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Στόχοι της ΕΔΙΠ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η ΕΔΙΠ, καλεί τους γιατρούς: 

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

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

	 Ο	Γεν.	Γραμματέας	 Ο	Πρόεδρος

 Ευάγγελος Βογιατζάκης Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Η ΝΕΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
Η ΗΘΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥγΧΡΟΝΟΥ γΙΑΤΡΟΥ

Η Ηθική του Σύγχρονου Γιατρού  
ή 

Το ανθρωπιστικό στοιχείο 
στην Ιατρική Επιστήμη και Τέχνη σήμερα;

Η καλλιέργεια του ανθρωπιστικού στοιχείου, με έμφαση στις Ανθρωπιστικές Αξίες 
και στην Ιατρική Ηθική, όπως καθορίζεται από το πνεύμα της Ιπποκρατικής διδασκαλίας 
παίζει πρωταρχικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του γιατρού, αλλά και 
στη σχέση γιατρού-Αρρώστου1.

Αλλά, τι είναι Ανθρωπισμός;

Κατά τον Jean-Paul Sartre*:

Ανθρωπισμός είναι η υπέρτατη αξία.

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

Το σύνολο των αξιών με κέντρο και άξονα τον άνθρωπο. 
Η προσπάθεια να εννοηθεί ο άνθρωπος από το συνάνθρωπο 

(Ανθρωπιά!)

Το πρώτο ιατρικό κείμενο στο οποίο ο γιατρός,

* Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905-1980). Γάλλος φιλόσοφος, λογοτέχνης, κριτικός και πολιτικός ακτιβιστής. 
Ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος του Φιλοσοφικού Υπαρξισμού και της Φαινομενολογίας, καθώς και υποστηρικτής 
της πολιτικής θεωρίας του Μαρξισμού. Υποστήριζε ότι οι διανοούμενοι πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στην κοινω-
νία. Υπήρξε ένας εσωτερικά στρατευμένος καλλιτέχνης. Διατηρούσε ανοικτή σχέση με τη διάσημη θεωρητικό του 
Φεμινισμού, φιλόσοφο και μυθιστοριογράφο Σιμόν ντε Μπουβουάρ. Η κύρια θεματολογία του Sartre την πρώιμη 
περίοδο αποτυπώθηκε στο φιλοσοφικό του έργο με τίτλο: Το είναι και το μηδέν [L’ Être et le Νéant (1943)]. Άλλα 
σημαντικά φιλοσοφικά του έργα είναι: Ο υπαρξισμός είναι ανθρωπισμός [L’ existentialisme est un humanisme 
(1946)] και η Κριτική της διαλεκτικής λογικής [La critique de la raison dialectique (1960)]. Το 1964 αρνήθηκε να 
παραλάβει το Nobel λογοτεχνίας επισημαίνοντας πως:

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

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

Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Αφιέρωσε τη δραστηριότητά του στην 
καλλιέργεια όλων των ειδών του έντεχνου λόγου. Έγραψε ποιήματα, διηγήματα, λυρικά πεζογραφήματα, μυθιστο-
ρήματα, δοκίμια και ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Το έργου του καταλαμβάνει πενήντα τόμους. Υπήρξε συνεργάτης 
της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας, καθώς και των σοβαρότερων λογοτεχνικών περιοδικών. Πολλά από τα βιβλία του 
κυκλοφόρησαν σε επανειλημμένες εκδόσεις, ενώ μεταφράστηκαν σε πολλές ξένες γλώσσες. Μετά τη μεταπολίτευση 
διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών.
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η ιατριΚη ΦρΟντιδα τΟυ ασθΕνΟυσ απΟ τη Χρηση των ΒΟτανων

Δίνει εξετάσεις στο θέμα της Ηθικής και της Ανθρωπιάς του,  
τόσο αναγκαίας για το ανθρωπιστικό του επάγγελμα,

είναι εκείνο της πραγματείας της Ιπποκρατικής Συλλογής Περὶ ἱερῆς νούσου*2, το οποίο 
διδάσκει την Ανθρωπιά με τον πιο διακριτικό τρόπο. Το θέμα του έργου είναι η επιληψία, 
για να ακολουθήσει η αγωνία του γιατρού να βρει και να εξηγήσει την αιτία της αρρώστιας 
που μπορεί να προσβάλλει τον άρρωστο. Ο Ιπποκρατικός συγγραφέας επισημαίνει:

§ 1. Περὶ μὲν τῆς ἱερῆς νούσου καλεομένης ὦδ’ ἔχει˙ οὐδέν τί 
μοι δοκέει τῶν ἄλλων θειοτέρη εἶναι νούσων οὐδὲ ἱερωτέρη, 
ἀλλὰ φύσιν μὲν ἔχει καὶ αὕτη καὶ πρόφασιν, οἱ δ’ ἄνθρωποι 
ἐνόμισαν θεῖόν τι πρῆγμα εἶναι ὑπὸ ἀπειρίης καὶ θαυμασιό-
τητος, ὅτι οὐδὲν ἔοικεν ἑτέρῃσι νούσοισιν˙

§ 1. Με την αρρώστια που τη λένε ιερή ιδού πως έχει το 
πράγμα: Δεν πιστεύω καθόλου πως η αρρώστια αυτή είναι 
πιο θεϊκή από τις άλλες αρρώστιες ή πιο ιερή. Πιστεύω πως 
υπάρχει και γι’ αυτήν μια φυσική αιτία, οι άνθρωποι όμως, είτε 
από άγνοια είτε και γιατί τους έκανε εντύπωση ο παράξενος 
χαρακτήρας της –δεν μοιάζει, πράγματι, σε τίποτε με τις άλλες 
αρρώστιες-, τη θεώρησαν αρρώστια που τη στέλνουν οι θεοί.

(Μτφρ. Λυπουρλής)**3

Από την άλλη πλευρά, έχουμε την ανάγνωση των σημερινών ιατρικών βιβλίων στα 
οποία μας δίνεται η αίσθηση:

Του γιατρού που ενδιαφέρεται για το φαινόμενο (την αρρώ-
στια), ενώ ο φορέας του φαινομένου (ο άρρωστος) παρέχεται 
η εντύπωση ότι στην καλύτερη περίπτωση είναι απών.

* Περί ιερής νούσου. Ο Littré κατατάσσει το έργο στην Δ’ κατηγορία στην οποία ανήκουν τα έργα της Ιατρικής Σχολής 
της Κω, τα οποία έγραψαν σύγχρονοι του Ιπποκράτη γιατροί ή μαθητές του. Ο Κούζης (114, 1929) περιλαμβάνει 
το έργο υπό τον τίτλο Ειδική Νοσολογία. Ο Littré υποστηρίζει ότι το έργο αυτό είναι αξιόλογο για τα δύο δόγματα 
που περιέχει. Το πρώτο είναι ότι: 

 Όλες οι νόσοι έχουν φυσική αιτία.
 Το δεύτερο υποστηρίζει ότι:
 Κάθε διανοητική πνευματική λειτουργία επιτελείται στον εγκέφαλο.
 Είναι πράγματι γεγονός ότι έπρεπε να έλθει ο 20ος αι. για να φανεί η μεγάλη αυτή αλήθεια. O Lesky χαρακτηρίζει 

το έργο ως:
 Αληθινό ορόσημο στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Επιστήμης.
 Το έργο αποτελεί την πρώτη, στην πνευματική ιστορία του ανθρώπου, έκφραση: 
 Του διαρκούς αγώνα που διεξάγουν οι επιστημονικά σκεπτόμενοι άνθρωποι  

εναντίον της δεισιδαιμονίας, της μωρίας και της αδιάντροπης αγυρτείας.
 Ο συγγραφέας οριοθετεί την επιστημονική γνώση από τη δεισιδαιμονία και περιγράφει με ακρίβεια τις σχέσεις 

ανάμεσα στο Θεό και στη φύση. Θέμα του έργου είναι η επιληψία.
** Δημήτρης Λυπουρλής (1934-2018). Ομότιμος Καθηγητής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-

νίκης. Έχει ασχοληθεί με τη φιλολογικο-ιατρική απόδοση των έργων της Ιπποκρατικής Συλλογής. Σημειώνεται, με 
ιδιαίτερη έμφαση, η προσφορά στον ιατρό-φιλολογικό κόσμο του Δ. Λυπουρλή, μέσα από τους πέντε τόμους του 
έργου του «Ιπποκράτης», καθώς και εκείνου με τον τίτλο «Ιπποκρατική Ιατρική».
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Ο γιατρός –συγγραφέας της πραγματείας Περί ἱερῆς νούσου2, δεν είναι ο γιατρός 
της σύγχρονης αφηρημένης βιβλιογραφίας των ανθρωπίνων νόσων. Αντίθετα:

Είναι ο γιατρός του συγκεκριμένου αρρώστου.

Αυτός είναι ίσως ο λόγος που στην άσκηση της Ιατρικής διαχρονικά δεν λείπει η 
Ανθρωπιά4.

Η Ιατρική, που ασκείται μέσα από τους κανόνες του ανθρωπισμού, περιγράφεται στις 
γραμμές της πραγματείας, Παραγγελίαι*5, από τις οποίες αναδύεται το διττό μήνυμα, 
το οποίο υπογραμμίζει ο θαυμαστός Ιπποκρατικός λόγος και αφορά στη Φιλαλληλία 
του γιατρού.

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

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

Ο Ιπποκρατικός γιατρός αγαπά τον άνθρωπο και την Τέχνη του με αυτήν όμως τη 
σειρά. Η αγάπη του για την Επιστήμη είναι φυσική συνέπεια. Ο Ιπποκρατικός γιατρός 
όπως και εκείνος της ομηρικής εποχής επιθυμεί να είναι δημιουργός, χρήσιμος στην 
Τέχνη του και στην κοινωνία. Ακόμη φαίνεται πως:

Όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη του για τον άνθρωπο τόσο 
υψηλότερη η Τέχνη του και τόσο αποτελεσματικότερος  
ο κάτοχός της στην υπηρεσία του ανθρώπου. 

Ο Γαληνός** αναζητούσε τη γνώση και την αλήθεια χωρίς να τις συνδέει με την πρα-

* Παραγγελίαι. Με τη λέξη αυτή στην εν λόγω πραγματεία δηλώνονταν με συντομία διατυπωμένοι κανόνες-συμβου-
λές που έχουν σχέση με τον επιθυμητό τρόπο άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος διαχρονικά. Αφορά ένα έργο 
με δεοντολογικό χαρακτήρα που περιγράφει θέματα σχετικά με την επαγγελματική Συμπεριφορά του γιατρού. Στις 
δύο πρώτες παραγράφους ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Ιατρική δεν πρέπει να στηρίζεται σε υποθέσεις αλλά 
στην παρατήρηση που είναι η μελέτη των δεδομένων της έρευνας. Στις §§ 3-13 περιγράφει θέματα που αφορούν 
την Επαγγελματική Συμπεριφορά του γιατρού και από το χώρο της δεοντολογίας.

** Γαληνός (128-200 μ.Χ.). Γεννήθηκε στην Πέργαμο της Μ. Ασίας. Ήταν ο δεύτερος σπουδαιότερος Έλληνας 
γιατρός της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη. Σπούδασε μαθηματικά, φιλοσοφία και μετά Ιατρική στη Σμύρνη και 
στην Αλεξάνδρεια. Άσκησε το ιατρικό επάγγελμα αρχικά ως γιατρός μονομάχων στην Πέργαμο και από το 161 στη 
Ρώμη, στην οποία απέκτησε μεγάλη φήμη. Παράλληλα, όμως, βρέθηκε μπλεγμένος σε μια έντονη επιστημονική 
διαμάχη. Το μικρό του όνομα, από την Αναγέννηση και μετά, θεωρείται ότι ήταν Κλαύδιος (Claudius). Η άποψη 
αυτή προέκυψε από τη λανθασμένη, κατά πάσαν πιθανότητα, ανάγνωση των γραμμάτων Cl, που προτάσσονται 
του ονόματός του, στα χειρόγραφα και τα οποία μάλλον αντιστοιχούν στο χαρακτηρισμό Clarissimus (ενδοξότατος) 
και όχι σε κάποιο μικρό Ρωμαϊκό όνομα Claudius. Ό,τι γνωρίζουμε για τη ζωή του προέρχεται από αυτοβιογραφικές 
πληροφορίες, που συνήθως δίνει στα έργα του και στο βαθμό που μόνο ο ίδιος επιθυμεί. Ήταν γιος του Νίκωνα, ο 
οποίος πίστευε στην άποψη, nomina sunt omina: τα ονόματα είναι οιωνοί, και γι’ αυτό του έδωσε το όνομα Γαλη-
νός, από τη λέξη γαλήνιος που σημαίνει πράος, ειρηνικός. Υποστηρίζεται ότι ο πατέρας του, του έδωσε το όνομα 
Γαληνός, το οποίο στο λεξικό Σούδα, αναφέρεται ότι σημαίνει τον ήρεμο, για να διαχωρίσει, όσο είναι δυνατό, μια 
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κτική ωφέλεια. Οι θέσεις αυτές αποτελούν την κινητήρια δύναμη της φιλοσοφίας όχι 
μόνο του Πλάτωνα* και του Αριστοτέλη** αλλά και του Ιπποκράτη. Αυτή τη θέση απέναντι 
στην Ιατρική επιστήμη την ανύψωσε ο Γαληνός και τη συνέδεσε με την Ηθική Αξίωση. 
Μια θέση που τη διατύπωσε με κατηγορηματικό τρόπο όταν διαπίστωσε την έλλειψή 
της στη συμπεριφορά των συναδέλφων του6,7. Η Ηθική ως έννοια διατηρεί την Αξία της 
διαχρονικά, ανεξάρτητα από τις όποιες επιδράσεις δέχεται ο γιατρός στην πολιτική, 
την κοινωνική ή την πολιτισμική του έκφραση. Η έννοια της ηθικής είναι ιδεώδες που 
έχει βαθιές ρίζες στους κόλπους της κοινωνίας. Το ιδεώδες αυτό το υπηρέτησαν πολλοί 
επιφανείς και μη γιατροί. Το ηθικό τους δίδαγμα είναι ότι το ιδεώδες αυτό είναι μια ιδέα 
που την κουβαλάμε μέσα μας, όπως οι θρησκευόμενοι την ιδέα του Θεού τους. Βέβαια, 
οι σύγχρονες απαιτήσεις του κοινωνικού βίου δημιουργούν μεγάλες υποχρεώσεις σε 
όλες τις κοινωνικές ομάδες. Το θέμα μας όμως: 

ομοιότητα του γιου του, με τον εκρηκτικό χαρακτήρα της μητέρας του. Δεν απέφυγε όμως τον εριστικό χαρακτήρα 
του, καθώς και την τάση του να καταδικάζει με βαρείς χαρακτηρισμούς όποιον διαφωνούσε μαζί του. Ο Wilamowitz, 
τον αποκάλεσε, ανυπόφορο πολυλογά, σε αντίθεση με τους Άραβες, οι οποίοι τον χαρακτήρισαν, πρίγκιπα των 
γιατρών. Ο Γαληνός, άφησε ένα τεράστιο συγγραφικό έργο ένα μέρος του οποίου χάθηκε από πυρκαγιά. Ο ίδιος 
απαριθμούσε τα έργα του σε 153 σε πάνω από 500 βιβλία. Υπήρξε πράγματι ένας μεγάλος γιατρός. και το παράδοξο 
για τη φήμη του είναι ότι υπερασπίστηκε με πάθος και συμπλήρωσε με καινούργια λάθη την Ιπποκρατική θεραπεία 
των τεσσάρων χυμών, η οποία ήταν μια εκ των προτέρων ανορθολογική θεραπεία. Έτσι: 

Το μεγαλείο του μεν Ιπποκράτη προέκυψε από τη διατύπωση  
της πρωτότυπης θεωρίας των τεσσάρων χυμών, ενώ του Γαληνού από  

την ιδιοφυή υπεράσπισή της, την οποία ανήγαγε στη θεωρία των τέλειων λαθών.
 Ιδιαίτερα τονίζεται το γεγονός ότι όποια παρατήρηση ερχόταν σε αντίθεση με τη διδασκαλία του Γαληνού δεν γινόταν 

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

CL AUDE GALIEN

 Ο ενδοξότατος (clarissimus, Cl) Γαληνός σε λιθογραφία. Παρίσι 1865.

* Πλάτων (≈428/427-342/47). Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος του 5ου/4ου αι. π.Χ., μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος 
του Αριστοτέλη. Η ζωή του άλλαξε μετά τη συνάντησή του με το Σωκράτη σε ηλικία 20 ετών. Μετά την επιστροφή 
του από τις Συρακούσες ίδρυσε στην Αθήνα δική του σχολή, αρχικά σε ένα γυμναστήριο και μετά σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο δίπλα στο άλσος του προστάτη Θεού Ακάδημου από τον οποίο πήρε το όνομα της σχολής Ακαδημία. Η 
Ακαδημία αποτελούσε για 1000 περίπου χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα πνευματικά κέντρα της Ελλάδας.

** Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.). Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και επιστήμονας. Γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής. 
Σε ηλικία 17 ετών εισέρχεται στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Η σκέψη και οι διδασκαλίες του επηρέασαν για αιώνες 
τη φιλοσοφική, θεολογική και επιστημονική σκέψη μέχρι και τον ύστερο Μεσαίωνα. Το 349/342 αναλαμβάνει τη 
διδασκαλία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Με το δάσκαλό του Πλάτωνα αποτελεί σημαντική μορφή της φιλοσοφικής 
σκέψης του αρχαίου κόσμου, η οποία επηρέασε τη δυτική φιλοσοφική και επιστημονική σκέψη μέχρι την Επιστη-
μονική Επανάσταση του 17ου αιώνα.
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Εστιάζεται στη θέση του γιατρού ως κοινωνικού λειτουργού 
και προστάτη της υγείας των πολιτών. 

Ο γιατρός, οφείλει να αντιμετωπίζει με σύνεση τις υποχρεώσεις του μέσα στο 
πλαίσιο των συνθηκών που ορίζουν οι επαγγελματικές του δεσμεύσεις. Άλλωστε, ας μη 
διαφεύγει την προσοχή μας ότι η θέση του γιατρού στην κοινωνία είναι ξεχωριστή και 
δεν συγκρίνεται με καμμία άλλη επαγγελματική ομάδα.

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

Δυστυχώς, όμως, κάποτε γινόμαστε μάρτυρες κακών συμπεριφορών μερικών για-
τρών οι οποίοι ενεργούν αντίθετα με τον Όρκο που έχουν δώσει και έχουν υποσχεθεί 
να τηρούν8-10. Μολονότι δεν είναι δυνατό να αποκλειστούν περιπτώσεις γιατρών που 
καταπάτησαν τον Όρκο*9 τους ή που συνεχίζουν να τον καταπατούν, αυτές δεν πρέπει 
να θεωρούνται ικανές να αμαυρώσουν την εικόνα του συνόλου των έντιμων και συνεπών 
με τα καθήκοντά τους γιατρών.

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

Η συμβουλή προς το γιατρό είναι: Να μην απαξιώνει το γόητρο της επιστήμης του. 
Ελάχιστοι, όμως είναι οι γιατροί οι οποίοι, παρασυρμένοι από τη φιλοχρηματία και εκ-

* Όρκος. Το έργο αυτό παρά τη βραχυλογία του είναι το σημαντικότερο της Ιπποκρατικής Συλλογής, για τον σύγ-
χρονο, αλλά και τον γιατρό κάθε εποχής. Ανεξάρτητα από την προέλευση και το χρόνο συγγραφής του αποτελεί 
την κορωνίδα της Ηθικής του Ιατρικού επαγγέλματος και είναι στενά συνδεδεμένο με το πνεύμα της Ιπποκρατικής 
Σχολής. Κατά τον Littré γράφτηκε για το ιατρικό επάγγελμα, ενώ ο Daremberg υποστηρίζει ότι:

Αποτελεί το ωραιότερο μνημείο της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας.
 Ο γιατρό έδινε τον Όρκο τη στιγμή που γινόταν μέλος της οικογένειας των γιατρών. Ο Όρκος αρχίζει με επίκληση 

των θεών που προστατεύουν τους γιατρούς, καλούνται δε όλοι αυτήν την επίσημη στιγμή μάρτυρες πως ο Όρκος 
που δίνεται θα τηρηθεί. Οι υποχρεώσεις που δέχεται να αναλάβει ο νέος γιατρός και οι υποσχέσεις που δίνει ακο-
λουθούν την επίκληση και στο τέλος του Όρκου ο γιατρός ζητά για τον εαυτό του παντοτινή τιμή ανάμεσα στους 
ανθρώπους, για την περίπτωση που θα τηρήσει τον Όρκο του και εύχεται το αντίθετο αν τον παραβεί.

 Ο Όρκος χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο περιγράφονται οι υποχρεώσεις του που είναι βασικά δύο. Υπόσχεται 
ότι:

Θα τιμά το δάσκαλό του σαν γονέα του, 
και 

Δικαίωμα να γίνονται μαθητές του θα έχουν  
πρώτα οι γιοι του και οι γιοι του δασκάλου του. 

 Στο δεύτερο αναφέρεται στα καθήκοντά του απέναντι στον άρρωστο. Αυτά είναι:
 Να ασκεί την τέχνη του «αγνώς και  καθαρώς».

Να επιδιώκει μόνο το καλό των αρρώστων του. 
Να μη δώσει ποτέ σε κανέναν θανατηφόρο φάρμακο.

 Ο Όρκος είναι ένα ιστορικό μνημείο που σημαίνει ότι:
Γεννήθηκε από μια ιστορική πραγματικότητα η οποία  

δεν είναι δυνατόν επαναληφθεί ολόιδια με κανέναν τρόπο.
 Τα ερωτήματα που γέννησε στους ανθρώπους το σύντομο αυτό κείμενο της Ιπποκρατικής Συλλογής είναι πολλά. 

Απαντήσεις μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης στα έργα 3, 4, 5, 6, 15-17, 22, 23, 38, 40, 45.
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μεταλλευόμενοι τη δύναμη της εξουσίας, την οποία τους έχει εμπιστευθεί η κοινωνία, 
προβαίνουν σε έκνομες πράξεις που προσβάλλουν και έχουν αντίκτυπο σε όλον τον 
ιατρικό κόσμο. Πρόσφατα, για παράδειγμα, γίναμε μάρτυρες φαινομένου το οποίο θα 
πρέπει να γραφεί στις μαύρες Δέλτους της Ιστορίας της Ιατρικής. Γιατροί, νοσηλευτικό 
προσωπικό, φαρμακοποιοί έκλεβαν ακριβά αντικαρκινικά φάρμακα από καρκινοπαθείς 
και τα πουλούσαν στο εξωτερικό. Η συμμετοχή των γιατρών αφορούσε την έκδοση 
ψευδών συνταγών και τη στρατολόγηση άλλων συναδέλφων τους10. Παράλληλα, δεν 
πρέπει να διαφεύγει την προσοχή μας και το γνωστό θέμα της παράνομης αμοιβής του 
γιατρού, για το οποίο ο ηπιότερος τίτλος άρθρου στα ΜΜΕ που γράφτηκε ποτέ ήταν11: 
Το φακελάκι της ντροπής. Είναι δύσκολο να συλλάβει ο νους του ανθρώπου μέχρι 
ποιου σημείου ηθικής κατάπτωσης μπορεί να φθάσει η αλαζονεία ενός γιατρού, ώστε 
να απαιτεί από έναν πατέρα το βάρος του νεογέννητου σε χιλιάδες ευρώ.

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

Σε καμμία περίπτωση οι λεκτικές αντιδράσεις ή οι θεωρητικού τύπου καταδικαστικές 
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των επίσημων φορέων, όπως αυτή του ΙΣΑ12 
της 6ης Ιανουαρίου 2019 δεν αρκούν αν δεν συνοδεύονται από σαφείς, αιτιολογημένες 
και νομικά έγκυρες θέσεις για το αξιόποινο ή μη της πράξης ενός γιατρού. Γιατί για 
την κοινωνία μια πράξη τόσο έντονα προκλητική που δεν μετουσιώνεται σε καταδίκη ή 
αθώωση σε σύντομο όμως χρονικό διάστημα, με τους αυστηρότερους κανόνες, δεν είναι 
παρά, Έπεα πτερόεντα. Οι υπεύθυνοι φορείς οφείλουν, ακόμα, όπως το έχουν πράξει 
και στο παρελθόν, να βρίσκονται δίπλα στο γιατρό, ηθικοί συμπαραστάτες, αλλά και 
τιμωροί. Γιατί, η κάθε είδους βοήθεια την οποία οφείλει να προσφέρει ο γιατρός στον 
άρρωστο, πρέπει να κινείται στο πλαίσιο του Όρκου του. Δυστυχώς, για το γιατρό8-10,

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

Αν κάτι παρόμοιο συμβαίνει τότε ο γιατρός έχει χάσει τον προσανατολισμό του και 
κινείται πλέον σε πεδία εκτός εκείνων του Όρκου του και της Ηθικής του Ιπποκράτη13,14. 
Μιας Ηθικής η διαχρονική αξία της οποίας παραμένει αναλλοίωτη ανά τους αιώνες, 
παρ’ όλες τις δυσμενείς καταστάσεις που επηρέασαν την κοινωνικο-οικονομική και 
πολιτιστική κατάσταση της κοινωνίας.
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Η ιατρική φροντίδα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μια 
θεωρητική προσφορά υπηρεσιών υγείας στον άρρωστο, 
αλλά ως μια ουσιαστική διεργασία που περικλείει την έννοια 
του Ανθρωπισμού, την ύψιστη Ηθική αρχή η οποία πρέπει να 
παραμένει αμετάβλητη διαχρονικά.

