDIT, DIAMOND, 
TIDGC. Aπό διετίας είναι εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
για τα Σπάνια Νοσήματα (EUCERD) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ανακάλυψη νέων εργαστηριακών τεχνικών, που σημειώνεται τα τελευταία 50 
χρόνια, συνέβαλε στην ανάπτυξη της Κλινικής Γενετικής. Οι δυνατότητες της κυττα-
ρογεννετικής έδωσαν ώθηση στη μελέτη των χρωματοσωμικών συνδρόμων. Από την 
άλλη πλευρά, η βιοχημική γενετική προώθησε τη μελέτη των ενδογενών διαταραχών 
του μεταβολισμού, όπως ήταν οι αιμοσφαιρινοπάθειες και εκείνες των διαταραχών των 
αμινοξέων, των σακχάρων και των λυσοσωμικών παθήσεων (Βλεννοπολυσακχαριδώσεων, 
Βλεννολιπιδώσεων και γαγγλιοσιδώσεων). Η γοητεία που ασκούσε η Κλινική Γενετική, 
ήταν μια σειρήνα, η οποία καθήλωσε το γιατρό στο εργαστήριο απομακρύνοντάς τον 
από τον άρρωστο. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο γιατρός ζει το όνειρο της πλήρους 
διερεύνησης της αιτιοπαθογένειας και θεραπείας των νόσων. Στο πλαίσιο αυτών των 
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εξελίξεων, ο Μπαρτσόκας, είχε τη δική του προσωπική συμβολή στη Γενετική, όταν με 
τον Κώστα Παππά δημοσίευσαν το 1972, σύνδρομο ιγνυακών πτερυγίων3 και άλλες ανω-
μαλίες (Εικ. 13). Στην παρουσίαση της μελέτης τους το 1971, ο προεδρεύων Widukind 
Lenz, το ονόμασε σύνδρομο Bartsokas-Papas, για το οποίο υπάρχουν 40 περιπτώσεις 
στη βιβλιογραφία.

Από τις αρχές του 1980, έστρεψε το ενδιαφέρον του στην αντιμετώπιση του Παι-

Εικ. 12. Ο Χρήστος Μπαρτσόκας με τη σύζυγό του Άννα και τα παιδιά του Σπύρο και Νίκο.

Εικ. 13. Η εργασία του Bartsokas-Papas στην οποία περιγράφεται το σύνδρομο των ιγνυακών πτε-
ρυγίων με το όνομα Σύνδρομο Bartsokas-Papas.
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δικού ΣΔ. Την εποχή εκείνη τα παιδιά και οι έφηβοι με ΣΔ ήταν ορφανά από πλευράς 
ειδικής ιατρικής παρακολούθησης. Έτσι το 1991, ίδρυσε το Διαβητολογικό Ιατρείο της 
Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”, το οποίο ήταν 
το πρώτο Διαβητολογικό Κέντρο για παιδιά στη χώρα μας. Από το 1989, είχε οργανώσει 
την Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη (ΠΕΑΝΔ), καθώς και το Ελ-
ληνικό τμήμα του Διεθνούς Ιδρύματος Έρευνας Νεανικού Διαβήτη (JDRF Hellas). Από 
το 1990, εκδίδει ανά τρίμηνο το ενημερωτικό δελτίο: Νεανικός Διαβήτης: Τα νέα μας.

To 1997 συμμετείχε στην οργάνωση της εκδήλωσης στην οποία τιμήθηκαν οι αφυπη-
ρετήσαντες Καθηγητές του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Εικ. 14). 

Παρά τις σημαντικές εξελίξεις που έχει σημειώσει η ιατρική, οι νέοι γιατροί αγνοούν 
τα επιτεύγματα, αλλά  και τα ονόματα των μεγάλων πρωτοπόρων της επιστήμης και της 
τέχνης τους. Αναφερόμεθα σε εκείνους που άνοιξαν διάπλατα τις λεωφόρους της γνώσης 
και της ιατρικής προόδου. Πολλοί, από αυτούς στερήθηκαν τη θαλπωρή της οικογένειάς 
τους, άλλοι έδειξαν τη μεγαλοψυχία τους αποποιούμενοι πακτωλούς χρημάτων, προϊόν 
των επιτυχημένων ερευνών τους, ενώ υπήρξαν και άλλοι που πούλησαν τα έπιπλα του 
ιατρείου τους για την αγορά πειραματόζωων, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχί-
σουν τις έρευνές τους. Ο Μπαρτσόκας, ζώντας την ερευνητική αγωνία του γιατρού δεν 
παραλείπει να αποδίδει το σεβασμό που οφείλει η κοινωνία στους πρωτοπόρους της 
ιατρικής προόδου αλλά και σε εκείνους που κράτησαν το γιατρό κοντά στον άρρωστο. 

Η ευρυμάθεια, η ανθρωπιά και η αφοσίωσή του στο άρρωστο παιδί, συνδυαζόμενα 
με τον απόλυτο σεβασμό στις ηθικές αξίες της Ιπποκρατικής ηθικής, αποτελούν στοιχεία 
που κοσμούν το χαρακτήρα του γιατρού Χρήστου Μπαρτσόκα. Τις αρχές αυτές προ-

Εικ. 14. Αθήνα 1997. Εκδήλωση του Τμήματος Νοσηλευτικής για τους αφυπηρετήσαντες Καθηγητές: 
Λαναρά, Ραγιά, Ιωσηφίδη, Κούβαρη.
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σπάθησε να μεταδώσει με πάθος και στο σύγχρονο γιατρό, γεγονός που τον καθιστά 
άξιο Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος.

Από την εργασία του Φώτη Παυλάτου, στον τιμητικό τόμο για το Χρήστο Μπαρτσό-
κα4, δανείζομαι χαρακτηριστικά αποσπάσματα τα οποία εκφράζουν το χαρακτήρα του 
Ιπποκρατικού γιατρού. Γράφει ο Παυλάτος: “Ο Μπαρτσόκας κοσμεί περίλαμπρα τον 
καμβά της τέχνης του Ιπποκράτη και αποτελεί μορφή της Πανεπιστημιακής Κοινότητας 
και Towering figure της ιατρικής, ιδιαίτερα στα πεδία του Παιδικού και Νεανικού Διαβή-
τη, των Μεταβολικών νοσημάτων, της Ενδοκρινολογίας, της Γενετικής και της Ιστορίας 
της Ιατρικής, τα οποία διακόνησε με υψηλά αισθήματα ευθύνης, αφοσίωσης και βαθιάς 
πίστης στις άφθαρτες αξίες, τιμώντας τη Λευκή του Μπλούζα στον υπέρτατο βαθμό.

Με τη φωτεινή διαδρομή του, το αστείρευτο ιδεοδρόμιό του αποτελεί ιδανικό πρό-
τυπο Πανεπιστημιακού δασκάλου και παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες γενιές των 
γιατρών μας”.
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