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

Αναμφισβήτητα, δεν υπάρχει κοινωνικό σύστημα χωρίς μικρά ή μεγάλα επεισόδια 
κρίσης διαχρονικά. Το θέμα είναι η όποια κρίση συμβαίνει να μην αντιμετωπίζεται ως 
ένα συγκυριακό φαινόμενο. Σήμερα, στη χώρα μας έχουμε μια έκδηλη κρίση Ιατρικής 
Ηθικής, την οποία συντηρεί μια μικρή μερίδα του ιατρικού κόσμου. Την κρίση αυτή 
ενισχύει η κοινωνική ανοχή και εκείνη του πολίτη ως αποδέκτη των υπηρεσιών υγείας. 
Μια κρίση η διατήρηση της οποίας απαιτεί την ενεργό συμμετοχή Γιατρών και Ασθενών. 
Το σημείο αυτό είναι εκείνο στο οποίο οι επίσημοι φορείς Κράτους-Γιατρών πρέπει να 
δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη διαχείρισή του.

Μετά τις αποκαλύψεις από τα ΜΜΕ των αντιδεοντολογικών συμπεριφορών αυτών 
των γιατρών, η Ιατρική Ηθική τείνει να γίνεται φτωχότερη. Το κυριότερο όμως είναι ότι η 
θέση της στην κοινωνία αδυνατίζει. Είναι παρήγορο όμως ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας 
γυρίζει την πλάτη διαχρονικά στο φαινόμενο. Η στιγμή αυτή είναι εκείνη που καθιστά 
αναγκαία τη δημιουργία μιας ευρείας κοινωνικο-ιατρικής συναινετικής συμπεριφοράς 
την οποία να συνοδεύει η αντίστοιχη αντίσταση στο φαινόμενο. Χαρακτηριστικό είναι 
ένα άρθρο της εφημερίδας «Καθημερινή»11, με τίτλο «Το φακελάκι της ντροπής», που 
το υπογράφει επώνυμος πολίτης. Γράφει: 

Ο άνθρωπος αυτός ο Κος Χ μου διηγήθηκε την εξής απίστευ-
τη ιστορία, η οποία με εξόργισε, με έκανε να νιώσω ντροπή 
για τη συμπεριφορά ορισμένων γιατρών προς τους απλούς 
συμπολίτες μας και με οδήγησε στην απόφαση ότι η ιστορία 
αυτή έπρεπε να δημοσιοποιηθεί. Ο άνθρωπος αυτός, ο Κος Χ, 
από επαρχιακή πόλη, αναζήτησε νοσοκομείο και γιατρό στην 
Αθήνα για να γεννήσει η γυναίκα του, που αντιμετώπιζε προ-
βλήματα εγκυμοσύνης. Ο συγκεκριμένος γιατρός, διευθυντής 
κλινικής σε κρατικό νοσοκομείο, του ζήτησε προκαταβολικά 
1.000 ευρώ για την εισαγωγή και μετά τον τοκετό ένα ποσό 
ίσο με «τα κιλά του νεογέννητου».
Έμεινα εμβρόντητος από τον ομολογουμένως πρωτότυπο 
τρόπο καθορισμού του ποσού για το «φακελάκι»! Το μωρό 
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γεννήθηκε 2,1 κιλά και ο Κος Χ ήταν μάλλον ευχαριστημένος, 
θεωρώντας ότι το επιπλέον «φακελάκι» θα του κόστιζε 2x100 
= 200 ευρώ. Ο γιατρός τού έκανε σαφές ότι εννοούσε το 
βάρος του μωρού σε χιλιάρικα δηλαδή 2.000 ευρώ! Ο Κος 
Χ αντέδρασε, αλλά τελικά συμφώνησε. Προσπάθησα να τον 
πείσω να καταγγείλει το συμβάν στην αστυνομία, αλλά ούτε 
που το συζήτησε.

Η Ιατρική 
Είναι τόσο Φιλάνθρωπη 

όσο περισσότερο αφιλοχρήματοι είναι οι γιατροί^ 
Είναι τόσο Ενάρετη, 

όσο λιγότερο διεφθαρμένοι είναι οι λειτουργοί της^

και Είναι, τέλος, τόσο Χρήσιμη, 
όσο περισσότερο καταρτισμένοι είναι οι θεραπευτές της.

Όταν ο Κος Χ επέστρεψε στο κάθισμα μου λέει: «Τον βλέπε-
τε; Αυτός είναι ο γιατρός που ενώ ποτέ δεν τον βρίσκεις τα 
Σάββατα, σήμερα ήρθε και με αναζήτησε για να εισπράξει! 
Του είπα ότι δεν κατάφερα να συγκεντρώσω το ποσό επει-
δή ήταν μεγάλο, αλλά σε 2-3 ημέρες θα το έχω. Ο γιατρός 
συμφώνησε και έφυγε».
Είχα ακούσει διάφορες ιστορίες, αλλά ποτέ δεν έζησα από 
τόσο κοντά αυτή τη βρώμικη ιστορία με τα φακελάκια και το 
μέγεθος της απανθρωπιάς και ασυνειδησίας που τη συνοδεύει. 
Οι επιβαλλόμενες ποινές, αν και όταν υπάρξουν, είναι κατά 
γενική ομολογία ελαφρύτατες.

Αν αφήσουμε το φαινόμενο αυτό να δημιουργήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις είναι 
βέβαιο ότι θα μας παρασύρει στους καταρράκτες της πλήρους απαξίωσης του ιατρι-
κού λειτουργήματος. Ποιος θα στρέψει τη βάρκα της εμπιστοσύνης της κοινωνίας που 
κινδυνεύει, στην κανονική της ροή εκείνη της Ηθικής καταξίωσης. Δεν έχουμε μια σαφή 
απάντηση, πέραν του γεγονότος ότι στην ΕΔΙΠ προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε 
τον γιατρό και τους υπεύθυνους φορείς στις αρχές της Ιπποκρατικής Ηθικής. Μπορεί 
ορισμένοι γιατροί να εκμεταλλεύονται την αγωνία του πολίτη και να δρουν σ’ ένα πλαί-
σιο πλήρους Ηθικής κατάπτωσης, η οποία οδηγεί σε ιατρική απαξίωση, πλην όμως, ο 
μεγάλος αριθμός των γιατρών με γνώμονα το σεβασμό στη σχέση Γιατρού-Αρρώστου 
και στην Ιστορία της Ιατρικής πρέπει να αντιδράσει, πριν μας παρασύρει το κύμα.
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Η Ιπποκρατική ηθική

Στην Ιπποκρατική Συλλογή δεν συναντάμε κείμενο με αποκλειστικό αντικείμενο 
την Ηθική του γιατρού. Εξαίρεση αποτελεί ο Ὃρκος15-17 ο οποίος είναι ένα κείμενο με 
δεοντολογικό χαρακτήρα. Ο Ὃρκος, συχνά, ερμηνεύεται ως παράδειγμα της Αρχαίας 
Ιατρικής Ηθικής. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία ότι στις πραγματείες συναντάμε διάσπαρτα 
στοιχεία των Ηθικών και Δεοντολογικών Αρχών του Ιπποκράτη, κυρίως όμως σε έργα 
κλινικού και τραυματιολογικού περιεχομένου. Δύο είναι τα στοιχεία που ξεχωρίζουν 
στις πραγματείες αυτές:

Η σύσταση για διάλογο με τον ασθενή και 
Η απαγόρευση του κέρδους μέσω της εφαρμογής  

της Ιατρικής

Το ερώτημα, συνεπώς, που εξακολουθεί να απασχολεί τους μελετητές είναι:18 

Αν υπάρχει στον αρχαίο κόσμο Ιατρική Ηθική η οποία να 
νοείται ως σύνολο αρχών και κανόνων καλά καθορισμένων 
και αυτόνομων από άλλους τομείς της σκέψης.

Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα θα μπορούσε να προέλθει από τις σχέσεις που 
συνδέουν την Ιπποκρατική Ιατρική με τη Φιλοσοφία, αλλά και με τις αρχές που διέπουν 
την αρχαία κοινωνία στο σύνολό της. Στο πλαίσιο αυτό:

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τους Ηθικούς κανόνες που 
διέπουν την Ιατρική πράξη ως εξειδικεύσεις πιο γενικών 
Ηθικών Αρχών. 

Ο Edelstein* διέκρινε στα Ιπποκρατικά κείμενα και ιδιαίτερα στον Όρκο στοιχεία 
από τη φιλοσοφική και θρησκευτική πραγματικότητα, κυρίως όμως από την Πυθαγόρεια 
Σχολή17. Τα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής έχουν δεχθεί εξωτερικές δεοντολογικές 
επιδράσεις όσο και εσωτερικές που εκφράζουν οδηγίες Συμπεριφοράς και Ηθικής19. Τα 
στοιχεία αυτά στη δεύτερη περίπτωση συναντάμε πλην του Ὃρκου και σε χωρία των 
πραγματειών με έκδηλο το κλινικο-χειρουργικό στοιχείο. Σε αυτά εκφράζεται η βασική 
αρχή της Ιπποκρατικής Ηθικής του:

Ὠφελέειν ἤ μὴ βλάπτειν.

Η Danielle Gourevitch** έδειξε ότι το δεοντολογικό στοιχείο λαμβάνει την πλήρη 

* Edelstein Ludwing (1902-1965). Γεννήθηκε στη Γερμανία, και το 1939 πήγε στις ΗΠΑ όπου εργάστηκε στο 
Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Δίδαξε διαδοχικά σε πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια για να επιστρέψει στο Johns 
Hopkins και να αναλάβει την έδρα της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας της Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του ίδιου Πα-
νεπιστημίου. Δίδαξε αρχαία ελληνική φιλοσοφία σε προ- και μεταπτυχιακό επίπεδο γιατρών. Ήταν πολύ αγαπητός 
στους φοιτητές του. Μετά τη συνταξιοδότησή του εργάστηκε στο Ινστιτούτο Rockefeller.

** Danielle Gourevitch (1941-). Σπούδασε στο Ecole Normale Supérieure. Ήταν μαθήτρια του Mirko Grmek, Μέλος 
της Διεθνούς Ακαδημίας της Ιστορίας της Επιστήμης και του Ινστιτούτου Προηγμένων Σπουδών (Phinceton, ΗΠΑ).
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έκφρασή του στην Αρχαία Ιατρική σε αρκετά μεταγενέστερη εποχή, δηλαδή μετά τον 
4ο αι. π.Χ. Στην περίπτωση αυτή έννοιες όπως ο ιερός δεσμός μεταξύ δασκάλου και μα-
θητή, που συναντάμε στον Ὃρκο, προσδιορίζουν έναν πυρήνα αξιών, ο οποίος καθιστά 
εφικτή την είσοδο σε ξένους να μάθουν την τέχνη από την οικογένεια του Ιπποκράτη. 
Συνεπώς, ο Ὃρκος είναι μια συμφωνία μπροστά στους θεούς που έχουν τη δύναμη να 
θεραπεύουν, στον Απόλλωνα, τον Ασκληπιό, την Υγεία, την Πανάκεια. Μια συμφωνία 
η οποία επιβεβαιώνει μια διαδικασία μύησης. Άλλοι τη χαρακτηρίζουν συμβόλαιο που 
ενώνει με ισχυρό δεσμό τα δύο μέρη, με βασική προϋπόθεση15,16,20:

Το σεβασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν  
από το επάγγελμα.

Οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες παραμέτρους:

 y Να δρουν προς όφελος του ασθενούς.

 y Να κάνουν μόνο αυτά για τα οποία είναι ικανοί.

 y Να ανατρέχουν στο δάσκαλο σε περίπτωση ανάγκης.

 y Να ανταποκρίνονται σε ένα ανώτερο ιδανικό αγνότητας.

Στην πραγματεία Περὶ Ἰητροῦ*21, ο Ιπποκρατικός συγγραφέας περιγράφει το ιδανικό 
πρότυπο του γιατρού, το οποίο εκφράζεται από δύο παραμέτρους. Την Εμφάνιση και 
την Ηθική του.

§1. Ἰητροῦ μὲν ἐστι προστασίη ὁρῆν εὔχρως τε καὶ εὔσαρκος 
πρὸς τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ φύσιν˙ ἀξιοῦνται γὰρ ὑπὸ τῶν 
πολλῶν οἱ μὴ εὖ διακείμενοι τὸ σῶμα οὕτως, οὐδ’ ἂν ἑτέρων 
ἐπιμεληθῆναι καλῶς˙ ἔπειτα τὰ περὶ αὐτὸν καθαρίως ἔχειν, 
ἐσθῆτι χρηστῇ καὶ χρίσμασιν εὐόδμοις, ὀδμὴν ἔχουσιν ἀνυ-
πόπτως˙ πρὸς ἅπαντα ταῦτα γὰρ ἡδέως ἔχει ξυμβαίνει τοὺς 
νοσέοντας.

§1. Το κύρος ενός γιατρού απαιτεί αυτός να έχει το χρώμα 
της υγείας και να είναι εύσαρκος –στο βαθμό βέβαια που 
του το επιτρέπει η φύση του˙ ο λόγος είναι ότι για τον πολύ 
κόσμο γιατροί που δεν βρίσκονται σ’ αυτού του είδους την 
καλή σωματική κατάσταση δεν θα μπορούσαν ποτέ να φρο-
ντίσουν σωστά τους άλλους. Το δεύτερο είναι η υποχρέωσή 

* Περὶ Ἰητροῦ. Ο Littré κατατάσσει το έργο αυτό στην Θ΄ κατηγορία, δηλαδή, στα συγγράμματα, αποσπάσματα ή 
απανθίσματα που δεν μνημονεύονται από τους αρχαίους κριτικούς. Λόγω της απουσίας υπομνηματισμών ήταν 
δύσκολο να διατυπωθεί μια υπεύθυνη και έγκυρη άποψη για την προέλευση του. Το έργο αυτό ανήκει στην ομάδα 
των χειρουργικών έργων της Ιπποκρατικής Συλλογής. Οι δύο πρώτες παράγραφοι του έργου πραγματεύονται 
θέματα δεοντολογικού χαρακτήρα. Από τη 2η § γίνεται αντιληπτό ότι ο συγγραφέας πραγματεύεται θέματα Ιατρικής 
Εκπαίδευσης. Στις §§ 2-9 περιγράφει θέματα που έχουν σχέση με το ιατρείο και με τις ιατρικές υπηρεσίες που 
παρέχονται σ’ αυτό. Στην τελευταία § ο συγγραφέας αναφέρει ότι αυτός που προορίζεται να γίνει χειρουργός πρέπει 
να επιστρατεύεται και να παρακολουθεί τις εκστρατείες.
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του να είναι καθαρός στην εμφάνισή του, τα ρούχα του να 
είναι καθωσπρέπει και τα αρώματα που χρησιμοποιεί να είναι 
ευχάριστα και καθόλου ενοχλητικά στους άλλους: όλα αυτά 
αρέσουν γενικά στους αρρώστους.

(Μτφρ. Λυπουρλής)22

Πέρα από τη συμφωνία ή το συμβόλαιο που αναφέρεται στον Όρκο και σε άλλες 
πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής η δεοντολογία παρουσιάζεται με σαφέστερο 
τρόπο, ο οποίος προσδιορίζεται από σειρά κανόνων, σε σχέση με την Ηθική. Για παρά-
δειγμα, οι κανόνες που περιγράφουν την εμφάνιση του γιατρού στην πραγματεία Περὶ 
Ἰητροῦ21 ρυθμίζουν:

Την εξωτερική του εμφάνιση,

Τη Δημόσια στάση του,

Τον τρόπο ένδυσής του,

Τον απόλυτο σεβασμό στα γεγονότα ιατρικά ή μη που 
μαθαίνει κατά την άσκηση της Ιατρικής.

Πιο συγκεκριμένα, η πραγματεία αναφέρει:

§1. Δεῖ δὲ σκοπέειν τάδε περὶ τὴν ψυχὴν τὸν σώφρονα, μὴ 
μόνον τὸ σιγᾷν, ἀλλὰ καὶ περὶ τὸν βίον [τὸ] πάνυ εὔτακτον, 
μέγιστα γὰρ ἔχει πρὸς δόξαν ἀγαθά, τὸ δὲ ἦθος εἶναι καλὸν 
καὶ ἀγαθόν, τοιοῦτον δ’ ὄντα πᾶσι καὶ σεμνὸν καὶ φιλάνθρω-
πον˙ τὸ γὰρ προπετὲς καὶ τὸ πρόχειρον καταφρονεῖται, κἂν 
πάνυ χρήσιμον ᾖ.

Σκεπτέον δὲ ἐπὶ τῆς ἐξουσίης˙ τὰ γὰρ αὐτὰ παρὰ τοῖς αὐτέοις 
σπανίως ἔχοντα αγαπᾶται. Σχήμασι δέ, ἀπὸ μὲν προσώπου 
σύννουν μὴ πικρῶς˙ αὐθάδης γὰρ δοκέει εἶναι καὶ μισάν-
θρωπος, ὁ δὲ εἰς γέλωτα ἀνιέμενος καὶ λίην ἱλαρὸς φορτικὸς 
ὑπολαμβάνεται˙ φυλακτέον δὲ τὸ τοιοῦτον οὐχ ἥκιστα.

§1. Ὅσο γιὰ τὸ ἠθικὸ του, ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος δὲν πρέπει νὰ 
εἶναι ἐχέμυθος μόνο, μὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ἔχη ἐξαιρετικὴ τάξη 
στὴ ζωὴ του˙ γιατὶ αὐτὸ ἔχει βασικὴ σημασία γιὰ τὴ φήμη 
του˙ τὸ ἦθος του πρέπει νὰ εἶναι ἐξαίρετο καὶ ἀνεπίληπτο, 
καὶ, μαζὶ μὲ αὐτὸ, πρέπει νὰ εἶναι σοβαρὸς καὶ πονόψυχος˙ 
γιατὶ ἡ προπέτεια καὶ ἡ προχειρότητα προκαλεῖ τὴν περιφρό-
νηση, ἀκόμη καὶ ὅταν αὐτὸ θὰ ἦταν πολὺ χρήσιμο. Ἄς λάβη 
ὑπόψη του τὴν ἐλευθερία ποὺ τοῦ δίνει ὁ ἀσθενὴς˙ γιατὶ τὰ 
ἴδια πράγματα, ὅταν παρουσιάζωνται σπάνια στοὺς ἴδιους 
ἀνθρώπους, ἐκτιμοῦνται. Σχετικὰ μὲ τὴ μορφὴ του, τὸ πρόσωπό 
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του θὰ εἶναι στοχαστικό, μὰ ὄχι αὐστηρὸ˙ γιατὶ διαφορετικὰ 
θὰ ἔδινε τὴν ἐντύπωση ὑπεροπτικοῦ καὶ σκληροῦ ἀνθρώπου˙ 
ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ πάλι, ἐκεῖνος ποὺ ἀναλύεται σὲ γέλια 
καὶ ἐκδηλώνεται μὲ ὑπερβολικὴ ἱλαρότητα εἶναι ἄνθρωπος 
ἐνοχλητικὸς˙ καὶ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικὸς κανεὶς σὲ 
αὐτὸ τὸ σημεῖο…

(Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)*23

Ανεξάρτητα, αν ο σημερινός γιατρός δεν τηρεί όλους αυτούς τους κανόνες, οφείλει 
να τους γνωρίζει. Βασικός κανόνας της ορθής Συμπεριφοράς του γιατρού όπως συ-
στήνεται στην πραγματεία Περὶ Ἰητροῦ21 είναι:

- Να απευθύνεται στον ασθενή με ήρεμο τόνο.

-  Οι λέξεις και οι χειρονομίες του δεν θα πρέπει να είναι 
απότομες.

-  Θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολικά εύθυμη ή η 
αυστηρή συμπεριφορά.

Αυτοί οι κανόνες Συμπεριφοράς αποτελούν κριτήρια που εκφράζουν την αξιοπιστία 
του γιατρού, όπως τη διδάσκει η Ιπποκρατική Σχολή. Στις πραγματείες της Ιπποκρατικής 
Συλλογής δεν υπάρχουν χωρία αφιερωμένα αποκλειστικά στην ανάλυση των Ηθικών 
Αρχών, ούτε αντίστοιχα που να αναφέρονται στις Ηθικές Αξίες που πρέπει να διέπουν 
την Τέχνη, αλλά μόνο διάσπαρτες αναφορές και αυτές σε έργα με κλινικό ή χειρουργικό 
ενδιαφέρον. Σε αυτά τα έργα κυριαρχεί η βασική αρχή της Ιπποκρατικής Hθικής του:24 

Ὠφελέειν ὴ μὴ βλάπτειν

Στην πραγματεία Περὶ τέχνης**25 αναφέρεται ότι ο σκοπός της Ιατρικής είναι:

§3. Να μειώνει τον πόνο του ασθενούς, καθώς και την ένταση 
των συμπτωμάτων της νόσου και.

* Καίσαρ Εμμανουήλ (1902-1970). Γεννήθηκε στην Αθήνα. Ήταν εξάδελφος του ποιητή Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου 
(Jean Moreas). Απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1928 διορίστηκε μεταφραστής 
σε εταιρεία. Η πρώτη ποιητική συλλογή του εκδόθηκε το 1929 με τον τίτλο Ο παράφωνος αυλός. Ο Οδυσσέας 
Ελύτης, τον εκτιμούσε πολύ και στα νεανικά του χρόνια μελετούσε με ιδιαίτερη προσοχή το έργο Παράφωνος αυ-
λός. Μετέφρασε τα Άπαντα του Ιπποκράτη, με εκδότη τον Α. Μαρτίνο. Η απόδοση του κειμένου στα νεοελληνικά 
θεωρείται από τις καλύτερες.

** Περὶ τέχνης. Αυτό το μικρό σε έκταση έργο της Ιπποκρατικής Συλλογής, ο Littré το κατατάσσει στα έργα των 
γιατρών της Σχολής της Κω, οι οποίοι μπορεί να είναι σύγχρονοι του Ιπποκράτη ή μαθητές του. Την ίδια άποψη 
εκφράζει και ο Daremberg. Ο Κούζης στο έργο του Ιστορία της Ιατρικής υποστηρίζει ότι είναι:

Μικρά ἐργασία σκοποῦσα ἴν ἀποδείξει ὄτι ἡ ἰατρικὴ ὑπῆρχε  
καὶ ὄτι ἡ θεραπεία οὐδόλως ὀφείλεται τῂ τύχη ἀλλά τῂ τέχνη. 

 Η πραγματεία αυτή είναι διαφορετική εκείνης του Γαληνού με τον τίτλο Τέχνη Ιατρική. Ο Castiglioni υποστηρίζει ότι η 
πραγματεία αυτή γράφτηκε ως απολογία της ιατρικής. Η πραγματεία Περὶ τέχνης μπορεί να θεωρηθεί ως συνέχεια 
του Νόμου και μάλιστα ως λόγος του Ιπποκράτους, ο οποίος αποδεικνύει την πραγματική φύση της ιατρικής τέχνης 
της οποίας την ύπαρξη ή την επάρκεια είχαν αμφισβητήσει οι κατ’ επάγγελμα δυσφημιστές της, την άποψη αυτή 
δέχονται οι Daremberg και Littré.
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Να αποφεύγει να παρεμβαίνει στις περιπτώσεις όπου η νόσος 
είναι ισχυρότερη της Ιατρικής τέχνης.

Στην πραγματεία αυτή ο Ιπποκρατικός συγγραφέας γράφει:

§3. Καὶ πρῶτόν γε διοριεῦμαι ὃ νομίζω ἰητρικὴν εἶναι, τὸ δὴ 
πάμπαν ἀπαλλάσσειν τῶν νοσεόντων τοὺς καμάτους, καὶ τῶν 
νοσημάτων τὰς σφοδρότητας ἀμβλύνειν, καὶ τὸ μὴ ἐγχειρέειν 
τοῖσι κεκρατημένοισιν ὑπὸ τῶν νοσημάτων, εἰδότας ὅτι ταῦτα 
οὐ δύναται ἰητρικὴ.

§3. Και πρώτα θα ορίσω τι πιστεύω πως είναι με ακρίβεια η 
ιατρική: Έργο της είναι: να απαλλάσσει τελείως τους αρρώ-
στους από τους πόνους και να αμβλύνει τη σφοδρότητα των 
συμπτωμάτων των νόσων και ό,τι τους κάνει να υποφέρουν 
και επί πλέον να μην επεμβαίνει στις περιπτώσεις εκείνες που 
οι άρρωστοι έχουν χάσει τη μάχη με την αρρώστια, γνωστού 
όντος ότι η δύναμη της ιατρικής είναι πεπερασμένη.

(Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)26

Υποστηρίζεται ότι η παράγραφος αυτή καθιέρωσε μια μη επίσημη Ηθική Αρχή, η 
οποία στα φιλολογικά κείμενα φέρεται ως Ηθικός νατουραλισμός. Με άλλα λόγια, η 
Ηθική Aξία βασίζεται στο σεβασμό της φύσης. Η φιλοσοφία των Ιπποκρατικών γιατρών 
πρέσβευε ότι ακολουθώντας ο γιατρός την πορεία των ήπιων φυσικών φαινομένων, 
όπως την εκλαμβάνει ο νους του ανθρώπου, μπορεί να φθάσει στο κρίσιμο σημείο της 
αρετής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγει τους κινδύνους των βίαιων παρεμβά-
σεων. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι μόνο ο γιατρός είναι σε θέση να αναγνωρίσει τα όρια 
των εσωτερικών ικανοτήτων του. Στις περιπτώσεις αυτές ο σεβασμός που επιδεικνύει 
ο γιατρός στην Ηθική του ὠφελέειν ὴ μὴ βλάπτειν αποτελεί συστατικό στοιχείο της 
αναγνώρισης της Ιατρικής ως το βασικό μέρος ενός συνόλου που διέπεται από τους 
νόμους της προσφοράς. Με βάση τα ως τώρα αναφερθέντα γίνεται αντιληπτό τι είναι 
καλό και τι κακό. 

Καλό είναι να είναι κάποιος ικανός να κατέχει την Tέχνη και 
να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του προς όφελος του αρρώστου. 
Συνεπώς, η Ιπποκρατική πράξη αποτελεί από μόνη της Ηθική 
έκφραση. 

Η Ηθική είναι η συνισταμένη της Ιατρικής πράξης, γιατί και οι δύο λειτουργούν στο 
ίδιο πλαίσιο και μοιράζονται τη δυνατότητα επιτυχίας των ίδιων στόχων που είναι:

Η ισορροπία Σώματος – ψυχής και Κοινωνίας.

Η θέση αυτή γίνεται πιο καθαρή σε χωρία των πραγματειών με χειρουργικό περιε-
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χόμενο, όπως είναι εκείνες Περὶ ἀγμῶν, Περὶ ἄρθρων, Περὶ τῶν ἐν κεφαλή τραυμάτων. 
Στις πραγματείες αυτές συναντάμε μια άλλη διάσταση της Ιπποκρατικής Ηθικής η οποία 
εκφράζεται από το γεγονός ότι: 

Όσο υψηλότερη είναι η Ιατρική τεχνική ικανότητα  
τόσο μεγαλύτερος είναι ο επαγγελματικός κίνδυνος. 

Θα πρέπει, συνεπώς, ο γιατρός στις περιπτώσεις αυτές να τοποθετήσει την Ηθική 
του Συνείδηση σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η άποψη αυτή ίσως να δικαιολογεί την αδυναμία 
του γιατρού να εφαρμόσει παρεμβάσεις πολύ αυξημένου κινδύνου όπως είναι εκείνες 
των ανίατων ασθενειών που διαβάζουμε στην πραγματεία Προγνωστικόν*27.

§1. Τὸν ἰητρὸν δοκέει μοι ἄριστον εἶναι πρόνοιαν ἐπιτηδεύειν˙ 
προγιγνώσκων γὰρ καὶ προλέγων παρὰ τοῖσι νοσέουσι τά τε 
παρεόντα καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσεσθαι, ὁκόσα 
τε παραλείπουσιν οἱ ἀσθενέοντες ἐκδιηγεύμενος, πιστεύοιτ’ ἂν 
μᾶλλον γιγνώσκειν τὰ τῶν νοσεόντων πρήγματα, ὥστε τολμᾷν 
ἐπιτρέπειν τοὺς ἀνθρώπους σφέας ἑωυτοὺς τῷ ἰητρῷ. Τὴν 
δὲ θεραπείην ἄριστα ἂν ποιέοιτο, προειδῶς τὰ ἐσόμενα ἐκ 
τῶν παρεόντων παθημάτων. Ὑγιέας μὲν γὰρ ποιέειν ἅπαντας 
τοὺς ἀσθενέοντας ἀδύνατον˙ τοῦτο γὰρ τοῦ προγιγνώσκειν 
τὰ μέλλοντα ἀποβήσεσθαι κρέσσον ἂν ἦν.

§1. Ο καλύτερος γιατρός κατά τη γνώμη μου, είναι εκείνος 
που γνωρίζει από πριν τα πράγματα. Γνωρίζοντας από πριν τα 
πράγματα και εκθέτοντας στους αρρώστους τα παρόντα, τα 
περασμένα και τα μέλλοντα να συμβούν, όσα αυτοί παραλεί-
πουν να εκθέσουν σ’ αυτόν, τους πείθει ότι ξέρει την κατάστα-
σή τους καλύτερα από κάθε άλλον, ώστε δε διστάζουν εκείνοι 
να εμπιστευθούν σ’ αυτόν τη θεραπεία τους. Και εκείνος τότε 
θα κατορθώσει να τους γιατρέψει με τέλειο τρόπο, γιατί από 
την παρούσα κατάσταση μπορεί να προβλέψει την έκβαση 
της ασθένειάς του. Η θεραπεία βέβαια όλων των αρρώστων 

* Προγνωστικόν. Ο αρχαίος γιατρός μετακινούμενος από τόπο σε τόπο και όντας άγνωστος, μεγάλη σημασία γι' 
αυτόν είχε να μπορεί να πείθει για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Βέβαια, για τον άρρωστο το 
σημαντικότερο είναι να ενημερωθεί για την έκβαση της νόσου του και συγκεκριμένα αν θα γίνει καλά και σε πόσο 
καιρό. Την πρώτη παράμετρο η σημερινή ιατρική την ονομάζει διάγνωση, ενώ τη δεύτερη η αρχαία ιατρική την λέει 
πρόγνωση. Στην Ιπποκρατική Ιατρική με τη λέξη πρόγνωση δηλώνονται δύο πράγματα:

 Η γνώση της παρούσας κατάστασης και εκείνη των παλαιότερων συμπτωμάτων,
 που εκφράζουν την ικανότητα του γιατρού να προσδιορίζει την παρούσα και παρελθούσα κατάσταση. Γνωρίζοντας 

ο γιατρός την πορεία της αρρώστιας επιτυγχάνει:
• Καλύτερη προετοιμασία για την αντιμετώπιση αυτών που πρόκειται να συμβούν.
• Ενεργεί με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

 Στην 1§ ο γιατρός ενημερώνεται για την πλήρη περιγραφή του όρου Πρόγνωση. Στις §§ 2-24 ο Ιπποκρατικός 
συγγραφέας δίνει υποδείξεις χρήσιμες στην καθημερινή ιατρική πράξη.



23

αντι πρΟλΟγΟυ

δεν είναι δυνατή, μολονότι τούτο θα ήταν προτιμότερο από 
κάθε πρόγνωση της πορείας της ασθένειας…

(Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)28

Η ηθική διάσταση στις σχέσεις Γιατρού – Αρρώστου, όπως έδειξε ο Alberto Jori*29, 
περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους, πλην όμως ο γιατρός πρέπει να εστιάσει την προ-
σοχή του στον ασθενή ο οποίος κατέχει τον κεντρικό ρόλο στη διάρκεια της Ιατρικής 
πράξης. Στις περιπτώσεις αυτές ο γιατρός πρέπει να ενεργεί σε απόλυτη ταύτιση με 
ένα ενσυνείδητο υποκείμενο, το οποίο γνωρίζει την ασθένειά του και την ιστορία που 
τη χαρακτηρίζει. Όπως γράφει η Gazzaniga, είναι προάγγελος της ενημερωμένης συ-
γκατάθεσης. Ένα σημείο με ιδιαίτερη κλινική σημασία είναι εκείνο που υποστηρίζει ότι 

Δεν είναι δυνατή η αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας  
ή η ίαση της νόσου αν δεν πεισθεί ο ασθενής γι’ αυτό.

Με άλλα λόγια, αν ο γιατρός δεν είναι σε θέση να χειριστεί την ψυχολογική παράμετρο 
που βιώνει ο ασθενής στο πλαίσιο της κλινικής πράξης. Αναμφισβήτητα, ανεξάρτητα από 
τη βαρύτητα της κατάστασής του ο άρρωστος νοιώθει ένα αίσθημα ανακούφισης, ένα 
είδος βελτίωσης μέσα από την ευχαρίστηση που του προκαλεί το ενδιαφέρον του γιατρού 
τους. Ο Ιπποκρατικός γιατρός στη διαδικασία λήψης του ιστορικού ζητά από τον ασθενή 
να ανασύρει από τη μνήμη του παλαιά και πρόσφατα γεγονότα, τα οποία σχετίζονται με 
αλλαγές στο σώμα του. Αυτή η διαδικασία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της σχέσης 
Γιατρού – Αρρώστου, στην οποία η παλαιά άποψη του πατερναλιστικού συστήματος 
έχει αντικατασταθεί από το διάλογο που εκφράζει τη μεταξύ τους συναίνεση. Συνεπώς:

Καλός γιατρός ονομάζεται ο ηθικώς ανεπίληπτος και επαρ-
κώς καταρτισμένος, για τα δεδομένα της ειδικότητάς του, 
επιστήμονας.

Καλός γιατρός είναι ίσως αυτός που παρά τις όποιες δυσκολίες απαντούν στη σχέση 
Γιατρού-Αρρώστου, εξευρίσκει μέσα απ’ το διάλογο τον καταλληλότερο τρόπο αντιμετώ-
πισής τους. Ίσως, είναι αυτός που ασκεί την Ιατρική παραδειγματικά, που αντιμετωπίζει 
τον άρρωστο με σύνεση, που εκτελεί το έργο του με ευσυνειδησία, ο οποίος αφήνει για 
τις επόμενες γενιές των γιατρών μια παρακαταθήκη Σεβασμού. Καλός γιατρός, είναι 
αυτός ο οποίος έχει κερδίσει την Εκτίμηση και το Σεβασμό του συνόλου της κοινωνίας, 
αυτός που είναι Γιατρός και Άνθρωπος. Υποστηρίζεται ότι, με τα σημερινά δεδομένα, ο 
καλός γιατρός αποτελεί έναν προσωπικό μύθο, στον οποίο ο κάθε γιατρός θα πρέπει 
να γράψει το δικό του επιμύθιο24,31.

* Alberto Jori (1965-). Ιταλός νεοαριστοτελικός φιλόσοφος. Το 2003 με το έργο του για τον Αριστοτέλη κέρδισε το 
βραβείο της Διεθνούς Ακαδημίας Ιστορίας της Επιστήμης. Είναι καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του 
Tübingen της Γερμανίας29.
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Η διαφθορά στο χώρο της Ιατρικής

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 Κιαπόκας15 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 τον 1ο αι. μ.Χ., 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 πλευρά, 
οι νέοι γιατροί ζώντας, σε μια κοινωνία ανατροπής, κανόνων και αρχών, αναζητούν για 
να πορευθούν νέους κανόνες και αρχές. Παρόλα αυτά, ο νέος γιατρός, βρίσκει στον 
Όρκο του Ιπποκράτη, αν τον αναζητήσει, ένα διαχρονικό κανόνα με αναλλοίωτη Ηθική 
Αξία, αρκεί να θέλει να τον εφαρμόσει.

Ο Δημόκριτος* (⋍460⋍370 π.Χ.), ο εισηγητής της Ατομικής Θεωρίας υπήρξε υλιστής, 
ταυτόχρονα όμως ήταν υπέρμαχος της Ηθικής ζωής, η οποία είχε ως στόχο την ευθυμία, 
που περιελάμβανε τη γαλήνη και τη σταθερότητα, ενώ δίδασκε ότι32:

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

Ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος33 στο έργο του: Η Ηθική του Συμφέροντος περιγράφει την 
περίπτωση «νεαρού Ιάπωνα ο οποίος πνίγηκε καθ’ ον χρόνον πέντε μαθητές γυμνασίου 
ίσταντο εις την παραλίαν και διεπραγματεύοντο μετά των συγγενών του το ποσόν της 
αμοιβής την οποίαν θα ελάμβανον για να τον σώσουν». Τους προσεφέρθη το ποσόν 
των 5.000 γιέν, ηρνήθηκαν όμως να πέσουν στη θάλασσα, ζητούντες 10.000 γιέν. Ενώ 
εξηκολούθουν οι διαπραγματεύσεις ο κινδυνεύων νεαρός επνίγη. Για να καταλήξει34:

Πώς έχει πεθάνει πια και η στερνή αρετή… η αρετή της αυ-
τοθυσίας, μπροστά στον κίνδυνο, που απειλεί τον άνθρωπο.

* Δημόκριτος από τα Άβδηρα (≈ 460 - 370 π.Χ.). Φιλόσοφος του 5ου/4ου αι. π.Χ. ο σημαντικότερος μετά το Λεύκιππο 
εκπρόσωπος της ατομικής θεωρίας. Δεν είναι γνωστό αν υπήρξε μαθητής του Λευκίππου, γεγονός που δεν μας 
επιτρέπει να αποδώσουμε καθαρό μερίδιο στον καθένα από τους δυο στοχαστές στη διαμόρφωση του συστήματος 
του ατομισμού. Η έλλειψη αυθεντικών πληροφοριών οδήγησε στη δημιουργία θρύλων. Έτσι, ξεκίνησε και η εικόνα 
που διαμόρφωσαν για αυτόν οι μεταγενέστεροι, δηλαδή του «φιλοσόφου που γελούσε για το καθετί». Από τα έργα 
του σώζονται αποσπάσματα. Ο Δημόκριτος, ένωσε τη θεωρία Περί ακινησίας του Παρμενίδη με εκείνη Περί κινήσεως 
του Ηράκλειτου. Υποστήριξε ότι το σύμπαν αποτελείται από άτομα, δηλαδή αόρατα, αδιαίρετα και αιώνια στοιχεία, 
τα οποία διαφοροποιούνται μόνο χάρη στις γεωμετρικές τους ιδιότητες και κινούνται στο εσωτερικό ενός αιώνιου 
και άπειρου κενού4.
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Η είδηση είναι μια ένδειξη που σημαίνει ότι:

Και τα άτομα αρχίζουν να υιοθετούν την ηθική των κρατών… 
που είναι η Ηθική του ωμού υλικού συμφέροντος.

Ο Daremberg*35 υποστηρίζει ότι πάντα υπάρχουν αμαθείς, αλλά και αχάριστοι που 
υποτιμούν την αξία της Ιατρικής Ηθικής. Παράλληλα, σε όλες τις εποχές υπάρχουν 
και οι κακοί γιατροί που δυσφημούν αντί να υποστηρίζουν και να υπερασπίζονται την 
Ιατρική. Η Ιπποκρατική σχολή απάντησε και συχνά με βιαιότητα εναντίον αυτών των 
γιατρών36. Αλλά ας μη διαφεύγει την προσοχή μας ότι η διαφθορά των γιατρών είναι 
παμπάλαια υπόθεση και πραγματικότητα. Αλλά και ο μύθος του θανάτου του Ασκληπιού 
μεταφέρει διαχρονικά δύο μηνύματα για το σύγχρονο γιατρό. Από αυτά το δεύτερο είναι 
εκείνο που έχει μια ιδιαίτερη σημασία με διαχρονική ισχύ και αναφέρεται στο κίνητρο 
του κέρδους ή της φιλοχρηματίας37. Το κίνητρο αυτό φαίνεται ότι το κληρονόμησαν 
οι γιατροί όλων των εποχών από τον Ασκληπιό, άλλοι με επικρατούντα χαρακτήρα και 
άλλοι με υπολειπόμενο. 

Είναι γνωστό ότι η αρρώστια, είναι δυνατό να προκαλέσει πολλά και σοβαρά προ-
βλήματα αλλά και να επιδεινώσει άλλα, με συνέπεια ο άρρωστος να αισθάνεται το φόβο 
για την πιθανή απώλεια της ζωής του. Στη διαδικασία αυτή, ο κάθε πολίτης ως 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 καλύτερα αν δώσει κάποιο δώρο στο γιατρό8,16,38-41. Τι και αν ο γαληνός 
είχε πει ότι ο γιατρός πρέπει:

Να κρατά μια αληθινά φιλοσοφική στάση σε θέματα ιατρικού 
ήθους, όπως είναι εκείνα που σχετίζονται με το χρηματισμό 
και τις υλικές απολαύσεις.

Ο γαληνός υποστήριζε ότι στο πρόσωπο του γιατρού πρέπει να συνυπάρχουν: 

Η Ιατρική συνείδηση με 
Το θρησκευτικό συναίσθημα.

Ο Ιπποκρατικός γιατρός δεν σταματά στη σχέση Φιλανθρωπίας και Φιλαλληλίας, αλλά 
συμβουλεύει το γιατρό στο θέμα της αμοιβής. Η πραγματεία Παραγγελίαι5 είναι η μόνη 
στην Ιπποκρατική Συλλογή στην οποία γίνεται αναφορά για την αμοιβή του γιατρού, 
στην οποία ο συγγραφέας εν είδη συμβουλής γράφει:

* Charles Victor Daremberg (1817-1872). Γάλλος γιατρός, βιβλιοθηκάριος και ιστορικός της γαλλικής ιατρικής. 
Πραγματοποίησε αποστολές σε πολλές βιβλιοθήκες της Ευρώπης προκειμένου να καταρτίσει κατάλογο, να περι-
γράψει και να ταξινομήσει τα χειρόγραφα των φαρμάκων όπου υπήρχαν. Είναι συντάκτης των μεταφράσεων του 
Γαληνού και του Ιπποκράτη. Είναι ακόμη γνωστός για την έκδοση με τον Edmond Saglio (1828-1911) του Λεξικού 
Ελληνικών και Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων (1850-1870).
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§6. Σας συμβουλεύω να μη ζητάτε υπέρογκα ποσά με απάν-
θρωπο τρόπο, αλλά να αμείβεσθε ανάλογα με την οικονο-
μική κατάσταση του αρρώστου˙ μερικές φορές μάλιστα 
θα προσφέρετε τις υπηρεσίες σας χωρίς αμοιβή, έχοντας 
υπόψη σας κάποια παλιά ευεργεσία ή χάριν του καλού σας 
ονόματος. Αν υπάρχει λόγος να βοηθήσετε κάποιον άρρω-
στο ξένο και φτωχό, βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους με 
ιδιαίτερη προθυμία.

(Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)42

Στην §6 της πραγματείας 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 Φιλαν-
θρωπίας. Εμπεριέχει ακόμη και το βαθύτερο ηθικό νόημα της Φιλότητας του ανθρώπου, 
ή με άλλο όρο της Φιλοτιμίας. Η Φιλανθρωπία αποτελεί το θεμέλιο της Ιατρικής τέχνης 
και εκφράζει τα βαθύτερα νοήματα της αναγνώρισης της φύσης του ανθρώπου. 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 ὁ ἄριστος ἰατρός καί φιλόσοφος,43 κατά τον οποίον 
η άσκηση, της Ιπποκρατικής ιατρικής, περικλείει και τα τρία στοιχεία της φιλοσοφίας: 

το Φυσικό, το Λογικό, και το Ηθικό.

Συνεπώς, 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 και 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 του, Ὃτι ὁ ἄριστος ἰατρός καί φιλόσοφος,43 γράφει:

§59-60. Σωφροσύνης οὖν φίλος ὥσπερ γε καί ἀληθείας ἑταῑρος 
ὃ γ’ ἀληθής ἰατρός ἐξεύρηται. καί μέν δή καί τήν λογικήν μέ-
θοδον 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 <σύν>θεσιν, τήν τ’ ἐκ τῶν 
πρώτων στοιχείων, ἃ δι’ ἀλλήλων ὅλα κέκραται, καί τήν ἐκ 
τῶν δευτέρων, τῶν αἰσθητών, ἃ δή καί ὁμοιομερῆ προσαγο-
ρεύεται, καί τρίτην ἐπί ταύταις τήν ἐκ τῶν ὀργανικῶν μορίων.

§59-60. Έχει αποδειχτεί, λοιπόν, ότι ο πραγματικός γιατρός εί-
ναι φίλος της σωφροσύνης, όπως και σύντροφος της αλήθειας. 
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Αλλά όμως είναι ανάγκη να ασκεί και τη λογική μέθοδο, για 
να γνωρίσει πόσες είναι όλες οι γενικές και ειδικότερες κατη-
γορίες 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.

(Μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου)44

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν κραυγαλέα παραδείγματα κακής συμπεριφοράς γιατρού 
που φθάνουν στα ΜΜΕ. Το 1994 κλήθηκε από τη σύνταξη του περιοδικού Βr. Med. J o 
J.W. Weatherall Regius Professor of Medicine να σχολιάσει τα παραδείγματα αυτά. Στο 
άρθρο του με τίτλο: The inhumanity of Medicine. Time to stop and think (Η απανθρωπιά 
στην Ιατρική. Καιρός να σταματήσουμε και να σκεφθούμε) έγραψε45:

Φαίνεται ότι γινόμαστε ένα επάγγελμα  
αδιάφορων τεχνοκρατών.

για να διερωτηθεί στη συνέχεια:

Μέχρι ποιου σημείου αυτό αντανακλά την αδυναμία της Ιατρι-
κής Εκπαίδευσης και ότι οι πολλές αρνητικές κριτικές εναντίον 
των γιατρών δεν αφορούν την κλινική τους ικανότητα αλλά 
την έλλειψη βασικών τρόπων να χειρίζονται τους πάσχοντες 
ανθρώπινα, την έλλειψη επικοινωνιακής πολιτικής και γενικά 
όλες τις πτυχές των καλών διαπροσωπικών σχέσεων που η 
κοινωνία δικαιούται και ζητά από τους γιατρούς.

Σε άρθρο μας πριν δώδεκα χρόνια με τίτλο: Το φαινόμενο της παραοικονομίας στο 
χώρο της υγείας39 γράφαμε: «Ποιος ευθύνεται για το φακελάκι; Να δεχθούμε καταρχήν 
ότι ευθύνεται μόνο ο γιατρός. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι για τη συγκεκριμένη 
πράξη τα συμβαλλόμενα μέρη είναι δύο. Συμμέτοχος, συνεπώς, είναι και ο πολίτης. 
Απομένει να επιμερίσουμε τα ποσοστά ευθύνης. Δεν είναι όμως αυτός ο στόχος μας, 
ούτε είναι στην πρόθεσή μας η δημιουργία ενόχων. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι 
η νηφάλια και ανοιχτή προσέγγιση, του μεγάλου αυτού κοινωνικού προβλήματος που 
φέρεται με τον όρο «φακελάκι»39.

Άλλωστε, όλοι παραδέχονται ότι το περιεχόμενο της πράξης αυτής καθ’ εαυτής εί-
ναι ζοφερό και ο συγγραφέας δεν προτίθεται να το ωραιοποιήσει. Αντίθετα, οι συχνές 
περιγραφές περιπτώσεων, που έρχονται στην επιφάνεια, αποτυπώνουν αμείλικτα τη 
συντριβή της Ηθικής του λειτουργήματος.
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Σήμερα, ειδικότερα, αρχές όπως αυτές του Ιπποκρατικού Όρκου είναι ενδεχόμενο 
να παύσουν να αποτελούν καθοδηγητικό φάρο. Παρόλα αυτά, ο νέος γιατρός, βρίσκει 
στον Όρκο του Ιπποκράτη, την Ηθική Αξία.

Στην πραγματεία Περὶ φυσών*46 ο Ιπποκρατικός συγγραφέας δίνει την πιο εντυπωσιακή 
από ανθρωπιστικής πλευράς τοποθέτησή του προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Γράφει:

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

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

(Μτφρ. Καίσαρος Εμμανουήλ)47

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

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

Ο γιατρός, καλείται σήμερα να ασκήσει το έργο του μέσα σ’ ένα συνεχώς μετα-
βαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο συχνά παίρνει τη μορφή κινούμενης άμμου. Καλείται, 
να απομονώσει τα πάθη και τις εντάσεις που τον περιβάλλουν και να ανακουφίσει το 
σωματικό και ψυχικό πόνο του αρρώστου48,49.

* Περὶ φυσών. Κατά τον Littré το έργο αυτό είναι Λόγος προορισμένος για απαγγελία, ο οποίος αναφέρεται σε λόγο 
Ιατρικών θεμάτων.. Ανάλογο δείγμα του λόγου συναντάμε στον Φαίδρο του Πλάτωνα, όπου αναφέρεται ο λόγος 
του ρήτορα Λυσία Περί Έρωτος. Στην πραγματεία αυτή ο συγγραφέας παρέχει στοιχεία που δείχνουν ότι:

Όλες οι νόσοι έχουν μια και μοναδική αιτία και αυτή  
είναι ο αέρας και ιδιαίτερα αυτός του σώματος.

 Ο αέρας αυτός καλείται φύσα. Στην 1η § ο συγγραφέας αναφέρεται στον ορισμό, στη μέθοδο και στις δυσκολίες 
της Ιατρικής. Στην § αυτή συναντάμε το περίφημο απόφθεγμα: Τα αντίθετα είναι τα αντίδοτα των αντιθέσεων. Ο 
συγγραφέας έχει ως στόχο να δείξει ότι (§2): 

Οι ασθένειες παρ’ όλη τη διαφορετικότητά τους οφείλονται σε μια κοινή αιτία.
 Στις επόμενες §§ 3-5 περιγράφει τη δύναμη του αέρα στο σύμπαν και στα έμβια όντα. Στις §§ 6-14 υποστηρίζει ότι 

ο αέρας είναι η μοναδική αιτία των νόσων, αρχίζοντας από τους πυρετούς (§6) αυτούς που προκαλούνται από τη 
διατροφή (§7-8) για να καταλήξει ότι ο αέρας είναι η πρωταρχική αιτία των νόσων.
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Θα μπορέσουν οι αρετές, που πρέπει να έχει ο γιατρός, 
να επουλώσουν ανάλογες πληγές και να διατηρήσουν ακέ-
ραια τα θεμέλια αυτής της ιερής επικοινωνιακής σχέσης 
Γιατρού - Αρρώστου;

    Ευάγγελος Βογιατζάκης Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
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Βοτανοθεραπεία στους αρχαίους 
Έλληνες γιατρούς

Ευγένιος Κουμαντάκης 

«Βότανα είναι όλα τα χρήσιμα φυτά, των οποίων οι ρίζες, 
οι μίσχοι, τα άνθη και τα φύλλα χρησιμεύουν ως τροφή ή 
θεραπεία, χάρη στο άρωμά τους ή με κάποιον άλλο τρόπο»1. 

Μέσα από το πέρασμα του χρόνου δημιουργήθηκε η αντίληψη πως βότανα 
μπορούν να θεωρηθούν μόνο συγκεκριμένα φυτά. Ως βότανα, ως εκ τούτου, 
θεωρήθηκαν όλα εκείνα τα φυτά που στα πλαίσια της ιατρικής έχουν παίξει 
κάποιο ρόλο ως φαρμακευτικά υλικά, ως υλικά υγρής επάλειψης, ως ροφήμα-
τα και ως θεραπευτικό εργαλείο στα χέρια των ανθρώπων του λαού που με τη 
χρήση τους επιζητούσαν την ίαση συγκεκριμένων ασθενειών και προβληματικών 
καταστάσεων του σώματός τους. 

Στην αρχαιότητα πολλών λαών, ανάμεσα στους οποίους και οι Έλληνες, δεν 
υπάρχει διάκριση ανάμεσα στη διατροφική χρήση και την αντίστοιχη θεραπευ-
τική χρήση των βοτάνων. Χαρακτηριστική είναι η συμβουλή του Ησίοδου για την 
καθολική σε όλη τη διάρκεια του χρόνου χρήση των βοτάνων για τη διασφάλιση 
της καλής υγείας του ατόμου2,3. 

Οι ρίζες της Βοτανολογίας χάνονται στον χρόνο και τον χώρο. Τα πρώτα 
ανθοφόρα φυτά έκαναν την εμφάνισή τους στην Κρητιδική περίοδο, πριν από 
135 εκατομμύρια χρόνια. Πολύ αργότερα η εμφάνιση του ανθρώπου στη γη 
οδήγησε προοδευτικά στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών με σκοπό να καλύψει 
τις διατροφικές του ανάγκες4. 

Μέσα από την έντονη σχέση του ατόμου με τα βότανα και γενικότερα τα 
φυτά δημιουργήθηκαν μυθικά στοιχεία που βασίζονται σε προκαταλήψεις και 
δεισιδαιμονίες. Όλα αυτά τα πνευματιστικά στοιχεία έχουν ξεκάθαρη αναφορά 
σε κεντρικά στοιχεία του ανθρώπινου συναισθηματικού κόσμου. Τα βότανα 
γίνονται το αντικείμενο της προβολής των ανθρώπινων φόβων για το άγνωστο, 
της χαράς για το ευχάριστο και της λύπης για το δυσάρεστο. Έτσι, ως απεικό-
νιση των μύχιων νοητικών και συναισθηματικών επεξεργασιών του ατόμου, οι 
ιδιότητες των βοτάνων έρχονται να δημιουργήσουν ήθη και έθιμα, μια ξεχωριστή 
κατηγορία πολιτιστικής δημιουργίας στα πλαίσια του λαϊκού πολιτισμού5,6. 

Αυτή η ιδιαίτερη σχέση που υπήρχε ανάμεσα στις ιδιότητες των βοτάνων και τα ανθρώ-
πινα συναισθήματα και μυστικά, δεν έμεινε στα πλαίσια της αρχαιότητας. Ιεροί χώροι και 
ιερά πρόσωπα διαπλέκονται με συγκεκριμένα φυτά και βότανα και στον Χριστιανισμό6,7.
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Ο άνθρωπος μέσα από την παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος οδηγήθηκε 
πολύ γρήγορα στη διαπίστωση ότι τα βότανα μπορούσαν με έναν μαγικό και απόκοσμο 
τρόπο να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να καταπολεμήσουν τον πόνο, σωματικό ή 
ψυχικό, αποτέλεσμα της ασθένειας ή της δυσπραγίας. Η παρατήρηση των διατροφικών 
συνηθειών των άγριων ζώων, ιδίως τα χρονικά διαστήματα που αυτά έπασχαν, έδωσε 
στον άνθρωπο την ιδέα της δοκιμής αρχικά, διαφόρων βοτάνων και φυτών8. Πριν η 
αντιμετώπιση των ασθενειών γίνει καθαρά ιατρική υπόθεση, με την έννοια της επιστη-
μονικής ενασχόλησης, οι άνθρωποι απευθύνονταν για την ίασή τους αποκλειστικά σε 
θεούς και σε μάγους. Ωστόσο, παράλληλα με την ενασχόληση με τις πνευματιστικές 
αυτές δραστηριότητες, η αντιμετώπιση των ασθενειών ήταν και υπόθεση των πρώτων 
γιατρών της εποχής. Εκτός όμως από την ίαση των ασθενειών, υπάρχει και η αντίληψη 
στον αρχαίο κόσμο πως και η ίδια η προέλευση της αρρώστιας έχει σχέση με ανώτερες 
πνευματικές δυνάμεις9. 

Στην εποχή του Μεσαίωνα, θα έρθει να υποστηρίξει πως το ανθρώπινο σώμα είναι 
αμαρτωλό. Η αμαρτωλή φύση του σώματος το καθιστούσε ανάξιο ασχολίας από την 
ιατρική επιστήμη. Η μόνη αξία που είχε η εξέταση του ανθρώπινου οργανισμού και 
των διαφόρων εκκρίσεών του ήταν πως έτσι ο γιατρός θα μπορούσε να ερμηνεύσει τι 
είδους ήταν η ασθένεια5. Στον αντίποδα του Μεσαίωνα θα βρεθεί η λογική σκέψη της 
Αναγέννησης. Εδώ ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται δυϊκά. Πνεύμα και σώμα συγκροτούν 
το άτομο αλλά όχι σε μια ολοκληρωμένη για την ιατρική ενότητα10. 

Έτσι λοιπόν είναι έκδηλο πόσο ενεργά παρόντα είναι τα βότανα στην πολιτιστική και 
παραδοσιακή διάσταση της ζωής του ελληνικού λαού. Όχι μόνο σε μια συγκεκριμένη 
ιστορική στιγμή και με δεδομένες συνθήκες αλλά αδιάλειπτα, που ξεκινά από την αρχαία 
Ελλάδα, διαπερνά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και φτάνει στο σήμερα. 

Οι Αλμέριοι ήταν ο πρώτος λαός στη δυτική Μεσόγειο κατά τη Νεολιθική εποχή, που 
καλλιέργησε την ελιά. Αργότερα καλλιεργήθηκε το σιτάρι, το καλαμπόκι και το κεχρί σε 
όλη την Ευρώπη και την Ασία11,12. 

Όμως, μετά την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη, βρέθηκαν μαρτυρίες νόσων κυρίως 
πάνω σε βραχογραφίες, σε οστά και σε αγγεία που δείχνουν ότι η αρρώστια και ο πόνος 
είναι ανέκαθεν συνυφασμένα με τη ζωή. Από την αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης των 
ασθενειών προέκυψε η Θεραπευτική, από τη χρήση φυτικών μέσων προέκυψε η Βο-
τανολογία. Ο άνθρωπος κατέφυγε στα βότανα παρακινούμενος από τα ζώα, τα οποία, 
από ένστικτο και μόνο, τα επιλέγουν όταν είναι άρρωστα13,14.

Εξαιτίας της μεγάλης γεωγραφικής κατανομής κάθε βοτάνου, οι διάφορες ανθρώπινες 
φυλές μπόρεσαν να πειραματιστούν και να συγκρίνουν εμπειρίες που είχαν διαφορετική 
προέλευση χωρική και χρονική, μέχρι να καταλήξουν στην κοινή αποδοχή των ιδιοτήτων 
κάθε βοτάνου. Η χλωρίδα κάθε περιοχής είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή, όπως ισχύει και 
για τα διάφορα οικοσυστήματα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε χλωρίδα περικλείει τα δικά της 
μοναδικά βότανα αλλά πάντοτε συναντώνται και βότανα με ισοδύναμες δράσεις. 

Η θεραπευτική τον πρώτο καιρό της εφαρμογής της ήταν καθαρά εμπειρική και με 
το πέρασμα των αιώνων εξελίχθηκε σε ολιστική: η Ολιστική θεωρία δεν αντιμετωπίζει 
μόνο το σώμα σφαιρικά αλλά τον άνθρωπο ολογραφικά, δηλαδή σαν ενιαίο σύνολο, 
στο οποίο τόσο η φυσική όσο η πνευματική και ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου 
θα πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία15,16. 
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Σύμφωνα με την Ολιστική Θεωρία, η υγεία δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την απουσία 
κάποιας νόσου αλλά είναι η κατάσταση εκείνη όπου το άτομο βρίσκεται και σε αρμονική 
σχέση με το περιβάλλον του. Από παπύρους ηλικίας μέχρι και 4.000 ετών προκύπτει ότι 
στην αρχαία Αίγυπτο υπήρχε ένα σημαντικό σύνολο ιατρικών και βοτανολογικών γνώσεων. 
Σε αυτούς γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων στην επικάλυψη των επιφανειακών πληγών 
με μέλι (φυσικός τρόπος καταπολέμησης βακτηριδίων) και στη χορήγηση σε ασθενείς 
παρασκευάσματος από λεπτό φλοιό ιτιάς, που περιέχει μια φυσική αναλγητική ουσία, 
χημικώς συγγενή με την ασπιρίνη. Επίσης, συστήνεται η τοποθέτηση μουχλιασμένου 
ψωμιού σε πληγές, κάτι που αποδείχθηκε στον εικοστό μόλις αιώνα ότι μπορεί να προ-
καλέσει ευεργετικά αποτελέσματα λόγω της πενικιλίνης17. 

Στην Κίνα ανήκει το πληρέστερο βιβλίο βοτανοθεραπείας που υπάρχει και είναι βα-
σισμένο στο έργο ειδικευμένων θεραπευτών-ιατρών που είχαν συλλέξει πλήθος υλικού 
που υπήρχε στην Κίνα περίπου από το 1100 π.Χ. Το αρχαιότερο ιατρικό κείμενο σώζεται 
στην Κίνα και ανήκει στον μυθικό αυτοκράτορα Σεν Τουγκ18. 

Χρονολογείται από το 2700 π.Χ., ονομάζεται «Πεν – Τσάο (πρακτική Βοτανολογία) και 
περιέχει 365 φυτά, ένα για κάθε η μέρα του έτους. Από την ίδια περίπου εποχή (2800 
π.Χ.) σώζεται και ένα αρχαίο ιατρικό κείμενο των Σουμερίων, που αποτελείται από μία 
πινακίδα που περιγράφει 250 φυτά και 4500 φυτικές συνταγές. Πέρα ωστόσο από την 
Κίνα και τη Μεσοποταμία μεγάλη θέση στην ιστορία της Βοτανολογίας καταλαμβάνουν 
οι Ινδοί, οι Αιγύπτιοι αλλά και οι Έλληνες11,19.

Η αρχαία ελληνική παράδοση θεωρούσε τα βότανα ως δώρο της φύσης στον άνθρωπο. 
Ήταν άμεσα συνδεδεμένα με την καθημερινή πορεία του ανθρώπου από τη ζωή προς 
τον θάνατο και υποδήλωναν τις βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες του ανθρώπου, 

Πεν – Τσάο, 2700 π.Χ. Βοτανολογία Σουμερείων – Αιγυπτίων, 4000 π.Χ. 
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όπως ήταν αυτές συνυφασμένες με τις μεγαλύτερες στιγμές της ζωής του. Στην πραγ-
ματικότητα, τα βότανα συνδεόταν με τη θρησκευτική πίστη των αρχαίων Ελλήνων, οι 
οποίοι είχαν αποδώσει στη φύση πολλές φορές ανθρωπομορφικά και μαγικά στοιχεία, 
κάτι που πηγάζει από τη μυθολογία. Ο Νάρκισσος, η Περσεφόνη και πολλοί άλλοι μυθικοί 
ήρωες και θεοί συνδέονται με τα βότανα και γενικότερα τα φυτά9,20. 

Η ανάγκη για επιβολή, για το θαυματοποιό στοιχείο της πίστης κάνει τους θεούς και 
τους μυθικούς ήρωες να χρησιμοποιούν και να ταυτίζονται με τα βότανα προκειμένου 
να πετύχουν τους στόχους τους. Από τα φύλλα δάφνης που χρησιμοποιούσε η Πυθία 
για να μαντέψει το αδιόρατο μέλλον μέχρι και το κλαδί ελιάς με το οποίο βραβεύονταν 
οι νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων, ο αρχαίος κόσμος χρησιμοποίησε τα φυτά και τα 
βότανα για να συμβολίσει, να υπονοήσει, να εξηγήσει και να αποτυπώσει βαθύτερες 
σκέψεις και συναισθήματα21. 

Στην Ελλάδα δάσκαλος της βοτανοθεραπείας θεωρείται ο Κένταυρος Χείρων, που 
ζούσε στο πλούσιο σε φυτά και βότανα Πήλιο. Από αυτόν διδάχθηκε ο θεός της Ιατρικής 
Ασκληπιός και στη συνέχεια οι γιοί του Μαχάων και Ποδαλείριος για τους οποίους κάνει 
αναφορά ο Όμηρος στην Ιλιάδα22.

Στη Θεογονία του Ησίοδου που γράφτηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. υπάρχουν αρκετές ανα-
φορές για 12 φυτά και κυρίως για την παπαρούνα απ’ όπου προέρχεται το όπιο (αφιόνι). 
Ο Όμηρος αναφέρει στα έργα του πολλά βότανα όπως τον ακόνιτο, τον ασφόδελο, το 
δίκταμο, τη μπελαντόνα (ευθαλλία), το μώλυ, το νηπενθές, τη ντατούρα στραμώνιο, το 
σαφράν, τον μαύρο υοκίασμο κ.α. Επίσης, τα Ορφικά έπη τον 6ο αιώνα π.Χ. κάνουν 
εκτεταμένες αναφορές στην ανεμώνη, στον κέδρο, στο κνίκο (γαϊδουράγκαθο) και 
κυρίως στον μανδραγόρα. Ο ποιητής Θεόκριτος στα βουκολικά ειδύλλια κάνει λόγο 
για 107 φυτά1,9,20,23. 

Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικό εύρος κλιματολογικών συνθηκών που επιτρέπει την 
ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού φυτών και κατ’ επέκταση βοτάνων. Εκτός, όμως, από 
το κλίμα, το ανάγλυφο και η θέση της χώρας μας έχουν προσφέρει στο ελληνικό φυσικό 

Κένταυρος Χείρων, 2060 π.Χ. 
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περιβάλλον να φιλοξενεί μια μεγάλη ποικιλία φυτών που θα μπορούσε να είναι ζηλευτή 
για κάθε μελετητή. Η ποικιλία των φυτών που φιλοξενούνται στην ελληνική φύση είναι 
τόσο μεγάλη, που μπορεί να συναντήσει κανείς φυτά που προέρχονται από ποικίλες 
περιοχές του κόσμου. Εκτός όμως από αυτά υπάρχουν και φυτά που φυτρώνουν μόνο 
σε αυτή τη γωνιά της γης και που είναι χαρακτηριστικά των πλούσιων ευεργετημάτων 
που η ελληνική φύση προσφέρει για την ανάπτυξή τους. Έτσι λοιπόν δικαιολογείται 
απόλυτα πως ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική λαϊκή παράδοση χρησιμοποίησαν 
έντονα και συστηματικά τα φυτά και τα βότανα ειδικότερα. Οι βοτανολογικές γνώσεις 
ήταν αναπτυγμένες από την αρχαία Ελλάδα24,25. 

Ο Φιλόλαος από τον Κρότωνα, ο Εμπεδοκλής από την Ακράγαντα και ο Διογένης 
ο Απολλωνιάτης υπήρξαν λαμπρές προσωπικότητες της προκλασικής Ιατρικής. Αλλά 
και ο Πυθαγόρας ήταν γνώστης των φαρμακευτικών φυτών. Σύμφωνα με ιστορικές 
περιγραφές του Ηρόδοτου υπήρξαν στην Ελλάδα θεραπευτικές σχολές πολύ πριν από 
την εποχή του Ιπποκράτη, τότε που το κέντρο της γνώσης βρισκόταν στα Ιερατεία4,20. 

Ο πατέρας της ιατρικής, Ιπποκράτης, ήταν από τους πρώτους που αντιμετώπισαν με 
έντονη αντίθεση την προσήλωση στο υπερφυσικό. Ο Ιπποκράτης (460-370 π.Χ.) έγινε 
γνωστός ως ιδρυτής της ιατρικής και θεωρήθηκε ως μέγιστος παθολόγος της εποχής του. 
Στα 59 βιβλία της Ιπποκρατικής συλλογής αριθμούνται 236 φυτικά φάρμακα. Η αγάπη 
του για το συνάνθρωπο, σε συνδυασμό με τις πολλές βοτανολογικές του γνώσεις, τη 
διαισθητική του ικανότητα, την έμφυτη παρατηρητικότητά του, την οξυδερκή του κρίση 
και το ταλέντο στο να συσχετίζει τα φαινόμενα των συμπτωμάτων των ασθενειών, ήταν 
αρετές που τον ανέδειξαν ως τον σπουδαιότερο ιατρό της αρχαιότητας20,26. 

Ο Ιπποκράτης ασχολήθηκε με την ανατομία, επινόησε ειδικά χειρουργικά εργαλεία 
και πέτυχε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις. Κυρίως όμως ασχολήθηκε με τα φαρ-
μακευτικά φυτά. Χρησιμοποίησε συνολικά 237 βότανα επηρεασμένος από τις παραδό-

Θεογονία του Ησίοδου, 1000-700 π.Χ. 
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Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.). Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.).

σεις του καιρού του. Από αυτά επέλεξε τα 147 και από αυτά παρασκεύαζε αλοιφές, 
καταπλάσματα και αφεψήματα ώστε να θεραπεύει διάφορες γυναικολογικές παθήσεις26. 

Στα συγγράμματά του «περί γυναικείων», περιγράφει την εφαρμογή τους σε περι-
πτώσεις φλεγμονών και μητρορραγιών, για την αντιμετώπιση της στειρότητας ή ακόμη 
και για την αποβολή νεκρών εμβρύων. 

Είναι γνωστή η ρήση του «το φάρμακό σου είναι η τροφή σου και η τροφή σου ας 
γίνει το φάρμακό σου», που τονίζει την αναγκαιότητα μίας καθημερινά ισορροπημένης 
διατροφής, όχι μόνο για τη διατήρηση αλλά ακόμη για την ανάκτηση της υγείας19.

Έναν αιώνα μετά από τον Ιπποκράτη ο φιλόσοφος Αριστοτέλης από τα Στάγειρα 
δίδαξε ιατρική στον Μέγα Αλέξανδρο και καθιέρωσε τη σημασία της λέξης βότανο, που 
χαρακτηρίζει τα αυτοφυή φυτά με ιαματικές ή δηλητηριώδεις ιδιότητες, διαχωρισμός 
που εξαρτάται πάντοτε από την ποσότητα που λαμβάνεται. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο το 
ότι στην Ελληνική γλώσσα θεωρούνται ταυτόσημες οι λέξεις «φάρμακο» και «φαρμάκι», 
γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ της ωφέλιμης ουσίας 
και της επιβλαβούς. 

Την ίδια σχεδόν εποχή με τον Αριστοτέλη συναντούμε τον ιατροφιλόσοφο Θεόφρα-
στο, που γεννήθηκε στην Ερεσσό της Λέσβου. Ο Θεόφραστος (392-287 π.Χ.) υπήρξε 
μαθητής του Πλάτωνα και συνεργάτης του Αριστοτέλη, τον οποίο αργότερα διαθέχθηκε 

στην Περιπατητική Σχολή21,27.
Ο Θεόφραστος (372-287 π.Χ.), μαθητής 

του Αριστοτέλη, με το έργο του «Περί 
φυτών ιστορία» του οποίου το 9ο βιβλίο 
είναι αφιερωμένο στα βότανα και τις ια-
τρικές τους ιδιότητες, θέτει τις βάσεις 
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της σύγχρονης βοτανικής και θεωρείται ο πατέρας της βοτανολογίας. γράφει για τον 
τρόπο συλλογή των βοτάνων και τον τρόπο εξαγωγής του χυλού εξ αυτών. Η συλλογή 
και κοπή των ριζών των βοτάνων αποκαλούνταν ριζοτομία, ριζοτόμοι οι απασχολούμενοι 
με αυτήν και «Ριζοτομικόν», το σχετικό βιβλίο28. 

Μία άλλη εξίσου σημαντική προσωπικότητα υπήρξε ο Κλαύδιος γαληνός, ιατρός 
και φαρμακοποιός, από την Πέργαμο (130-199 μ.Χ.). Σπούδασε ιατρική στην Πέργαμο, 
στη Σμύρνη, στην Κόρινθο και την Αλεξάνδρεια. Έγινε φαρμακοποιός στη Ρώμη και 
υπήρξε προσωπικός γιατρός του Μάρκου Αυρήλιου. Ο γαληνός υιοθέτησε τις αρχές 
του Διοσκουρίδη για τους τέσσερις χυμούς15. 

Στη διάρκεια της Βυζαντινής περιόδου (330-1453 μ.Χ.) παρατηρείται συνεχής χρήση 
της κληρονομιάς των ιατρών της αρχαιότητος και διέπρεψαν ιατροί, στα κείμενα των 
οποίων αποτυπώνεται το επίπεδο της ιατρικής της περιόδου αυτής. γνωστότερος όλων 
ο Νικόλαος Μυρεψός (δηλ. παρασκευαστής αλοιφών όπως αναφέρει το όνομα του) που 
έζησε τον 13o  αιώνα μ.Χ. Συνέγραψε το έργο Μέγα Δυναμερόν, το οποίο αποτέλεσε 
σημαντική συμβολή στην προώθηση και την τεκμηρίωση της βοτανολογίας και της 
φαρμακευτικής. Το βιβλίο του περιέχει περί της 2656 συνταγές φαρμάκων μεταξύ των 
οποίων τα ψυχοδραστικά βότανα όπως μανδραγόρας, υοσκύαμος, μήκων, ελλέβορος 
μέλας κ.ά.29. 

Το 16ο αιώνα ξεχωρίζει μία ιδιαίτερη ιατρική φυσιογνωμία, στη Χριστιανοκεντρική 
Ευρώπη, ο Θεόφραστος Παράκελσος από την Ελβετία (1439-1541 μ.Χ.). Ήταν οπαδός 
της Φυσιογνωμικής, υποστηρίζοντας ότι η εξωτερική εμφάνιση του φυτού είναι ενδεικτική 
των ασθενειών που θεραπεύει30.

Θεόφραστος (372-287 π.Χ.). Κλαύδιος γαληνός (130-199 μ.χ.).
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Στα χρόνια του ύστερου Μεσαίωνα που ακολούθησαν, επικράτησε ο σκοταδισμός 
και οι δεισιδαιμονίες ενώ η χώρα μας ήταν υπό την οθωμανική αυτοκρατορία. Τότε ήταν 
που έκαναν την εμφάνισή τους στην περιοχή των Ιωαννίνων κάθε λογής αγύρτες που 
αυτοχρίστηκαν «γιατροί». Οι άνθρωποι αυτοί παρείχαν νόθες προφορικές ή γραπτές 
συνταγές σε συνδυασμό με μάγια και προσευχές. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι Κομπογιαν-
νίτες (κόμπος = κομπάζω + γιαννιώτες) ή Βικογιατροί (από το φαράγγι του Βίκου από 
όπου συνέλεγαν τα Βότανα τα οποία χρησιμοποιούσαν)3,17.

Στα έργα των αρχαίων Ελλήνων ιατρών, στα οποία αρχίζει να εμφανίζεται η επιστη-
μονική ιατρική, καταγράφεται ένας μεγάλος αριθμός φαρμάκων από το φυσικό περι-
βάλλον ιδιαίτερα από τα φυτά, τα βότανα. Δάσκαλος της βοτανοθεραπείας θεωρείται ο 
Κένταυρος Χείρων, που ζούσε στο Πήλιο, με τα πολυάριθμα φυτά και βότανα. Από αυτόν 
διδάχθηκε ο ευρετής της Ιατρικής Ασκληπιός και στη συνέχεια οι γιοί του Μαχάωνα και 
Ποδαλείριος, οι οποίοι συμμετείχαν στον Τρωικό πόλεμο31. 

Θεόφραστος Παράκελσος (1439-1541 μ.Χ.).

Νικόλαος Μυρεψός (13ο αιώνα μ.Χ.).
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Στα ομηρικά έπη συναντούμε αναφορές χρησιμοποίησης βοτάνων για θεραπευτικούς 
σκοπούς ή για δηλητηριάσεις, χωρίς όμως πολλές φορές να αναφέρεται ένα συγκεκρι-
μένο βότανο ή να περιγράφεται με λεπτομέρεια. Όταν ο Μενέλαος τραυματίσθηκε στον 
Τρωϊκό πόλεμο τον εξέτασε ο ιατρός Μαχάων, «άνδρας ίσος με τους θεούς «ισόθεος», 
προσπάθησε το βέλος να τραβήξει.. κι’ αφού εξέτασε την πληγή, εκεί που μέσα έφτασε 
το βέλος το φαρμακερό, το αίμα βύζαξε, δίχως χρονοτριβή και με πείρα πασπάλισε «ήπια 
φάρμακα» φάρμακα μαλακτικά, που κάποτε τα χάρισε στον πατέρα του, τον Ασκληπιό, 
ο Χείρων», (Ιλ. Δ 212-218). 

για τον ιατρό Μαχάονα σε άλλο χωρίο της Ιλιάδος, ο Όμηρος με έμφαση τονίζει: 
«Ιητρός γαρ ανήρ πολλών αντάξιος άλλων», (Ιλ. Λ 514), χαρακτηρισμός που διαχρονικά 
τιμά τους γιατρούς για την υψηλή τους προσφορά. Σε άλλο επίσης σημείο της Ιλιάδος 
ο τραυματισμένος από τη μάχη Ευρύπυλος απευθύνεται στον φίλο του Πάτροκλο πα-
ρακαλώντας τον: «σώσε με τώρα. Και με μια νυστεριά βγάλε μου από το μηρό το βέλος. 
Και ξέπλυνε με χλιαρό νερό το μαύρο αίμα από την πληγή, κι απάνω πασπάλισε τη με 
πραϋντικά φάρμακα για να γιάνη, που, καθώς λένε, τάμαθες από τον Αχιλλέα, που κι› 
αυτόν τον είχε δασκαλέψει ο Χείρων, ο πιο ήμερος από όλους τους Κενταύρους», (Ιλ. 
Λ 828-832). «Και ο Πάτροκλος έβαλε από πάνω με τα χέρια τρίβοντάς τη με ρίζα πικρή 
που παύει τους πόνους. Έτσι ξεράθηκε η πληγή και σταμάτησε το αίμα», (Ιλ. Λ 844-848).

Ένας από του παλιούς θεούς-ιατρούς, όπως μας διηγείται ο Όμηρος, ήταν ο Παιή-
ων, ο οποίος τον Θεό Άρη γιάτρεψε στον Όλυμπο με βότανα παυσίπονα, οδυνήφατα. 
Το όνομα του Παιήωνα το έδωσαν οι αρχαίοι στο φυτό «παιωνία», το οποίο έχει και 
αιμοστατικές ιδιότητες. Ο Διοσκουρίδης, (τ3.140) ονομάζει την «παιωνία» και «γλυκυ-
σίδη, πεντόροβον», που η ρίζα του βοτάνου αυτού δίνεται στις γυναίκες, οι οποίες δεν 
καθαρίσθηκαν από τον τοκετό. Όταν πίνεται με κρασί βοηθά τους πόνους της κοιλιάς, 
όσους έχουν ίκτερο, νεφρίτιδα, και όσους πονάνε στην ουροδόχο κύστη και οι σπόροι 
όταν τρώγονται από τα παιδιά θεραπεύουν τη λιθίαση»32.

Ακόμη στα Ομηρικά έπη μνημονεύονται τα βότανα «νηπενθές» (Οδ. Δ 220-226) το 

Παιώνια Νηπενθές
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οποίο η Ελένη έλαβε από την Αίγυπτο και το είχε δώσει στον Τηλέμαχο για να λησμο-
νήσει και να μην έχει λύπη για την κατάσταση με τους μνηστήρες στο σπίτι του πατέρα 
του και το άλλο βότανο το «μόλυ», για το οποίο ο καθηγητής Πλαϊτάκης σε ανακοίνωσή 
του υποστήριξε ότι το βότανο αυτό ήταν αντίδοτο στο Στραμμώνιον της Κίρκης με την 
αντιχολινεργική του δράση, που προκαλεί αμνησία και παραλήρημα20. 

Στα βιβλία της Ιπποκρατικής Συλλογής αριθμούνται 236 φυτικά φάρμακα, χωρίς 
όμως να υπάρχει περιγραφή του κάθε βοτάνου. Ίσως διότι υπέθεταν ότι είναι γνωστά 
τα έργα των ριζοτόμων, που ασχολούνταν με τη συλλογή και περιγραφή των θεραπευ-
τικών φυτών26,33. Μια αδρή φαρμακολογική κατάταξη με μερικές από τις ιπποκρατικές 
δρόγες αναφέρει: 

«Ως Ανθελμινθικά χορηγούνταν: άγνος, κεδρέλαιον, κρόμμυα, τορδύλιον. 

Ως Εμετικά: σκαμωνία, θαψία, μέλας και λευκός ελλέβορος, υσσωπος, ραφανίς, ορίγανον. 

Ως αποχρεμπτικά: κενταύριον, ύσσωπος, θαψία, ελατήριον, ορίγανον, σινάπι, κύμινον, 
ελελίφασκος, κάππαρις, χαλβάνη, βήχιον, άρον. 

Ως διουρητικά: σκόροδον, πράσον, κρόμμυον, πετροσέλινον, γλήχων, αδίαντος, πή-
γανος, μάραθρον, μελία. 

Ως στυπτικά του εντερικού σωλήνος: μήκων (όπιον), (στην εικόνα θεά της μινωικής 
εποχής με τα αφιόνια στην κεφαλή), σίδιον μύρτα, κράνεα, μέσπιλα, κυδωνέα, καλαμίνθη, 
λάθυροι, κέγχρος, άνηθον. 

Για τις παθήσεις του δέρματος: γλίσχραμα κριθής, άλευρον φακής και λαθύρου, 
ρίζα καισπέρμα κράμβης, ρίζα ελατηρίου, φλοιοί κρομμύου, πικραμύγδαλα, σπέρματα 
κνίδης, κλπ. Επί πυορροούντων δοθιήνων χρησιμοποιούνταν: κηκίδες, φλοιός δρυός και 
ροδίων, πεντάφυλλον, κισσός, άκανθα, γλυκυσίδη (παιωνία), φύλλα ελαίας, μωρέας, 
βάτου, ελατήριον, κ.λπ. 

Ως ελαφρό καθαρτικό στο «Περί αγμών», 36, και στους «Αφορισμούς» του Ιπποκρά-
τους, (τμήμα τέταρτον 13), συνιστάται η χρήση του ελλέβορου, ενώ παράλληλα (στο 
Αφορισμό τμήμα πέμπτον 1), τονίζεται ότι ο σπασμός, που θα προέλθει από ελλέβορο 
είναι προγνωστικό θανάσιμο, επισημαίνοντας κατ› αυτόν τον τρόπο, ότι θα πρέπει κα-
νείς να προσέχει να χορηγεί την Ελλέβορο, σε αναγκαία ποσότητα στον ασθενή, χωρίς 
να προκαλεί παρενέργειες.

Στο «Περί Διαίτης Οξέων» 8, (τόμ. Α, σελ. 307) ο Ιπποκράτης συνιστά για καθαρισμό 
των εντέρων να ενσταλάζουν σε ξερά σύκα επτά σταγόνες από το γαλάκτωμα του Τιθύ-
μαλλου, κοινώς Γαλατσίδα». 

Επίσης ο Ιπποκράτης γνωρίζει τη ναρκωτική ενέργεια του μανδραγόρα και στο έργο 
του «Περί τόπων των κατά άνθρωπον», 39, σημειώνει: «Μανδραγόρας: Στα πρόσωπα που 
κατέχονται από θλίψη, που πάσχουν από μελαγχολία και θέλουν να αυτοχειρισθούν, να 
κρεμασθούν, να τους δίνετε το πρωί ποτό από ρίζα μανδραγόρα, σε μικρή δόση ώστε να 
μην προκαλέση παραλήρημα». Την υπνωτική και αναισθητική ενέργεια του μανδραγόρα 
επισημαίνει και ο Διοσκουρίδης, (τόμ. Δ. 75), ο οποίος συνιστά συγκεκριμένη δοσολογία 
για την πρόκληση ληθάργου σε εκείνους που πρόκειται να υποβληθούν σε εγχείρηση 
ή καυτηρίαση19,26. 

Ο Θεόφραστος αναφέρει ότι ο Θρασύας ο Μαντινεύς έφτιαχνε ένα δηλητήριο με 
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χυμούς κωνείου, μήκωνος και άλλων παρομοίων, το οποίο προκαλούσε ένα εύκολο και 
ανώδυνο τέλος της ζωής. Ακόμη γράφει ότι οι κάτοικοι της πόλεως Ιουλίδος της νήσου 
Κείου (Τζιάς) χρησιμοποιούσαν το κώνειο, το οποίο ως γνωστό σύμφωνα με σχετικό 
νόμο, το έπιναν οι ηλικιωμένοι οι υπερβαίνοντες το εξηκοστό έτος, δίνοντας κατ’ αυτόν 
τον τρόπο ανώδυνο τέλος στη ζωή τους13,20. 

Αναφέρει ακόμη τα μέρη της Ελλάδος, στα οποία φυτρώνουν πολλά ιατρικά βότανα 
με πρώτο το Πήλιον στη Θεσσαλία, το Τελεύθριο στην Εύβοια, τον Παρνασσό, τη Αρκαδία 
και τη Λακωνία. Μάλιστα μας δίνει την πληροφορία ότι οι κάτοικοι της Αρκαδίας κατά 
την εποχή της Ανοίξεως δεν έπιναν φάρμακα, αλλά μόνο γάλα αγελάδος «γαλακτοπο-
τείν», και τούτο διότι το γάλα περιείχε πολλές ουσίες από τα χόρτα και βότανα, που οι 
αγελάδες έτρωγαν κατά την άνοιξη15,33. 

Ιδιαίτερα για το Δίκταμον της Κρήτης ο Θεόφραστος γράφει ότι χρησιμοποιείται 
σε πολλές καταστάσεις ακόμη και στη δυστοκία των γυναικών, αλλά είναι σπάνιο διότι, 
όπως σημειώνει, το αναζητούν και το τρώνε οι αίγες, οι οποίες τρώγοντας τον δίκταμο 
αποβάλλουν τα βέλη που έχουν δεχθεί, άποψη την οποία μνημονεύει ο Αριστοτέλης και 
ο γαληνός, ενώ η εικόνα είναι από περιηγητικό κείμενο του 170334. 

Τον 1ο μ.χ. αιώνα εμφανίζεται ο Πεδάνιος Διοσκουρίδης από τα Ανάξαρβα ή Ταρσό 
της Κιλικίας, στρατιωτικός γιατρός του αυτοκράτορα Νέρωνα και φημισμένος φαρμα-
κολόγος της εποχής του, ο οποίος έγραψε τον «Κωσταντινουπολιτικό κώδικα» «Codex 
Constantinopolitanus», όπου περιλαμβάνονται τα έργα του.

Ο Διοσκουρίδης (25-90 μ.Χ.) με το πεντάτομο έργο του «Περί ύλης ιατρικής», δηλ. περί 
των χρησιμοποιουμένων φαρμάκων, έχει διασωθεί σε μερικούς κώδικες, με αρχαιότερο 
τον κώδικα του 512 μ.Χ., ο επονομασθείς κώδικας της Ανικίας, από την αρχόντισσα της 
Κωνσταντινουπόλεως, η οποία παρήγγειλε στον αντιγραφέα το έργο του Διοσκουρίδη, 
και σήμερα ο κώδικας αυτός εναπόκειται τη Βιβλιοθήκη της Βιέννης. Εκεί αναλύονται 
συστηματικά 794 φαρμακευτικά φυτά και απεικονίζει τα 391 εξ’ αυτών κάτι που έκανε το 
έργο του ανεκτίμητο για πολλούς αιώνες, καθώς περιλαμβάνεται το καταστάλαγμα της 

εμπειρίας του, καθώς περιέγραψε σε πέντε τόμους 
τις ιαματικές ιδιότητες 600 περίπου φαρμακευτικών 
βοτάνων για την αντιμετώπιση των ασθενειών30,35. 

Σε ένα άλλο κώδικα του Διοσκουρίδη του 12ου 
αι. που βρίσκεται σε Βιβλιοθήκη της Μεγίστης 
Λαύρας του Αγίου ́Ορους βλέπουμε εκτός από τα 
φυτά να έχουν προστεθεί και ανθρώπινες φιγούρες. 
Στον παλαιότερο κώδικα του Διοσκουρίδη, του 512 
απεικονίζονται 383 φυτά και έχουν προστεθεί και 
μερικές ενδιαφέρουσες παραστάσεις. 

Υπάρχουν παραστάσεις στα βιβλία του όπου 
η θεά των ανακαλύψεων Εύρεσις, παραδίνει στον 
Διοσκορίδη τη θαυματουργική ρίζα του μανδρα-
γόρα, που έχει ανθρώπινη μορφή, ένας σκύλος, 
που χρησιμοποιούνταν σύμφωνα με σχετική πρό-
ληψη για να ξεριζώνει τον μανδραγόρα, διότι αν 
τον ξερίζωνε άνθρωπος, θα κουφαινόταν από τις Πεδάνιος Διοσκουρίδης, 25-90 μ.Χ.
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φωνές του φυτού και τον Κρατεύα να ζωγραφίζει τον μανδραγόρα36. 
Το έργο του Διοσκουρίδη «συνάδει» με τις αρχές της Κινέζικης ιατρικής και συνεπικου-

ρείται από τις αρχές της Ινδικής Αγιουρβέδα, διότι όπως και οι προκάτοχοί του, συσχέτισε 
τη δύναμη των φυτών με τους τέσσερις χυμούς του σώματος (αίμα, κίτρινη χολή, φλέγμα 
και μαύρη χολή) δηλαδή με τις τέσσερις θεμελιώδεις ποιότητες της φύσεως: (του θερμού, 
του ξηρού, του υγρού και του ψυχρού). Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι η ιατρική της Αγιουρ-
βέδα αποτελεί τη κυρίαρχη βοτανοθεραπευτική παράδοση στην Ινδία και τις γύρω από 
αυτήν περιοχές. Πιστεύεται ότι είναι το αρχαιότερο στον κόσμο θεραπευτικό σύστημα, 
προγενέστερη ακόμα και της Κινέζικης ιατρικής. Το όνομα Αγιουρβέδα προέρχεται από 
δύο ινδικές λέξεις, αγιούρ (ayur), που σημαίνει ζωή, και βέδα (veda), που σημαίνει γνώση 
ή επιστήμη. Η ιατρική της Αγιουρβέδα αποτελεί κάτι παραπάνω από ένα απλό ιατρικό 
σύστημα θεραπείας. Είναι ένας τρόπος ζωής που συμπεριλαμβάνοντας γνώση, θρησκεία 
και φιλοσοφία, προωθεί την ευεξία και αυξάνει τη μακροζωία με σκοπό να φέρει την 
πλήρη ανάπτυξη πνευματικών και φυσικών ικανοτήτων36. Ο απώτερος σκοπός της είναι 
να φέρει την ενότητα της σωματικής συναισθηματικής και πνευματικής υγείας, γνωστή 
ως σάθα (swatha). Η κατάσταση αυτή βοηθάει το άτομο να εισέλθει σε μία αρμονική 
σχέση με την κοσμική συνείδηση. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιωάννης Τσιμισκής 
έστειλε ένα εντυπωσιακό αντίγραφο του Κωνσταντινουπολιτικού κώδικα ως δώρο στο 
χαλίφη της Ισπανίας, το οποίο μεταφράστηκε το 961 από τον ιερό μοναχό Νικόλαο σε 
δημώδη γλώσσα και το αποτέλεσμα ήταν να γίνει ανάρπαστο από το ευρύ κοινό16,37. 

Περισσότερα από 500 φυτά με τη δράση τους στις διάφορες ασθένειες του ανθρω-
πίνου σώματος είχε μελετήσει ο Διοσκουρίδης, ο οποίος τα κατέταξε σύμφωνα με τις 
θεραπευτικές τους ιδιότητες και οι αρρώστιες που ξεχωρίζει στο έργο του ξεπερνούν 

Κωσταντινουπολιτικός Κώδικας (1ος αι. μ.Χ.).
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τις 50, αρχίζοντας από τον πονοκέφαλο και καταλήγοντας στον ίκτερο, τις παθήσεις 
του σπληνός, του νεφρού και τα έλκη του στομάχου38,39. 

Σημειώνουμε ότι πολλά από τα φυτά που ο Διοσκουρίδης αναγράφει στο Περί ύλης 
Ιατρικής, ο Άγγλος ιατρός και καθηγητής της Βοτανικής Σιπθορπ (Johannes Sibthorp, 
Flora Graeca, London 1806), που περιόδευσε την Ελλάδα το 1786, προσπάθησε και 
τα κατέγραψε με παράλληλο σχεδιασμό τους σε δέκα ογκώδεις τόμους με τίτλο Flora 
Graeca, που τον τίτλο του πρώτου τόμου του 1806 βλέπουμε στην εικόνα. Στο περί πτε-
λέας, κοινώς φτελιάς κεφάλαιο ο Διοσκουρίδης μνημονεύει και την αντισηπτική ιδιότητα 
της μούχλας (τ1, 84): «Η μούχλα η οποία μαζεύεται στα παλιά ξύλα και τη βάση των 
κορμών, αν πασπαλιστεί σαν αλεύρι, καθαρίζει και επουλώνει τα έλκη», παρατήρηση που 
αξιοποιήθηκε μετά από αιώνες με την ανακάλυψη της πενικιλλίνης από τον Φλέμιγκ20,36. 

Επίσης σχετικά με την ιτιά παρατηρεί ότι «ο καρπός, τα φύλλα, ο φλοιός και ο χυμός 
έχουν στυπτικές ιδιότητες» που βοηθούν στους πόνους των αυτιών. Και το αφέψημά 
της, όταν με αυτό γίνονται εξωτερικές πλύσεις, είναι πάρα πολύ καλό για την ποδάγρα». 
Σημειώνουμε ότι το 1827 απομονώθηκε από την ιτιά η σαλικίνη, η οποία ονομάσθηκε 
έτσι από το λατινικό όνομα της ιτιάς, Salix, και η γνώση της ουσίας αυτής συνετέλεσε 
στη σύνθεση της ασπιρίνης.

Στη Φαρμακολογία του ο καθηγητής Κωστής στα 1855 τη σαλικίνη την αποδίδει με 
το ελληνικό όνομα «ιτεΐνη»40. 

Οι συχνοί πόλεμοι κατά την αρχαιότητα συντέλεσαν ώστε τα βότανα να έχουν ση-
μαντική θέση στη θεραπευτική των τραυμάτων, όπως για παράδειγμα η «Λυσιμαχία», το 
φυτό το οποίο ονομάσθηκε προς τιμήν του Λυσιμάχου στρατηγού του Μ. Αλεξάνδρου 
και ο οποίος χρησιμοποίησε το φυτό αυτό ως αιμοστατικό για να γιατρεύει τις πληγές 
των στρατιωτών Ακόμη ως αιμοστατικό χρησιμοποιούνταν το βότανο «Αχίλλειον», όπως 
σημειώνει ο Διοσκουρίδης, το οποίο το έδιναν και σε φλεγμονές και απεικονίζεται σε 
χειρόγραφο του Διοσκουρίδη σημειώνοντας ότι «είναι κατάλληλο για τα τραύματα και 
αιμοστατικό», «προς αίματος αναγωγάς και δυσεντερίας», ιδιότητες που επαναλαμ-
βάνει και ο γαληνός. (τόμ. ΧΙ, σελ. 64) στο «Περί των απλών φαρμάκων κράσεως και 
δυνάμεως»23,33,37.

Ένα πολύ κοινό φυτό που φυτρώνει στους τοίχους και χαλάσματα είναι το ονομα-
ζόμενο από τον Διοσκουρίδη Ελξίνη ή παρθένιον, ή περδίκιον (εξ ου και περδικάκι στη 

Ελξίνη ή παρθένιον, ή περδίκιον. Μήκων η υπνοφόρος. Ιππουρίς, ή έφεδρον.
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νεοελληνική γλώσσα), του οποίου τα φύλλα αν τεθούν ως κατάπλασμα θεραπεύουν το 
ερυσίπελας, τα κονδυλώματα, τα εγκαύματα και κάθε φλεγμονή και πρήξιμο. Μάλιστα 
ο Πλίνιος, γράφει ότι ο Περικλής κατά την ανέγερση ναού στον Παρθενώνα σε έναν ερ-
γάτη που κτύπησε και αιμορραγούσε, πήρε το φυτό αυτό και το έθεσε πάνω στην πληγή 
με αποτέλεσμα το σταμάτημα της αιμορραγίας, γι’ αυτό και ονομάσθηκε «Παρθένιον», 
προς τιμή της θεάς Αθηνάς36. 

για τις αντιβηχικές, αναλγητικές, στυπτικές και υπνωτικές ιδιότητες του οπίου, που 
βγαίνει από τη μήκωνα την υπνοφόρο ο Διοσκουρίδης, γράφει ότι « το όπιο.. αν ληφθεί 
σε μικρή ποσότητα έως ενός ροβιού, είναι παυσίπονο, υπνωτικό και πεπτικό, ενώ βοηθά 
τους βήχες και τα κοιλιακά. Όταν πίνεται όμως σε μεγαλύτερη ποσότητα βυθίζει σε 
ληθαργικό ύπνο και είναι θανατηφόρο». Σημειώνουμε ότι η μήκων η υπνοφόρος είναι ο 
λογότυπος της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας23,31.

Ένα άλλο βότανο για το βήχα θεωρείται το «Πράσιον», εικόνα επίσης από χειρόγρα-
φο, του οποίου τα φύλλα μαζί με τα σπέρματα βράζονται με μέλι και χορηγούνται στους 
φθισικούς, ασθματικούς και σε εκείνους που βήχουν. 

Ακόμη για το αναπνευστικό σύστημα για βήχα και δύσπνοια έδιναν και το βότανο 
«Ιππουρίς, ή έφεδρον», που το αλκαλοειδές εφεδρίνη, που απομονονώθηκε το 1887, 
έδινε τα ίδια θεραπευτικά αποτελέσματα, ουσία που και σήμερα περιέχεται σε σκευά-
σματα για τον βήχα. 

Στους κωλικούς των νεφρών από τον γαληνό (ΧΙΙΙ, σελ. 89) συνιστάται «σπέρμα υο-
σκυάμου», «κώνειον», «οπό της μήκωνος», και «φλοιό της ρίζης του μανδαγόρα». Στη 
«δυσουρία» χορηγούνταν επίσης το κοινό φυτό Τόρδιλον «καυκαλίδα ή μοσχολάχανο» 
το αναφερόμενο από τον Διοσκουρίδη ως «Τόρδιλον» ή «Σέσελι Κρητικόν» του οποίου 
ο «χυμός του βλαστού και του σπόρου, όταν είναι ακόμη χλωρός, αν πίνεται μαζί με 
γλυκό κρασί για δέκα ημέρες, θεραπεύει όσους έχουν νεφρίτιδα»15,23. 

Τα φύλλα καθώς και η ρίζα του Παλίουρου, κοινώς παλιούρι, στο «Περί της των 
απλών φαρμάκων κράσεως και δυνάμεως Βιβλίον Θ», (τόμ. ΧΙΙ, σελ. 93-94) ο γαληνός 
τα χρησιμοποιεί για να θεραπεύει τα φύματα, ενώ τον καρπό για να διαλύει του λίθους 
της ουροδόχου κύστεως, αντίληψη που διατηρείται μέχρι σήμερα.

Ένα άλλο βότανο ήταν το «λιθόσπερμον» ή «δαδάκι». Το φυτό εμφανίζει διουρητικές, 

Λιθόσπερμον ή δαδάκι. Δρακόντιον.
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ηρεμιστικές, καταπραϋντικές και αντιπυρετικές ιδιότητες. Συνιστάται η εσωτερική λήψη 
του βοτάνου για την αντιμετώπιση της χολολιθίασης, της νεφρολιαθίασης, της κυστίτιδας 
και της αρθρίτιδας. Το αφέψημα (τσάι) της ρίζας και των μίσχων του χρησιμοποιείται για 
τη θεραπεία της ευλογιάς, της ιλαράς και κατά του κνησμού. Όλα τα μέρη του φυτού 
περιέχουν μια ουσία που αναστέλλει την έκκριση των γοναδοτροπινών ορμονών από την 
υπόφυση (FSH και LH), γι’ αυτό και έχει χρησιμοποιηθεί ως αντισυλληπτικό μέσο15,16,23,33.

για τον καρκίνο οι αρχαίοι ιατροί χρησιμοποιούσαν διάφορα βότανα όπως το απο-
καλούμενο «Ασκληπιάς», που «αρμόζει και προς εν μαστοίς και μήτρα κακοήθη», την 
«ακαλύφη» ή «κνίδη» κοινώς τσουκνίδα, που χορηγούνταν από τον Διοσκουρίδη και 
«προς καρκινώδη», όπως και από τον γαληνό (ΧΙ σελ. 818) ο οποίος επαναλαμβάνει ότι 
θεραπεύει «τα γαγγραινώδη και τα καρκινώδη»15,32. 

Το Δρακόντιον το κοινώς λεγόμενο φιδόχορτο καταστρέφει τους πολύποδες της 
ρινός, όταν εισαχθεί το εκχύλισμα του καρπού και κατά την επάλειψη αναστέλλει τα 
καρκινώματά της. Άποψη που επαναλαμβάνεται (ΧΙ σελ. 865), από τον γαληνό «και 
καρκίνους και πολύποδας εκτήκειν», καταστρέφει. 

Το βότανο «Ερύσιμον» το κοινώς λεγόμενο «σκυλλόβρουβα», ωφελεί και στα « κρυπτά 
καρκινώματα » ενώ σχετική συνταγή «Περί καρκινωδών και κακοήθων ελκών» (ΧΙΙΙ, σελ. 
733), αναγράφει ο γαληνός. Ο «ελλέβορος» χρησιμοποιείται από τους παλιούς ιατρούς 
εσωτερικά σε κρυφούς καρκίνους σύμφωνα με τον Ρούφο τον Εφέσιο (εκδ. Ματθει, σελ. 
290), τον Ορειβάσιο, τόμ. 2, σελ. 138, τον Παύλο Αιγινήτη, (βιβλίον 4, κεφ. 26), ενώ ο 
Ιπποκράτης τον χρησιμοποιεί για εξωτερική χρήση. Ο ιατρός Αέτιος (έκδ. Άλδου, σελ. 
163) στα καρκινώματα του στόματος συνιστά τη χρήση καρπού ερίκης σε χυλό υοσκυά-
μου με μέλι. Το «Ελατήριον ή σίκυς άγριος», η κοινώς πικραγγουριά συνιστάται από τον 
Ιπποκράτη (Επιδημιών Δεύτερον, Τμ. 6ο) σε περίπτωση καρκίνου, «καρκίνου γενομένου, 
διδόναι πίνειν ελατήριον». Ο ιξός, επίσης, που φυτρώνει στην κυδωνιά, αχλαδιά και σε 
άλλα δένδρα και στη ρίζα κάποιων θάμνων, έχει τη δυνατότητα να διαλύει, να μαλακώνει 
και να χωνεύει τις νεοπλασίες.. με ίση ποσότητα ρετσινιού και κεριού4,6,23.

για το βότανο Απαρίνη και τις θεραπευτικές του ιδιότητες έχουν γράψει οι αρχαίοι 
ιατροί, ενώ μεταγενέστερα θεωρήθηκε φάρμακο για τον καρκίνο. Συγκεκριμένα κατά 
το 1814 στον Ερμή το Λόγιο αναδημοσιεύεται η είδηση από τον αγγλικό τύπο ότι για 
το «φθοροποιόν πάθος καρκίνου λεγόμενον» έχει εφευρεθεί ένα νέο φάρμακο από το 
χόρτο το κατά τον Λινναίον ονομαζόμενο «Galion Aparine»16,31. 

Και στις μέρες μας καταβάλλεται προσπάθεια από τους ερευνητές να εντοπίσουν 
βότανα με αντικαρκινικές ιδιότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα αντινεοπλασματικά 
φάρμακα βινκριστίνη και βιμπλαστίνη πηγή έχουν το φυτό Vinca Rosea. 

Τα αντίδοτα στα δηλητήρια είχαν ξεχωριστή θέση στα έργα των αρχαίων ιατρών. 
Ο ιατρός Νίκανδρος (2ος αι. π. Χ.) έχει γράψει στα «Θηριακά» και «Αλεξιφάρμακα» για 
ένα από τα βότανα που χρησιμοποιούνταν ως αντίδοτο στα δήγματα από τα ερπετά 
ήταν ο Απήγανος. Ο Αθήναιος στο έργο του Δειπνοσοφιστές δίνει την πληροφορία ότι 
οι καλεσμένοι του τυράννου Κλέαρχου στην Ηράκλεια Θράκης έτρωγαν προληπτικά 
απήγανο γιατί φοβούνταν μην τους δηλητηριάσει με ακόνιτο40.

Ένα άλλο δηλητηριώδες και θανατηφόρο φυτό είναι το κώνειο, για το οποίο σημειώ-
νεται ότι θανατώνει παγώνοντας το σώμα του ανθρώπου, ενέργεια που μας θυμίζει τις 
περιγραφές του Σωκράτη κατά τη λήψη του κωνείου, όταν είχε καταδικασθεί σε θάνατο. 
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Ο χυμός του κωνείου όταν ξεραθεί είναι χρήσιμος σε παυσίπονα παρασκευάσματα και 
ως κατάπλασμα σβήνει τον έρπητα και το ερυσίπελας. Ακόμη το κώνειο αν τεθεί ως 
κατάπλασμα στους όρχεις βοηθούν εκείνους, οι οποίοι έχουν ονειρώξεις, στερεύουν 
το γάλα στις γυναίκες, ενώ στην εφηβική ηλικία στα μεν κορίτσια εμποδίζει την αύξηση 
των μαστών, στα δε αγόρια προκαλεί ατροφία των όρχεων19,23.

Η βαλεριάνα ή νάρδος σύμφωνα με τον Διοσκορίδη και γαληνό βοηθά στις ναυτίες, 
στις καρδιαλγίες, στις παθήσεις ήπατος, νεφρών, ουροδόχου κύστεως, στον ίκτερο, 
προστίθεται στα μαλακτικά καταπλάσματα, στα ροφήματα και στις θερμαντικές αλοιφές. 
Στα Ιπποκρατικά έργα η βαλεριάνα χρησιμοποιήθηκε σε γυναικολογικές παθήσεις και 
προσφέρονταν στη λεχώνα ως κατευναστικό15,35. 

Στη βαλεριάνα περιέχεται το βαλεριανικό οξύ, γι’ αυτό και δίδονταν ως καταπραϋ-
ντικό, ενώ σχετικά σκευάσματα κυκλοφορούν μέχρι και σήμερα41,42. 

Σε περίπτωση ρινορραγίας μεταξύ των άλλων ο γαληνός (Περί συνθέσεως φαρμά-
κων των κατά τόπους, τόμ. ΧΙΙ, σελ. 692) συνιστά την πίεση εξωτερικά των μυκτήρων, 
αφού έχει τοποθετηθεί σπληνίο υφάσματος εμποτισμένο σε λύκιο, το οποίο καλείται 
και πυξάκανθα (ΧΙΙ, σελ. 63) και χρησιμοποιείται «στις φλεγμονές και ελκώσεις του στό-
ματος, της έδρας, σε έρπητες, στα μολυσμένα και κακοήθη έλκη, πυορροούντα ώτα, 
παρατρίμματα και παρωνυχίες». Παρόμοια έχει γράψει και ο Διοσκορίδης15.

Δικαίως λοιπόν το έργο του Διοσκουρίδη απέκτησε διεθνή φήμη κατά τη ρωμαϊκή 
εποχή και μεταφράστηκε βαθμιαία σε πολλές γλώσσες. Θεωρήθηκε αξεπέραστο και 
παρέμεινε στην επικαιρότητα μέχρι τον 16ο αιώνα, όταν η χρήση της Βοτανολογίας είχε 
πλέον φτάσει στο ζενίθ στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη5,20,27. 

Στο έργο, αργότερα, του γαληνού το οποίο έμελλε να επηρεάσει την εξέλιξη της 
θεραπευτικής στον Δυτικό κόσμο τουλάχιστον μέχρι την Αναγέννηση, έγινε μια πιο σύν-
θετη καταγραφή και προσέγγιση της βοτανολογίας μέσα από τη θεραπευτική. Μετά τον 
γαληνό η πρόοδος της θεραπευτικής επιβραδύνθηκε δραματικά, επειδή οι γιατροί και 
συγγραφείς αρκέστηκαν σε παλαιότερα ιατρικά έργα τα οποία αντέγραφαν με ελαφρές 
παραλλαγές, βάζοντας και μικρές δικές τους προσθήκες15.

Έτσι υπήρξαν Βυζαντινοί Κώδικες που περιείχαν έργα αρχαίων. Έτσι και ο Ορειβά-
σιος (4ος αιώνας μ.Χ.) στο έργο του «Εβδομηντάβιβλος» όπου αναφέρει δρόγες που 

Κώνειο. Βαλεριάνα ή νάρδος.
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περιέγραψε ο Διοσκουρίδης και ο γαληνός αλλά και ο Αέτιος ο Αμιδηνός (6ος αι. μ.χ.) 
στον «13ο Λόγο» αναφέρει αντίδοτα δηλητηρίων τα οποία είχε περιγράψει ο Νίκανδρος 
ο Κολοφώνιος τον 2ο π.Χ. αιώνα. Τον 9ο αιώνα συνέβη ένα άλμα στην ιστορία της Θε-
ραπευτικής καθώς, ξεκίνησε από τους Άραβες η απόσταξη των αιθέριων ελαίων15,20. 

Η λειτουργικότητα της μεθόδου αυτής ολοκληρώθηκε από τον Πέρση Αλχημιστή 
Αβικέννα (980-1037 μ.χ.), ο οποίος προσέφερε μία νέα διάσταση στην ως τότε αυστη-
ρά παραδοσιακή χρήση των αρωματικών φυτών. Ο Αβικέννας εξέδωσε πάνω από 100 
συγγράμματα.

Στον «Κανόνα της ιατρικής», αναφέρει την απόσταξη πολλών αιθέριων ελαίων όπως 
του άνηθου, του γαρίφαλου, του γλυκάνισου, του κέδρου, της κανέλας, της μέντας και 
άλλα πολλά. Αργότερα, οι Άραβες προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα και ανακάλυψαν τον 
τρόπο παρασκευής του αλκοόλ. Έτσι κατάφεραν να φτιάξουν τα περίφημα αρώματα της 
Μέσης Ανατολής, που δεν ήταν πλέον λιπαρά, γιατί αραιωνόταν με βάση το οινόπνευμα11.

Η μέθοδος αυτή έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής, τόσο που το 13ο αιώνα η Δαμασκός 
έγινε ένα από τα βασικότερα κέντρα παραγωγής ροδόνερου το οποίο εξήγαγαν σε 
Κίνα, Ινδία και Ευρώπη. Συνταγές με βότανα για τις παιδικές ασθένειες, όπως άφθες 
του στόματος, φλεγμονές των αμυγδαλών, των ώτων κ.λπ. αναγράφει ο γαληνός στο 
«Περί συνθέσεως φαρμάκων των κατά τόπους», ενώ για την επιληψία στο έργο του «Τω 
επιληπτικώ παιδί υποθήκη» συνιστά εκτός από τις διαιτητικές οδηγίες και τον τρόπο 
ζωής, τη χρήση του χυμού της σκίλλης, δίδοντας οδηγίες παρασκευής του. Ωστόσο ο 
γαληνός σε ένα άλλο έργο του «Περί κράσεως και δυνάμεως των απλών φαρμάκων», 
(ΧΙ, σελ. 859), αναγράφει μία εμπειρία του με επιληπτικό παιδί οκτώ μηνών, στο οποίο 
είχε δοθεί να φορά στο λαιμό του ρίζα «παιωνίας», με αποτέλεσμα την παύση των σπα-
σμών, ενώ δύο φορές που δοκίμασε να απομακρύνει από το λαιμό του παιδιού τη ρίζα 
της «παιωνίας», επαναλαμβάνονταν οι επιληπτικοί σπασμοί, που έκανε τον γαληνός να 

Αβικένας, 980-1037 μ.Χ. Παυσανίας 5ος-4ος αι. π.Χ.
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διερωτηθεί στο κείμενό του μήπως τα απορρέοντα μόρια από τη ρίζα δια της εισπνοής 
εισέρχονταν στον οργανισμό του παιδιού και έφερναν το θεραπευτικό αποτέλεσμα. 
Πάντως τη ρίζα παιωνίας συναντήσαμε σε συνταγή για την επιληψία σε φαρμακολογία 
του 19ου αιώνα15,20,30. 

Ο γαληνός χρησιμοποίησε και σύνθετα ή πολύχρηστα φάρμακα, διότι με τα απλά 
βότανα, 304 καταγράφει, πολλές φορές δεν θεραπεύονται «αι παρά φύσιν διαθέσεις». 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνθέτου φαρμάκου αποτελεί η «πανάκεια» με 16 βότανα 
και περίφημη «Θηριακή» του ιατρού Ανδρόμαχου, την οποία αναγράφει ο γαληνός και η 
οποία αποτελούνταν από 55 βότανα και χρησιμοποιούνταν μέχρι τον 19ο αιώνα. Πάντως 
τα σύνθετα φάρμακα του γαληνού ήταν η βάση για τα σύγχρονα ιδιοσκευάσματα43.

Ο ιστορικός Παυσανίας στο έργο του Ελλάδος Περιήγησις, Βοιωτικά42,44, στην 
περιγραφή για τη Χαιρώνεια, μας δίνει την πληροφορία ότι εκεί υπήρχε ένα είδος φαρ-
μακοβιομηχανίας της εποχής, όπου από άνθη κρίνου, τριαντάφυλλου, ναρκίσσου και 
ίριδος, έφτιαχναν παυσίπονες αλοιφές, οι οποίες «αλγηδόνων ιάματα ανθρώποις γίνε-
ται». Στις θεραπευτικές της ιδιότητες της «Ίριδος» (Α 1), περιλαμβάνεται η ισχιαλγία, οι 
πονοκέφαλοι και οι κωλικοί. Σημειώνουμε ότι μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνος κρεμούσαν στο λαιμό των βρεφών τεμάχια ρίζας ίριδος, τα ονομαζόμενα «δά-
κτυλοι ίριδος», «irris root fingers», για να τη μασούν προς ανακούφιση και επιβοήθηση 
της πρώτης οδοντοφυίας45.

Στη συνοπτική αυτή περιήγηση στα θεραπευτικά φυτά των αρχαίων ιατρών ας στα-
θούμε και σε μια θεραπεία του γαληνού, (τόμ. ΧΙΙ, σελ. 904-907) ο οποίος όταν επέστρεψε 
για πρώτη φορά από την Αλεξάνδρεια στην πατρίδα του, τη Πέργαμο, συνάντησε έναν 
κηπουρό «υπό τε σταφυλής και παρισθμίων και αντιάδων πνιγόμενον». Ο γαληνός τότε 
σκέφθηκε να χρησιμοποιήσει για τη φλεγμονή αυτή το χυμό από τον φλοιό χλωρών καρυ-
διών, με το σκεπτικό, όπως γράφει, αφού οι ουσίες διαπερνούν το δέρμα και εισέρχονται 
βαθιά και το βάψιμο τους δεν εξαλείφεται εύκολα, όπως παρατηρείται στους βαφείς, 
τότε η λεπτόρρευστη αυτή ουσία θα εισχωρήσει στη φλεγμονή των αμυγδαλών και θα 
θεραπεύσει τον ασθενή. Έδωσε αυτόν τον χυμό στον ασθενή να κάνει γαργαρισμούς, 
με αποτέλεσμα σύντομα να θεραπευθεί. Την αγωγή αυτή ο γαληνός τη δοκίμασε, αφού 
πρόσθεσε λίγο μέλι, σε πολλούς ασθενείς, ακόμη και σε παιδιά15,20.

Διαβάζοντας αυτό το κεφάλαιο των Απάντων του γαληνού, και την όλη του πρακτική, 
επιχειρήθηκε η δοκιμή του χυμού των φλοιών των καρυδιών σε τρυβλία με αποικίες μι-
κροβίων, για να διαπιστωθεί τυχόν επίδρασή του στις αποικίες (Β. Παπανδρέου, 1989) 
σε τρυβλίο, όπου είχαν αναπτυχθεί αποικίες κολοβακτηριδίου, και σε ένα άλλο αποικίες 
χρυσίζοντος σταφυλοκοκόκκου, ενσταλάχθηκε σταγόνα από τον χυμό φλοιών καρυ-
διών, ενώ σε άλλη θέση τέθηκε για σύγκριση σταγόνα φυσιολογικού ορού και σε άλλη 
δίσκος του Augmentin. Παρατηρήθηκε καταστροφή των μικροβίων τόσο στο θέση του 
Augmentin, όσο και στη θέση του εξεταζομένου υγρού, ενώ στη θέση του φυσιολογικού 
ορού ουδεμία υπήρξε μεταβολή. Ίσως κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να ερμηνευθεί η 
θεραπευτική τακτική του γαληνού, την οποία χρησιμοποίησε με καλά αποτελέσματα, 
τον 2ο μ. Χ. αιώνα8,15. 

Μέσα από την ιστορική αυτή αναδρομή της βοτανολογίας, καταλήγουμε, ότι τα κείμενα 
των σημαντικών αρχαίων ιατρών είναι ακρογωνιαίος λίθος στη βοτανολογία, διότι στους 
μετέπειτα ιατρούς της βυζαντινής περιόδου επαναλαμβάνονται σχεδόν τα ίδια με λίγες 
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προσθήκες και στη συνέχεια οι γνώσεις για τα θεραπευτικά βότανα με τη μετάφραση 
των κειμένων των αρχαίων Ελλήνων ιατρών στα λατινικά μεταφέρθηκαν στους ιατρούς 
της Ευρώπης και εφαρμόσθηκαν στην ευρωπαϊκή ιατρική, που διατηρήθηκαν μέχρι τα 
τέλη του 19ου αιώνα9,16. 

Αργότερα με την ανάπτυξη της φαρμακευτικής χημείας άρχισε η τιτλοποίηση και 
τυποποίηση τους και η προσπάθεια ανεύρεσης της δραστικής χημικής ουσίας τους, 
και αρκετά βότανα έχουν παραμείνει εν χρήσει. Ωστόσο κατά τα τελευταία χρόνια τα 
βότανα δοκιμάζονται και δημοσιεύονται εργασίες, όπως για παράδειγμα εκείνης που 
δημοσιεύθηκε στο Lancet το 1998, για τις αντιοξειδωτικές επιδράσεις των βοτάνων της 
Κρήτης θυμαριού και φασκόμηλου, καθώς και προσπάθειες διεθνώς για την ανεύρεση 
από τα βότανα νέων φαρμάκων για τον καρκίνο4,24.
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Σύγχρονη επιστημονική αξιολόγηση 
ορισμένων φαρμάκων της αρχαιότητας

Αθανάσιος Διαμαντόπουλος

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η επαλήθευση μέσω της σύγχρονης γνώσης 
και των εργαστηριακών ευρημάτων υψηλής τεχνολογίας των ισχυριζόμενων ωφέλιμων 
ιδιοτήτων ορισμένων θεραπειών που συνιστώνται από τους αρχαίους Έλληνες ιατρικούς 
συγγραφείς και από τη λαϊκή ιατρική 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως εισαγωγή προτάσσονται δύο αποσπάσματα. Το πρώτο γράφτηκε από τον Πλού-
ταρχο τον 1ον αι. μ.Χ. «Αλλά [...] επιτρέψτε μου να προσθέσω σε αυτό που ειπώθηκε 
στην αρχή […] πως συγχρόνως με την παρακμή των φυλακτηρίων πνευμάτων που αντι-
στοιχούν στα μαντεία και τα προφητικά ιερά, συμβαίνει και η παρακμή των ίδιων των 
μαντείων. Και τότε τα πνεύματα δραπετεύουν σε άλλο μέρος, και τα μαντεία χάνουν τη 
δύναμή τους. Αλλά όταν τα πνεύματα επιστρέφουν μετά πολλά χρόνια, τα μαντεία, σαν 
μουσικά όργανα, λαλούν και πάλι, δεδομένου ότι αυτοί που μπορούν να τα επαναφέρουν 
σε χρήση είναι παρόντες και τα διευθύνουν”.1 Εμείς, σαν Εταιρεία Διάδοσης του Ιππο-
κρατείου Πνεύματος, ελπίζουμε πως αυτός είναι ο ρόλος μας. Το αρχαίο Ιπποκρατικό 
Πνεύμα, τα έργα των γιατρών της αρχαιότητας, οι ξεχασμένες θεραπείες που είχαν 
πέσει σε αχρηστία και ανυποληψία να αρχίσουν και πάλι να μας ομιλούν αφού εμείς 
κάπως μπορούμε να τα επαναφέρουμε σε χρήση. Το δεύτερο εισαγωγικό απόσπασμα 
προέρχεται από τίτλο ομιλίας μου προ 11 ετών: «Βοτανοθεραπεία; Τι αντιεπιστημονικά 
γιατροσόφια είναι αυτά;».2 και στη συνέχεια καθόριζα πως «Στόχος της εργασίας ήταν η 
μελέτη της πορείας της φαρμακευτικής χρήσης τριών φυτών για τη θεραπεία ασθενειών 
από τη Κλασική περίοδο μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα, η χρήση τους, η εγκατάλειψή τους, 
η αποδοχή και η απόρριψή τους από την ιατρική κοινότητα, μέχρι την επανεμφάνιση τους 
ως «νέων» επιστημονικών φαρμάκων με σχεδόν θαυματουργικές ιδιότητες». Και οι δυο 
παραπάνω δηλώσεις οδηγούν στον σκοπό του παρόντος άρθρου.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Μελετήσαμε τη δράση ορισμένων βοτάνων, δέντρων, φρούτων, ζωικών και ανόργανων 
προϊόντων σε συγκεκριμένες ασθένειες. Σε τρεις περιπτώσεις, δοκιμάσαμε πειραματικά 



53

συγΧρΟνη ΕπιστηΜΟνιΚη αξιΟλΟγηση ΟρισΜΕνων ΦαρΜαΚων τησ AρΧαιΟτητασ

την εγκυρότητά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο είδος φαρμακευτικών παραγόντων 
μελετήθηκε από τον Διοσκουρίδη, όπως αναφέρεται από τον γαληνό: «Ο Διοσκουρίδης 
από την Ανάζαρβο έγραψε σε πέντε βιβλία όλα εκείνα τα χρήσιμα υλικά για όλους, ανα-
φέροντας όχι μόνο τα βότανα, αλλά και τα δέντρα και τα φρούτα και τους ζωμούς και 
τους σπόρους, ακόμα και όλα τα ορυκτά και τα μέρη των ζώων». Τα αποτελέσματα των 
μελετών μας για κάθε παράγοντα έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. 
Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται μια συνολική παρουσίαση, 
αυξάνοντας τον αντίκτυπο των συμπερασμάτων μας. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, αυτό 
το είδος πειραματικής επαλήθευσης των αρχαίων χειρογράφων μπορεί να θεωρηθεί ως 
ιεροσυλία: «Η ιστορία λέγει, αγαπητέ μου Τerencius Priscus, ότι κάποιοι αετοί ή κύκνοι, 
που πετούν από τα πιο απομακρυσμένα άκρα της γης προς το κέντρο της, συναντήθηκαν 
στους Δελφούς, στον ομφαλό, όπως ονομάζεται, και αργότερα ο Επιμενίδης της Φαιστού 
προσπάθησε να επαληθεύσει την ιστορία, αναφέροντας την στον θεό και έλαβε ένα αό-
ριστο και διφορούμενο χρησμό: Τώρα γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει κέντρο της γης ή του 
ωκεανού. Ωστόσο, αν υπάρχει, είναι γνωστό στους θεούς, αλλά είναι κρυμμένο από τους 
θνητούς. Πολύ πιθανόν ο θεός να τον απέτρεψε από την προσπάθειά του να διερευνήσει 
έναν αρχαίο μύθο, σαν να ήταν ένας πίνακας που θα γινόταν αντιληπτός μέσω της αφής»3. 
Η σύγχρονη επιστήμη, δυστυχώς, μερικές φορές, επίσης, αποφεύγει να επαληθεύσει 
την αντικειμενικότητα των ευρημάτων της, ή ακόμα και αν το κάνει, το μετανιώνει, 
όπως φαίνεται από την ακόλουθη δήλωση του Friedrich Wohler (1800-1882) οποίος για 
πρώτη φορά δημιούργησε συνθετικά μια οργανική ουσία, την ουρία, καταρρίπτοντας 
τα όρια μεταξύ της Οργανικής και της Ανοργάνου Χημείας: «Η μεγάλη τραγωδία της 
Επιστήμης είναι ο σφαγιασμός μιας όμορφης υπόθεσης από ένα άσχημο δεδομένο»4. 
Παρ’ όλα αυτά αποφασίσαμε να μην γοητευόμαστε από την ομορφιά των αρχαίων 
εικονογραφημένων χειρογράφων ή από τις ρητορικές ωραιοποιήσεις των δημιουργών 
τους αλλά να αναζητήσουμε αντικειμενικές επαληθεύσεις. Επειδή: «H Αρχαιολογία [και 
η Ιστορία] δείχνουν γεγονότα και όχι την Αλήθεια. για την Αλήθεια πηγαίνετε στο Τμήμα 
Φιλοσοφίας στο τέλος του Διαδρόμου».5

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1) ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΟΥ γΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Η θεωρία υπέπεσε στην αντίληψή μας μέσα από το προσωπικό ημερολόγιο του απο-
θανόντος Δημητρίου Λαμπρόπουλου, συνταξιούχου στρατιωτικού γιατρού πριν από είκοσι 
οκτώ χρόνια. Εργάστηκε απομονωμένος σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Αχαΐας και 
«θεράπευε» τον καρκίνο των ορνίθων του, κονίκλων και μυρμηγκιών με εκχυλίσματα του 
λεγόμενου «καρκίνου» του φλοιού της ελιάς. Στα βαθιά γεράματά του, μου εμπιστεύτηκε 
τα ευρήματά του προσθέτοντας χωρίς δισταγμό ότι θεράπευε και ανθρώπους, με καλά 
αποτελέσματα. Δημοσιεύσαμε μια περίληψη των ευρημάτων του στο ιατρικό περιοδικό, 
«Αχαϊκή Ιατρική», πριν από 16 χρόνια6 που έγινε δεκτή με απόλυτη περιφρόνηση και 
ειρωνεία από την ιατρική κοινότητα. Την ίδια αντιμετώπιση είχε ο φουκαράς σε όλη του 
την επιστημονική ζωή, όπως ο ίδιος με πικρία έγραψε σε ανοικτή επιστολή του: «Πικρή 
διαμαρτυρία: Η θανατερή σιωπή από τους συναδέλφους και πολλούς άλλους υψηλά 
κλιμάκια κατέχοντες και επί σειράν ετών δια δηκτικών ακόμη δημοσιευμάτων μου ύψωνε 
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τον πνευματικόν μου τάφον [...] Γνωρίζω ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι στη διάθεσή σας 
και εγώ δέσμιος της θεωρίας και της πράξης μου. [...] Πίστη μου πλέον ότι η δύναμη 
που πηγάζει από τον πόνο και την αγωνία θα κατανικήσει τη θανατερή σιωπή σας [...] 
και την αξιολύπητη βουβαμάρα των διορισμένων ερευνητών».7 Με ιδεοληπτική επιμονή 
απέστειλε τις σημειώσεις του, κακογραμμένες, χειρόγραφες σε διαφορετικά χαρτιά, 
στο Πανεπιστήμιο, στην Ακαδημία, σε πολλά σπουδαία Πανεπιστήμια της Αμερικής και 
της Ευρώπης χωρίς να αξιωθεί καμιάς απάντησης. Ποιός θα πίστευε ποτέ πως κάποια 
πραγματική αντικαρκινική δράση θα είχαν παρόμοια εκχυλίσματα. Μετά τον θάνατό του 
το έργο του συνέχισε η ακάθεκτη και κατά μερικούς με αντισυμβατική συμπεριφορά 
νύφη του, η γιατρός Καραμπέτσου Αθανασία (Ιφιάνασσα). Το ζεύγος του εκκεντρικού 
ελαφροΐσκιωτου ερευνητή και της πιστής ακολούθου του θα μπορούσε να γίνει επιτυχη-
μένο λαϊκίστικο σήριαλ. Όπως εγράφη και στην αρχή του άρθρου επεδίωξα αργότερα, 
να διαπιστώσω τι τεκμηριώνει η νεώτερη έρευνα για όλα αυτά. Ένας από τους πρώτους 
σύγχρονους επιστήμονες που διερεύνησαν τις ασθένειες της ελιάς τις οφειλόμενες 
στο βακτήριο Pseudomonas savastanoi, ήταν ο Giuseppe Maria Giovene (1753-1837), ο 
οποίος δημοσίευσε τα αποτελέσματά του στο βιβλίο του Sulla rogna degli ulivi (1789)8. 
γνωρίζουμε σήμερα πως τα ινδολο-3-οξικά οξέα που περιέχουν τα καρκινώματα της ελιάς 
βρέθηκαν να είναι αποτελεσματικά στη στοχευμένη θεραπεία του καρκίνου. Επιπλέον, 
μία διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διασταυρούμενη 
μελέτη πριν από δύο χρόνια απέδειξε ότι τα Σεκοϊριδοειδή που προσλαμβάνονται ως 
εκχύλισμα φύλλων ελιάς οδηγούν σε σημαντικές βελτιώσεις στην ανθρώπινη αγγειακή 
λειτουργία και σε μείωση μιας φλεγμονώδους κυτοκίνης9. Ακολούθησαν πλήθος πα-
ρομοίων δημοσιεύσεων10-15. Η αναγνώριση άργησε πολύ να έλθει, η φραπελιά τελικά 
δικαιώθηκε, οι μεγαλοσχήμονες σχολιαστές συνεχίζουν την αφ’ υψηλού ειρωνεία τους 
σε ό,τι δεν καταλαβαίνουν.

2) Η ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ

Τις τελευταίες δεκαετίες δόθηκε εκτεταμένη δημοσιότητα, τόσο στον ημερήσιο όσο 
και στον επιστημονικό Τύπο, στη χρήση της Αρτεμισίνης, ενός παραγώγου του φυτού 
Αρτεμισία, ως ανθελονοσιακού φαρμάκου16. Συγκεκριμένα, ασκήθηκε έντονη κριτική 
στον ΠΟΥ για το ότι δεν προέβλεψε εγκαίρως τις δυνατότητες της ουσίας και τη χρήση 
της στην Αφρική, όπου η ασθένεια είναι ενδημική και συχνά θανατηφόρα. Συνοπτικά, 
επισημάνθηκε ότι ο Οργανισμός «αγνόησε ένα νέο Κινεζικό φάρμακο που είχε αποδειχθεί 
αποτελεσματικό στη θεραπεία της ελονοσίας από την εποχή του πολέμου του Βιετνάμ, 
ευνοώντας το παλιό φάρμακο, την κινίνη». Σε δημοσίευσή μας όμως αποδείξαμε17 πως 
το φάρμακο δεν είναι νέο, δεν είναι αποκλειστικά Κινέζικο και η αποτελεσματικότητά 
του κατά της ελονοσίας και άλλων παρασιτικών ασθενειών είναι γνωστή από την αρ-
χαιότητα. Μια πρώιμη ιατρική αναφορά σε αυτό έγινε από τον διάσημο Έλληνα ιατρικό 
συγγραφέα Διοσκουρίδη στο έργο του Περί Ύλης Ιατρικής, τον 1ο αι. μ.Χ., όπου περι-
γράφονται οι ιδιότητές του ως θερμαντικό, ξηραντικό και καθαριστικό φάρμακο [...] 
Σχετικότερο με το θέμα αυτού του άρθρου είναι ότι ο Διοσκουρίδης το πρότεινε επίσης 
ως θεραπεία για τους Τριταίους ή Τεταρταίους πυρετούς18-20. Ο Γαληνός πρόσθεσε στα 
συμπτώματα και τη μεγαλοσπληνία21. Σαφώς και οι δύο αναφέρονταν στην ελονοσία, 
της οποίας το όνομα δεν είχε δοθεί ούτε το αίτιο ανακαλυφθεί. Ως αποκορύφωμα της 
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θριαμβευτικής επιστροφής ως ανθελονοσιακού του φαρμάκου του Διοσκουρίδη είναι 
η απονομή το 2015 του Βραβείου Νόμπελ στην Youyou Tu για την έρευνα της στην 
ανθελονοσιακή ικανότητα της Αρτεμισίας και τη δημιουργία αντιστοίχου φαρμάκου, 
χωρίς βέβαια να αναφέρεται η δημοσιευμένη παρεμβολή μου που απεδείκνυε την 
αρχαιότητα της χρήσης22.

3) ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ γΙΑ ΤΑ ΕΛΚΗ ΤΩΝ ΠΟΔΩΝ

Το φάρμακο Angipars (εκχύλισμα από το φυτό Μελίλωτος) έχει προωθηθεί κατά την 
τελευταία δεκαετία από τη Φαρμακευτική Σχολή και Κέντρο Ερευνών των Φαρμακευτικών 
Επιστημών του Πανεπιστήμιου Ιατρικών Επιστημών της Τεχεράνης και το Ινστιτούτο 
Pasteur του Ιράν […]. Έχει αναφερθεί σε αρκετές μελέτες ότι η χορήγησή του μέσω 
εσωτερικών ή εξωτερικών οδών έχει κάποια ευεργετικά αποτελέσματα στη βελτίωση 
της γήρανσης του δέρματος, τη θεραπεία των εξανθημάτων, τη βελτίωση της μικρο-
κυκλοφορίας ενώ έχει και αντιφλεγμονώδη δράση23-26. Επισκεφθήκαμε την Τεχεράνη, 
προβήκαμε σε πιλοτική κλινική δοκιμή και δημοσιεύσαμε τα ευρήματά μας27. Ωστόσο, 
μελετώντας την αρχαία λογοτεχνία παρατηρήσαμε ότι το εκχύλισμα από το ίδιο φυτό 
έχει προταθεί για τις ίδιες παθήσεις από τον Ιπποκράτη ο οποίος έγραψε «Τα παλιά έλκη 
που εμφανίζονται στο μπροστινό τμήμα των ποδιών γίνονται αιματηρά και μαύρα: Αφού 
κονιορτοποιήσετε το άνθος του Μελίλωτου και το ανακατέψετε με μέλι, χρησιμοποιήστε 
το σαν γύψο»28. Μισή χιλιετία αργότερα, ο Διοσκουρίδης επαναλάμβανε: «Μελίλωτος, 
Trifolium officinale ή Τ. Italicum ή Trigonela graeca. Μελίλωτος [...] Έχει δράση στην 
αντιμετώπιση και τον κατευνασμό όλων των φλεγμονών»29.

4) ΜΙΑ ΣΥγΧΡΟΝΗ ΑΙΤΙΟΛΟγΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗ  
γΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να εντοπιστεί ο πιθανός τρόπος δράσης των φαρ-
μάκων που αναγράφει ο Διοσκουρίδης (1ος αι. μ.Χ.) για τον καταρράκτη και παρόμοια 
οφθαλμικά προβλήματα. Συνιστά 18 φυτά και μια πάστα από θαλασσινά μύδια. Τα φυτά 
ήταν τα: Iris pseudacorus, Cinnamomum cassia, Commiphora, opobalsamum Saffron, 
residuumeb, Oil-honey, Commiphora, myrrha, Pinus, Diospyros ebenum, melanoxylon, 
Rhamnus petiolaris, Salix, Honey, Sugar, Piper nigrum, Zinziber officinale, Othonna, 
Erythraea centaurium, Ferula persica, melilot. Οι σύγχρονες συνιστώμενες οφθαλμικές 
σταγόνες για τη θεραπεία του καταρράκτη κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα 
με τον τρόπο δράσης τους. Πρώτον, αντιοξειδωτικές, οι οποίες λειτουργούν βάσει της 
υπόθεσης ότι η έλλειψη αντιοξειδωτικών μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο οφθαλμικών 
παθήσεων, όπως ο καταρράκτης και/ή ο εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας, και δεύτερον 
οι στερόλες, οι οποίες βασίζονται σε ορισμένους αναστολείς της λανοστερόλης, δηλαδή 
του καλά οργανωμένου καλύμματος κρυσταλλικών πρωτεϊνών στον φακό του ανθρώ-
πινου οφθαλμού, προκαλώντας συγκόλληση των πρωτεϊνών. Εν συνεχεία εξετάσαμε 
τα δραστικά συστατικά όλων των φυτών που συνιστώνται από τον Διοσκουρίδη για τον 
καταρράκτη, σε σύγκριση με τις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τη συντηρητική θεραπεία 
του καταρράκτη. Αποτελέσματα: Παραδόξως, όλα τους είχαν σαφή αντιοξειδωτική 
δράση, ενώ τα θαλασσινά μύδια ήταν πλούσια σε ορμόνες με βάση τις στερόλες30.
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5) ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΛΕΩΝ (ΜΗΛΟΥ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΦΛΟΡΙΖΙΝΗΣ  
ΤΩΝ SGLT1 ΚΑΙ SGLT2 

Η φλοριζίνη είναι ένας ισχυρός αναστολέας των slgt1 και sglt2, καθώς ανταγωνίζε-
ται τη Δ-γλυκόζη για σύνδεση στον φορέα. Αυτό μειώνει τη νεφρική γλυκόζη και την 
επαναρρόφηση νατρίου, προκαλώντας αυξημένη διούρηση και γλυκοζουρία. Στην τρέ-
χουσα βιβλιογραφία γενικά συμφωνείται ότι εκχυλίσθηκε για πρώτη φορά από φλοιό 
μηλιάς το 1835 από τον γάλλο χημικό Petersen C., ως μέρος μίας προσπάθειας να 
βρεθούν δραστικά φάρμακα στον φλοιό δέντρων. Προηγούμενα παραδείγματα ήταν 
τα σαλικυλικά και η κινίνη. Εντούτοις, εντοπίσαμε31 την πρώτη έμμεση μνεία της στο 
Περί Ύλης Ιατρικής του Διοσκουρίδη όπου κάνει κάποιες πολύ ακριβείς παρατηρήσεις 
σχετικά με την μηλιά (μηλέα) και τα προϊόντα της, τα οποία μόλις πρόσφατα άρχισαν 
να επαληθεύονται ερευνητικά. Πρώτον, αναφέρει με ακρίβεια τις διουρητικές δράσεις 
του καρπού της μηλιάς και τις ιδιότητες των φύλλων, των κλαδιών και των ανθών της. 
Δεύτερον, δηλώνει ότι οι ίδιες ιδιότητες αποδίδονται και σε άλλα είδη Μηλέας, μια ιδέα 
που θεωρείται ιδιαιτέρως καινοτόμος. 

6) Η ΔΙΟΥΡΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΠΑΡΑγγΙΟΥ

Το ακόλουθο κείμενο είναι περίληψη διαλέξεως του συγγραφέα προ έτους στη Λι-
σαβώνα της Πορτογαλίας32. Το σπαράγγι (Asparagus racemosus) αναφέρεται ήδη σε 
αρχαίες Αιγυπτιακές πηγές, αλλά ίχνη της χρήσης του σε Ευρωπαϊκό έδαφος προέρ-
χονται από τη Μινωϊκή Κρήτη. Στον κύκλο των μύθων του Θησέα διαβάζουμε πως όταν 
ο ήρωας σκότωσε τον κακούργο Σίνη τον Πιτυοκάμπτη κοντά στα Μέγαρα, ή κόρη του 
Περιγόνη κρύφτηκε τρομαγμένη σε μία λόχμη από σπαράγγια. Αργότερα, τον 3ον αι. μ.Χ., 
ο Αθήναιος στους Δειπνοσοφιστές αναφέρει την παρουσία του φυτού στην Ιβηρική «Ο 
Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης», μιλώντας για τη μεγάλη ευτυχία που υπάρχει στη Λουζιτανία 
(και αυτή είναι μια περιοχή της Ιβηρικής την οποία τώρα οι Ρωμαίοι αποκαλούν Ισπανία), 
όπου υπάρχουν ασπάραγγοι [...]». Με την πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το σπα-
ράγγι έπεσε σε ανυποληψία και καλλιεργείτο μόνο στους μοναστηριακούς κήπους της 
Κεντρικής Ευρώπης. Συλλέγετο παρ’ όλα αυτά και από τους χωρικούς της Ανδαλουσίας 
ήδη από τον 13ον αιώνα και χρησιμοποιείτο σαν τροφή αλλά και σαν βότανο. Ο ενεργός 
μεταβολίτης του είναι η Ασπαραγγίνη. Ως φαρμακευτικό φυτό περιγράφεται ήδη από 
τον Ιπποκράτη και ο Διοσκουρίδης33 ανέπτυξε περαιτέρω τα της διουρητικής ιδιότητος 
του φυτού Μέλαινα Βρυώνια, δηλαδή του σπαραγγιού (...) Ο Γαληνός το αναφέρει σαν 
«θερμαντικό, καθαρκτικό και αντι-αποφρακτικό του ήπατος και των νεφρών»34. Άλλοι 
αρχαίοι Έλληνες και Λατίνοι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με το σπαράγγι ήταν οι Θεό-
φραστος HP6.41-2, Κάτων D 161, Πλίνιος NH 19,145, Λουκιανός TH 1.16 και ο Παλλάδιος 
OA 3,24. Ήταν όμως ο Βυζαντινός συγγραφέας Παύλος ο Αιγινήτης στον 7ον αιώνα ο 
οποίος συγκέντρωσε όλη την προηγούμενη γνώση επί του θέματος, γράφοντας πως 
«Ο ασπάραγγος ή Μυάνθινος είναι καθαρκτικό [...] αποφρακτικό των νεφρών και του 
ήπατος35. Περαιτέρω περιγράφει την Λιθοτριπτική Πόσκα, ένα είδος κοκτέιλ από νερό 
και ξύδι που έπιναν οι Ρωμαίοι στρατιώτες. Αν προσθέσεις και ρίζα σπαραγγιού αποκτά 
λιθοτριπτικές ιδιότητες36. Ο Σημεών Σηθ ήταν Εβραίος Βυζαντινός γιατρός, διανοούμενος 
και Πρωτοβεστιάριος του Αυτοκράτορα Μιχαήλ ΙΙ Δούκα. Επαναλαμβάνει αναλυτικά τους 
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προηγούμενους και προσθέτει την παρατήρηση πως μετά τη βρώση τους αλλάζει η οσμή 
των ούρων. Η αντίληψη για τις διουρητικές ιδιότητες του σπαραγγιού επιβιώνει για αιώ-
νες στα Ελληνικά γιατροσόφια37. Επανέρχεται δειλά με ήσσονος σημασίας προσωπικές 
παρατηρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 19ον αιώνα38. Επιστημονικά επιβεβαιώνονται 
οι διουρητικές και λιθοτριπικές ιδιότητές του στον 21ον αιώνα με δημοσιεύσεις από 
την Ευρώπη39 και από την Ινδία όπου αξιολογήθηκε η διουρητική ικανότητα 3200 mg 
ασπαραγγίνης ως ίση με 25 mg Furοsemide40 και η ισχυρή λιθοτριπτική της δράση41.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ως εισαγωγή σε αυτό το κείμενο χρησιμοποιήθηκε μια ρήση από το έργο του Πλού-
ταρχου του «Περὶ τῶν Ἐκλελοιπότων Χρηστηρίων» που προτείνει μια ομοιότητα μεταξύ 
των πνευμάτων που επιστρέφουν μετά από πολύ καιρό σε εγκαταλελειμμένα ιερά μέρη 
όπου αρχίζουν να μιλούν ξανά, σαν μουσικά όργανα στα χέρια έμπειρων βιρτουόζων. 
Προσεγγίζοντας το τέλος του άρθρου προσθέτουμε πως μια πλήρης ορχήστρα μπορεί 
να λειτουργεί καλύτερα, με τις δυτικές και τις ανατολικές πλευρές της. Ως εκ τούτου, 
παρουσιάζουμε ένα ζεύγος δύο πραγματικών περιπτώσεων. Μία από τη Χριστιανική 
Μέση Ανατολή, τον 6ο αιώνα. στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης, Σινά, Αίγυπτος. Πρόκει-
ται για την απρόσμενη ανακάλυψη, μετά το γκρέμισμα ενός διπλού τοίχου στο βάθος 
της περιτείχισης του καστρομοναστηρίου, Σλαβικών Ιατρικών Φύλλων σε γλαγολιτική 
γραφή εισαχθέντων στο Ψαλτήρι του Δημητρίου του 11ου αιώνα. Η δεύτερη αφορά ένα 
απομακρυσμένο σημείο της Κίνας, τις σπηλιές Magao στην περιοχή Dunhuang. Εκεί, 
το 1900 ο Ταοϊστής μοναχός Wang Yuanlu κατεδάφισε τυχαία έναν τοίχο επίσης σε ένα 
μικρό κελί, το οποίο είχε σφραγιστεί το 1035 και έφερε στο φως μια τεράστια συλλογή 
από πρώιμα μεσαιωνικά χειρόγραφα που χρονολογούνται από τον 5ο έως τον 11ο αι. 
Ανάμεσα στα διάφορα θρησκευτικά κείμενα υπήρχαν διάσπαρτα ιατρικά κείμενα. Τα 
χειρόγραφα και από τις δύο τοποθεσίες παρέμεναν κρυμμένα σιωπηλά για πολλούς αι-
ώνες στους τοίχους ενός κελιού. Καταφέραμε να ακούσουμε ξανά τη «φωνή» τους όταν 
εντοπίσαμε αποσπάσματα ιατρικού ενδιαφέροντος γραμμένα σε αυτά και δημοσιεύσαμε 
τα ευρήματά μας42. Ένα ζεύγος σχετικών ρητών θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί 
ως επίλογος. Το πρώτο είναι το συνηθισμένο σύνδρομο «εγώ το είπα πρώτος», το οποίο 
παρατηρούμε στην Ιστορία της Ιατρικής43. Ως γνωστόν, ο Ισαάκ Νεύτωνας (1642-1727) 
έγραψε: «Εάν μπόρεσα να δω πιο μακριά, είναι γιατί στεκόμουν πάνω σε ώμους γιγά-
ντων». Εντούτοις, ξέχασε να προσθέσει ότι η ίδια έκφραση είχε χρησιμοποιηθεί από 
τον Robert Burton (1577-1640) στην εισαγωγή του στο «Δημόκριτος ο νεότερος στον 
Αναγνώστη», ο οποίος δεν ανέφερε ότι ανήκε στον Ντιέγκο ντε Εστέλα (1524-1578) στο 
«Sacrosantum evangelium Lucae enarratio», ο οποίος δεν δήλωσε ότι είχε χρησιμοποιηθεί 
από τον Bernard de Chartres (π. 1126). Και ο τελευταίος παγκόσμιος κοινός πρόγονος 
όλων αυτών ήταν ο Μύθος του γίγαντα Ωρίωνα που έψαχνε για να δει τον Ήλιο και κα-
θοδηγήθηκε εκεί από έναν νάνο τον Κηδαλίωνα που τον μετέφερε στους ώμους του44. 
Αργότερα, ο Ωρίωνας έδωσε το όνομά του σε έναν αστερισμό, αυτόν του Ωρίωνα, τον 
οποίο οι Κινέζοι ονόμαζαν Shen, εις τιμή ενός άλλου μεγάλου κυνηγού και πολεμιστή. 
Tο δεύτερο ρητό προέρχεται από έναν σοφό άνθρωπο: «Τα πράγματα έχουν ρίζα και 
κλαδιά. Οι σχέσεις έχουν το τέλος και την αρχή τους. Η γνώση του τι είναι πρώτο και τι 
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τελευταίο θα οδηγήσει κοντά σε αυτό που διδάσκεται στη Μεγάλη Μάθηση. Η θεωρία 
είναι ο ανθός, όχι η ρίζα της εμπειρίας»44.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συμπεραίνουμε ότι δεν είναι επιστημονικό να απορρίπτονται, για επιστημονικούς 
λόγους ως αντιεπιστημονικές, διαχρονικές παραδοσιακές θεραπείες πριν διερευνηθούν 
διεξοδικά και επιστημονικά οι ιδιότητές τους. για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται η συ-
νεργασία ιστορικών, γιατρών και ερευνητών της Φαρμακευτικής.

Πρόδρομη ανακοίνωση του περιεχομένου αυτού του άρθρου έγινε σε διάλεξη του 
συγγραφέα ως προσκεκλημένου ομιλητού στην Κίνα προ διετίας44.
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Η Ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων 
ενεργειών των φαρμάκων –  
Μακρύς ή εγγύτατος στόχος; 

Μάριος Μαρσέλος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην καθημερινή κλινική πράξη, ως «φάρμακο» νοείται κάθε χημική ουσία η οποία 
χορηγείται για την πρόληψη, τη διάγνωση ή τη θεραπεία μίας ασθένειας. Ωστόσο, με 
έναν ευρύτερο ορισμό, θα λέγαμε ότι 

Φάρμακο είναι κάθε ουσία η οποία μεταβάλλει τις ιδιότητες  
ενός βιολογικού υποστρώματος.

Οι μεταβολές αυτές χαρακτηρίζονται ως «φαρμακολογικές ενέργειες» και είτε είναι 
«επιθυμητές» είτε «ανεπιθύμητες», αναλόγως με το εάν εντάσσονται στο πλαίσιο του 
επιδιωκόμενου θεραπευτικού αποτελέσματος.1-4

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) των φαρμάκων αποτελούν σοβαρό θέμα για τη δη-
μόσια υγεία. Στη μεγάλη Βρετανία, έχει διαπιστωθεί ότι υψηλό ποσοστό των εισαγωγών 
στα νοσοκομεία (6,5%) οφείλονται σε AE φαρμάκων.5 Στη Σουηδία, έχει υπολογισθεί ότι 
οι AE αποτελούν την έβδομη κατά σειρά σπουδαιότητας αιτία θανάτου.6

Το μέρος του οργανισμού όπου αρχίζει η δράση ενός φαρμάκου για να εκδηλωθεί η 
τελική φαρμακολογική ενέργεια ονομάζεται «σημείο δράσης» του φαρμάκου. Η τελική 
φαρμακολογική ενέργεια μπορεί να είναι η συνισταμένη από τη συμμετοχή διαφορετικών 
σημείων δράσης. Όσο πολυπλοκότερη είναι μια λειτουργία, τόσο περισσότερα θα είναι 
και τα σημεία δράσης των φαρμάκων που μπορούν να την επηρεάσουν. Η αρτηριακή 
πίεση, π.χ., ρυθμίζεται από τη διάμετρο των αγγείων, τον ρυθμό της καρδιακής λει-
τουργίας και τον όγκο παλμού, τον ενδαγγειακό όγκο υγρών, καθώς επίσης και από 
τον νευρογενή τόνο από το καρδιαγγειακό κέντρο του προμήκη. Επομένως, μια ουσία 
μπορεί να ελαττώσει την αρτηριακή πίεση επιδρώντας είτε στο λείο μυϊκό τοίχωμα των 
αγγείων, είτε στο μυοκάρδιο, είτε στους νευρώνες που στέλνουν ώσεις στην καρδιά και 
τα αγγεία, είτε τέλος στους νεφρούς (διούρηση).1

Ασχέτως με το αν το βιολογικό υπόστρωμα είναι ένας μονοκύτταρος οργανισμός 
ή ένα όργανο με μεγάλο βαθμό διαφοροποίησης, για να δράσει ένα φάρμακο πρέπει 
να επηρεάζει κάποιο μόριο με λειτουργική εξειδίκευση. Τα μεγαλομόρια που αποτε-
λούν εκλεκτικές θέσεις σύνδεσης για την εμφάνιση μίας φαρμακολογικής ενέργειας 
ονομάζονται «υποδοχείς». Οι υποδοχείς ευρίσκονται στην κυτταρική μεμβράνη και στο 
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εσωτερικό των κυττάρων. Από χημική άποψη, οι υποδοχείς είναι συνήθως πρωτεΐνες ή 
άλλα μεγαλομόρια, όπως τα πυρηνικά οξέα. Τα περισσότερα φάρμακα δείχνουν κάποια 
εκλεκτικότητα και εξειδίκευση στη δράση τους, ανάλογα με τις φυσικοχημικές ιδιότητες 
και τη στερεοχημική διάταξη του μορίου του υποδοχέα και του ίδιου του φαρμάκου. 
Κατά κανόνα, η επενέργεια ενός φαρμάκου σε ένα τύπο κυττάρων θα εκδηλωθεί μέσω 
ενός είδους υποδοχέων. Επί πλέον, φάρμακα με παρόμοιες ιδιότητες δρουν συχνά 
μέσω των ίδιων υποδοχέων.1,7

Με την ευρεία έννοια του όρου, υπολογίζεται ότι τα πρωτεϊνικά μεγαλομόρια που 
λειτουργούν ως υποδοχείς ευρίσκονται στην κυτταρική μεμβράνη (αφορούν περίπου 
το 50% των φαρμάκων), αλλά μπορεί, επίσης, να είναι ένζυμα (αφορούν περίπου το 
30% των φαρμάκων), ή και κάποιο λειτουργικό τμήμα στη δομή ενός διαύλου ιόντων 
(αφορούν περίπου το 5% των φαρμάκων).7,8

Ορισμένοι υποδοχείς εμφανίζουν μειωμένη απόκριση,  
όταν υφίστανται μακροχρόνια διέγερση.

Το φαινόμενο αυτό έχει αποδοθεί σε μείωση του αριθμού των υποδοχέων ή σε με-
ταβολές στη δομή του μορίου τους (μειορρύθμιση), ή σε ελλειμματική διεκπεραίωση 
των ενδοκυτταρικών σημάτων μεταβίβασης (απευαισθητοποίηση). για παράδειγμα, οι 
β2-αδρενεργικοί αγωνιστές, που χρησιμοποιούνται ως βρογχοδιασταλτικά φάρμακα, χά-
νουν με την πάροδο του χρόνου την αποτελεσματικότητά τους. Το αντίθετο φαινόμενο, 
που ονομάζεται ευαισθητοποίηση ή αυξορρύθμιση, παρατηρείται μετά από μακροχρόνια 
χορήγηση ορισμένων ανταγωνιστών και πιθανότατα οφείλεται σε αυξημένη σύνθεση νέων 
υποδοχέων. Μετά από χορήγηση β-αδρενεργικών αναστολέων (π.χ. προπρανολόλης), 
ενδέχεται να εμφανισθούν αρρυθμίες που αποδίδονται σε αύξηση των αδρενεργικών 
υποδοχέων της καρδιάς, ή σε μεγαλύτερη ετοιμότητα των αντίστοιχων ενδοκυτταρικών 
συστημάτων μεταβίβασης του σήματος.1-4

Παράλληλα, η είσοδος ενός φαρμάκου στον οργανισμό κινητοποιεί βιοχημικούς 
μηχανισμούς μεταβολισμού του μορίου του, συχνά ταυτόσημους με τους μηχανισμούς 
που συμμετέχουν στον καταβολισμό ενδογενών ουσιών. Οι βιοχημικές οδοί βιομε-
τατροπής των φαρμακευτικών ουσιών απαντούν στους περισσότερους ιστούς, αλλά 
είναι αποδεδειγμένο ότι το ήπαρ κατέχει κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Όπως 
συμβαίνει με τους υποδοχείς των φαρμάκων, έτσι και τα ένζυμα που συμμετέχουν στη 
βιομετατροπή τους υπόκεινται σε προσαρμοστικές μεταβολές, οι οποίες εκδηλώνονται 
είτε με αναστολή είτε με επαγωγή (επίταση) της δράσης τους.7

Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι το δίπολο «φάρμακο-βιολογικό υπόστρωμα» που 
καθορίζει κάθε φαρμακολογική ενέργεια, επιθυμητή ή ανεπιθύμητη, είναι ασταθές και 
συνεχώς μεταβαλλόμενο. Σημαντικός είναι ο ρόλος των πρωτεϊνών του οργανισμού στη 
δράση και τον μεταβολισμό των φαρμάκων: Πρωτεΐνες είναι τα μόρια που μεταφέρουν 
τα φάρμακα, πρωτεΐνες είναι οι περισσότεροι υποδοχείς, και πρωτεΐνες είναι τα ένζυμα 
που συμμετέχουν στον μεταβολισμό τους. Ακόμη και μικρές αλλαγές στη δομή του 
DNA, όπως είναι η παραλλαγή ενός μεμονωμένου γονιδίου (μονονουκλεοτιδική πολυ-
μορφία, Single Nucleotide Polymorphism, SNP), εάν ευρίσκονται σε περιοχές γονιδίων 
που κωδικοποιούν τη σύνθεση πρωτεϊνών, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σημαντικές 
δομικές αλλαγές αυτών των μορίων. Επομένως, η ποικιλομορφία των πρωτεϊνών σε 
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έναν τυχαίο πληθυσμό είναι δεδομένη, και υπό αυτούς τους όρους δεν αποκλείεται να 
υπάρχουν και σημαντικές φαινοτυπικές διαφορές στη δράση κάποιων φαρμάκων, εάν 
οι πρωτεΐνες αυτές λειτουργούν ως υποδοχείς τους, ή είναι ένζυμα που τερματίζουν τη 
δράση τους. Έτσι εξηγείται η ποικιλομορφία που διαπιστώνεται στις απαντήσεις ενός 
τυχαίου δείγματος πληθυσμού στην ίδια δόση ενός φαρμάκου.

Οι τελευταίες ραγδαίες εξελίξεις στην αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώμα-
τος έχουν τροφοδοτήσει την αισιοδοξία των επιστημόνων για την έγκαιρη και επακριβή 
αναγνώριση ορισμένων γονιδίων που ενδέχεται να επηρεάζουν αυτές τις πρωτεΐνες 
και επομένως την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των φαρμακευτικών ουσιών. 

Στο άρθρο που ακολουθεί, επιχειρείται μία σύντομη σκιαγράφηση των σημερινών 
γνώσεων στον τομέα αυτόν, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό πόσο κοντά ή μακριά είμαστε 
από τον επιδιωκόμενο στόχο της εξατομικευμένης θεραπείας, η οποία στοχεύει στο 
καλύτερο δυνατό θεραπευτικό αποτέλεσμα με τις λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμας Οργάνωσης Υγείας (WHO)8 

Ως ανεπιθύμητη ενέργεια νοείται κάθε επιβλαβής επίδραση  
στον ανθρώπινο οργανισμό από ένα φάρμακο,  
όταν χορηγείται στη συνιστώμενη δοσολογία

Ακόμη και για φάρμακα που χορηγούνται στη σωστή δοσολογία με ιατρική παρακο-
λούθηση, το συνολικό ποσοστό εμφάνισης άτυπων τοξικών εκδηλώσεων είναι περίπου 
5-10%. Από αυτές, το 20% είναι αλλεργικής μορφής και το υπόλοιπο 80% είναι, κατά 
σειρά συχνότητας, συμπτώματα από το νευρικό, το γαστρεντερικό και το καρδιαγγει-
ακό σύστημα. Τα συχνότερα μη ειδικά συμπτώματα είναι ναυτία, ζάλη, ληθαργικότητα, 
ευερεθιστότητα, πονοκέφαλος, αϋπνία, τυμπανισμός, έμετοι, διάρροια και προκάρδια 
ενοχλήματα. Τα συμπτώματα αυτά είναι συνήθως ακίνδυνα και δεν καθιστούν επιτακτική 
τη διακοπή του φαρμάκου. Εξαίρεση αποτελούν οι έμετοι και η διάρροια, επειδή ενδέ-
χεται να προκαλέσουν σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές.1-4

Όπως η κύρια φαρμακολογική ενέργεια, έτσι και οι δευτερεύουσες ενέργειες είναι 
ευθέως ανάλογες προς το ποσό του χορηγούμενου φαρμάκου. Αυτό ισχύει κυρίως για 
την οξεία τοξικότητα, η οποία εμφανίζεται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και οφεί-
λεται στη λήψη πολύ μεγάλων δόσεων (οξεία δηλητηρίαση από υπέρβαση της δοσολο-
γίας). Μετά από μακροχρόνια χορήγηση του φαρμάκου, ακόμη και σε κανονικές δόσεις, 
μπορεί να εμφανισθεί χρόνια τοξικότητα, ως αποτέλεσμα τοξικής άθροισης. Αυτές οι AE 
χαρακτηρίζονται ως τύπου Α (<Augmented), επειδή είναι αναμενόμενες και αποτελούν 
επίταση κάποιας γνωστής δράσης του χορηγούμενου φαρμάκου. για παράδειγμα, ακόμη 
και στις συνιστώμενες δόσεις τα παράγωγα της κουμαρίνης ενδέχεται να προκαλέσουν 
αιμορραγική διάθεση, ως επίταση της αντιπηκτικής τους δράσης.1-4

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το φαρμακολογικό αποτέλεσμα εκπορεύεται από την 
αλληλεπίδραση ενός φαρμάκου με ένα συγκεκριμένο βιολογικό υπόστρωμα. Επομένως, 
εξ ορισμού η τελική εκδήλωση των συμπτωμάτων θα προκύψει από τη συμμετοχή αμ-
φοτέρων αυτών των παραμέτρων. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου φαίνεται να 
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διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο το βιολογικό υπόστρωμα, ενώ άλλες πάλι φορές 
φαίνεται ότι σημαντικότερο ρόλο έχει η χημική δομή του φαρμάκου.

Η ιδιαιτερότητα του βιολογικού υποστρώματος περιγράφεται ως «ιδιοσυγκρασία» 
(από το «ιδία κράσις», προς υπόμνηση της ιπποκρατικής θεωρίας περί ευκρασίας των 
χυμών του σώματος) και οι αντίστοιχες AE ονομάζονται «αντιδράσεις ιδιοσυγκρασίας». 
Επίσης, χαρακτηρίζονται ως αντιδράσεις τύπου Β (<Bizarre, επειδή είναι παράδοξες 
και δεν αναμένονται με βάση τις γνωστές ιδιότητες του φαρμάκου). για παράδειγμα η 
κεφεπίμη, μία νεότερη κεφαλοσπορίνη, εκτός από την αντιμικροβιακή της δράση εμφα-
νίζει έντονη νευροτοξικότητα με έναν μηχανισμό που παραμένει άγνωστος.9

Από την άλλη πλευρά, μία μεγάλη κατηγορία ΑΕ σχετίζονται περισσότερο με τη χη-
μική δομή ενός φαρμάκου και λιγότερο με τις ιδιότητες του βιολογικού υποστρώματος. 
Τέτοιες AE είναι η φαρμακευτική αλλεργία, η φαρμακευτική εξάρτηση και η γονοτοξι-
κότητα.7 Στο θέμα της φαρμακευτικής αλλεργίας αξίζει να σταθούμε για λίγο, επειδή 
συχνά συγχέεται με τον όρο «υπερευαισθησία», που παραπέμπει σε κάποια ιδιομορφία 
του βιολογικού υποστρώματος. Στην πραγματικότητα, η φαρμακευτική αλλεργία οφεί-
λεται κυρίως στις φυσικοχημικές ιδιότητες ενός φαρμάκου, οι οποίες του επιτρέπουν να 
λειτουργεί ως «απτίνη», δηλαδή να προσδένεται ισχυρά σε κάποια ενδογενή πρωτεΐνη. 
Η συνακόλουθη μεταβολή της δομής της πρωτεΐνης προσδίνει αντιγονικές ιδιότητες 
στο μόριό της και οδηγεί σε ευαισθητοποίηση του οργανισμού.

για λόγους εκπαιδευτικούς, εκτός από τις AE τύπου Α και Β, έχουν επίσης προταθεί 
οι τύποι C (<Chronic, εμφάνιση μετά από χρόνια χρήση), D (<Delayed, όψιμη εμφάνιση, 
αρκετό διάστημα μετά από τη χορήγηση του φαρμάκου), E (<End of use, εμφάνιση 
αμέσως μετά τη διακοπή της θεραπείας, ως στερητικό σύμπτωμα), F (<Failure, αποτυ-
χία της θεραπείας: ανεπαρκής δοσολογία, ταχύτερος μεταβολισμός, κακής ποιότητας 
φάρμακο, κακή επιλογή φαρμάκου) και G (<Genetic/Genomic, γενετική ή γονιδιακή 
προδιάθεση). Ο τύπος F παρουσιάζει μεγάλο πρακτικό ενδιαφέρον, επειδή τονίζει την 
απόλυτη αναγκαιότητα να είναι ένα φάρμακο αποτελεσματικό και να διασφαλίζει τη 
θεραπεία του ασθενούς. Η έλλειψη αποτελεσματικότητας οδηγεί σε απώλεια πολύτιμου 
χρόνου για τη θεραπεία του ασθενούς και είναι εξ ορισμού μία πολύ σοβαρή ΑΕ.

ΑΠΟ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ

Έχει διαπιστωθεί ότι στα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής γίνεται συχνά λόγος για 
την ιδιαιτερότητα κάθε ανθρώπινου οργανισμού, καθώς και για την ανάγκη να προσαρ-
μόζεται η θεραπεία σε κάθε ασθενή ξεχωριστά.10 Επομένως, σπέρματα για αυτό που 
σήμερα ονομάζεται «εξατομικευμένη» ή «προσωποποιημένη» θεραπεία υπάρχουν ήδη 
από τις απαρχές της δυτικής ιατρικής σκέψης.

Κατά τη νεότερη εποχή, δημοσιεύθηκαν πρώιμες σχετικές παρατηρήσεις στις αρχές 
του 20ου αι. Ο όρος «Φαρμακογενετική» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1958 από 
τον γερμανό παιδίατρο Friedrich Vogel11, ο οποίος συνόψισε τις υπάρχουσες παρατη-
ρήσεις αφενός για την αδυναμία αντίληψης της γεύσης του φαινυλο-θειοκαρβαμιδίου 
και αφετέρου για ορισμένα περιστατικά πρόκλησης κρίσεων πορφυρίας από φάρμακα. 
Την ίδια περίπου εποχή, αναγνωρίζεται το γενετικό υπόστρωμα για την εκδήλωση αι-
μολυτικής αναιμίας από την πριμακίνη μεταξύ των Αφροαμερικανών, η οποία αργότερα 
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ταυτοποιήθηκε ως μία φυλοσύνδετη μετάλλαξη του ενζύμου γλυκοζο-6-φωσφορική αφυ-
δρογονάση (G6PD).12 Επίσης, διαπιστώνεται ότι η παράδοξη παράταση της άπνοιας από 
το μυοχαλαρωτικό σουκκινυλοχολίνη οφείλεται σε μία αυτοσωματική μετάλλαξη, η οποία 
οδηγεί σε ανεπάρκεια της χολινεστεράσης του πλάσματος, δηλαδή του ενζύμου που υπό 
φυσιολογικές συνθήκες τερματίζει ταχύτατα τη δράση της σουκκινυλοχολίνης.13 Τέλος, 
περιγράφεται για πρώτη φορά η περιστασιακή βαριά περιφερική πολυνευρίτιδα ως ΑΕ 
της ισονιαζίδης, για την οποία αποδείχθηκε ότι ευθύνεται η μετάλλαξη ενός ισενζύμου 
της Ν-ακετυλοτρανσφεράσης (ΝΑΤ2), το οποίο έχει κεντρικό ρόλο στην αδρανοποίηση 
του αντιφυματικού αυτού φαρμάκου.14 Σήμερα γνωρίζουμε, ότι η μειωμένη δραστικότητα 
του ισοενζύμου ΝΑΤ2, εκτός από την αυξημένη πιθανότητα περιφερικής νευροπάθειας 
και νεφροπάθειας από την ισονιαζίδη, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε τοξικότητα από 
τις σουλφοναμίδες, τις δαψόνες και την υδραλαζίνη.15

Οι τρεις αυτές διαταραχές (ανεπάρκεια G6PD, άτυπη χολινεστεράση πλάσματος και 
ανεπάρκεια ΝΑΤ2) αποτέλεσαν τα θεμελιώδη παραδείγματα της Φαρμακογενετικής και 
περιγράφονται ακόμη και σήμερα στα κλασικά εκπαιδευτικά συγγράμματα Φαρμακολο-
γίας.1-4 Όπως ήταν φυσικό, η Φαρμακογενετική περιορίστηκε στην περιγραφή ορισμένων 
φαινοτυπικών εκδηλώσεων. Από άποψη μεθοδολογίας, την εποχή εκείνη μεσουρανούσε 
η πρωτεϊνική βιοχημεία και ιδιαίτερα η ενζυμολογία, οπότε το βάθος της έρευνας περιο-
ριζόταν από τις διαθέσιμες εργαστηριακές μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύθηκε 
για πρώτη φορά το 1977 η παρατήρηση ότι το αντιυπερτασικό φάρμακο δεβρισοκίνη 
μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα σε ορισμένα άτομα, τα οποία το μεταβολίζουν με 
αργό ρυθμό. Διαπιστώθηκε ότι η μειωμένη ικανότητα υδροξυλίωσης της δεβρισοκίνης 
μεταβιβάζεται ως ένα υπολειπόμενο αυτοσωματικό γονίδιο.16

Στα τέλη του 20ου αι., με την αλματώδη ανάπτυξη της Μοριακής Βιολογίας, η ερευ-
νητική μεθοδολογία για τη μελέτη των πρωτεϊνών απέκτησε μία νέα διάσταση, επειδή 
κατέστη πλέον δυνατή και ευχερής η ανάλυση των γονιδίων που κωδικοποιούν τα 
πρωτεϊνικά μόρια. Με αυτόν τον τρόπο, η Φαρμακογενετική μεταπίπτει σταδιακά σε 
Φαρμακογονιδιωματική.

Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι οι όροι Φαρμακογενετική και Φαρμακογονιδιω-
ματική δεν είναι ταυτόσημοι. Η Φαρμακογενετική εστιάζει σε ένα γονίδιο και μάλιστα 
παραμένει στη φαινοτυπική έκφραση αυτού του γονιδίου, με τη βιοχημική ανάλυση 
πρωτεϊνικών μορίων. Αντίθετα, ο όρος Φαρμακογονιδιωματική χρησιμοποιείται για πρώτη 
φορά το 1998 για να περιγράψει την πληθυσμιακή ετερογένεια μιας φαρμακολογικής 
απάντησης, συσχετίζοντας τη γονιδιακή έκφραση (gene expression) ή την πολυμορφία 
μεμονωμένων γονιδίων (single nucleotide polymorphisms, SNP), με τις φαρμακοκινητικές 
και τις φαρμακοδυναμικές παραμέτρους μίας φαρμακευτικής ουσίας.17,18

Με τη βοήθεια της Φαρμακογονιδιωματικής, σήμερα γνωρίζουμε ότι το κυτόχρωμα 
Ρ450 που καταλύει την 4-υδροξυλίωση της δεβρισοκίνης κωδικοποιείται από το γονίδιο 
CYP2D6. Το γονίδιο αυτό φαίνεται ότι σχετίζεται με τον μεταβολισμό περίπου του 25% των 
φαρμάκων ευρείας κατανάλωσης, μεταξύ των οποίων η μετοπρολόλη, η νορτριπτυλίνη, 
η παρακεταμόλη, η σπαρτεΐνη, η φαινυτοΐνη και η φαινφορμίνη.1-4 Έχουν καταγραφεί 
περισσότερες από 80 παραλλαγές στα αλληλόμορφα γονίδια του CYP2D6, μερικά από 
τα οποία κωδικοποιούν πρωτεΐνες με ελλειμματική οξειδωτική ικανότητα.19 Η μελέτη του 
CYP2D6 απέδειξε ότι το γονίδιο αυτό συσχετίζεται με τέσσερις διαφορετικούς φαινο-
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τύπους, όσον αφορά τον ηπατικό μεταβολισμό φαρμάκων: τον υπερταχύ, τον έντονο, 
τον ενδιάμεσο και τον βραδύ μεταβολισμό. Ο εργαστηριακός προσδιορισμός του τύπου 
του CYP2D6 ενός ασθενούς μπορεί να δώσει μία αξιόπιστη εκτίμηση για τον μεταβο-
λισμό συγκεκριμένων φαρμάκων.20 Ασθενείς με βραδύ μεταβολισμό της ταμοξιφαίνης, 
η οποία χορηγείται χρονίως για την πρόληψη του μεταστατικού καρκίνου του μαστού, 
εμφανίζουν τοξική άθροιση που μπορεί να προκαλέσει φλεβοθρομβώσεις και καρκίνο του 
ενδομητρίου. Παράλληλα, μειώνεται το θεραπευτικό αποτέλεσμα, επειδή η ταμοξιφαίνη 
είναι «προφάρμακο», δηλαδή για να δράσει ως προφυλακτική αγωγή στον μεταστατικό 
καρκίνο του μαστού πρέπει να μεταβολιστεί από το CYP2D6 προς ενδοξιφαίνη.21

Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι πλέον δυνατός και για πολλά ακόμη κυτοχρώματα 
ή άλλα ένζυμα που εμπλέκονται στον μεταβολισμό φαρμάκων. Συγκεκριμένα, έχουν 
ταυτοποιηθεί δύο παραλλαγές του γονιδίου CYP2C, το CYP2C19 and CYP2C9. Η παραλ-
λαγή CYP2C19*2 (c.681G>A) διαπιστώθηκε αρχικά ότι ευθύνεται για τον περιορισμένο 
μεταβολισμό του αντιεπιληπτικού φαρμάκου μεφαινυτοΐνη, οπότε μπορεί να προκύψει 
έντονη καταστολή του ΚΝΣ από τοξική άθροιση.22 Αντίθετα, στην περίπτωση της κλο-
πιδογρέλης η παραλλαγή CYP2C19*2 οδηγεί σε μείωση του επιπέδου των ενεργών 
μεταβολιτών της, στους οποίους αποδίδεται το επιθυμητό αποτέλεσμα της αναστολής 
της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων.23,24

Το κυτόχρωμα CYP2C9 εμφανίζει επίσης πολυμορφία και συμμετέχει στην οξείδωση 
πολλών φαρμάκων ευρείας χρήσης, όπως η φαινυτοΐνη, η βαρφαρίνη, η τολβουταμίδη 
και η λοσαρτάνη. Σήμερα, γνωρίζοντας το γονιδιακό προφίλ ενός ασθενούς, προκύπτει 
εύκολα η κατάλληλη δοσολογία από σχετικούς πίνακες που είναι προσβάσιμοι στο δι-
αδίκτυο.25,26 Ωστόσο, η δυσκολία τιτλοποίησης της αντιπηκτικής αγωγής με βαρφαρίνη 
οφείλεται επίσης στην πολυμορφία του σημείου δράσης αυτού του φαρμάκου και συ-
γκεκριμένα της αναγωγάσης που διατηρεί τη βιταμίνη Κ σε ενεργό μορφή (βλ. κατωτέρω 
τα σχετικά με το γονίδιο VKORC1).

Εκτός από τα κυτοχρώματα Ρ450, αντιδράσεις οξείδωσης καταλύουν επίσης οι κυττα-
ροπλασματικές αφυδρογονάσες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αφυδρογονάση 
των διυδροπυριμιδινών (Dihydropyrimidine dehydrogenase, DPD), η δραστικότητα της 
οποίας είναι καθοριστική για τον μεταβολισμό, και επομένως την αδρανοποίηση, του 
αντικαρκινικού φαρμάκου 5-φθοριο-ουρακίλη. Η ελλειμματική μορφή της DPD ευθύνεται 
για την εκδήλωση σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη θεραπευτική αγωγή με 
5-φθοριο-ουρακίλη (γαστρεντερική τοξικότητα, περιφερική νευροπάθεια και καταστολή 
του μυελού των οστών).15 

Μία ανάλογη πολυμορφία έχουμε σε ένα μιτοχονδριακό ισοένζυμο της αλδεϋδικής 
αφυδρογονάσης, το οποίο αδρανοποιεί την ακεταλδεΰδη. Η ανεπάρκεια αυτού του 
ισοενζύμου οδηγεί σε τοξική άθροιση ακεταλδεΰδης, μετά από κατανάλωση αιθυλικής 
αλκοόλης. Έχει αποδειχθεί ότι στη θέση 487 του ελλειμματικού ενζύμου, το γλουταμικό 
οξύ έχει αντικατασταθεί από βαλίνη.27 Πρόκειται για μία παραλλαγή αρκετά συχνή στην 
κιτρίνη φυλή, η οποία εξηγεί τη μεγάλη ευαισθησία των λαών της Άπω Ανατολής στα 
αλκοολούχα ποτά.

Ένα άλλο πολύμορφο ένζυμο είναι η αναγωγάση του μεθυλενο-τετραϋδροφυλλικού 
οξέος (Methylenetetrahydrofolate reductase, MRHFR), η οποία συμμετέχει στον μετα-
βολισμό του φυλλικού οξέος και διαδραματίζει μείζονα ρόλο στη φυσιολογική σύνθεση 
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νουκλεοτιδίων. Ορισμένες μεταλλάξεις της MRHFR, όπως η C677T και η A1298C οδηγούν 
σε μειωμένη ενζυμική δραστικότητα. Ιδιαίτερα η αναγωγάση από το μεταλλαγμένο γονίδιο 
C677T, στην οποία ένα μόριο βαλίνης έχει αντικατασταθεί από αλανίνη, αυξάνει τα επίπε-
δα της ομοκυστεΐνης στο πλάσμα και προκαλεί τοξικότητα από το πεπτικό σύστημα. Σε 
ασθενείς με μεταλλαγμένη MRHFR, η χορήγηση μεθοτρεξάτης συνοδεύεται από έντονη 
τοξικότητα (αύξηση τρανσαμινασών, στοματίτιδα, ναυτία, αλωπεκία και εξάνθημα).28,29

Όσον αφορά τις συνθετικές αντιδράσεις, ήδη αναφέρθηκε παραπάνω ο ρόλος της 
πολυμορφικής N-ακετυλάσης που συμμετέχει στην αδρανοποίηση της ισονιαζίδης, της 
υδραλαζίνης, των σουλφονών και των σουλφοναμιδών.

Πολυμορφία έχει περιγραφεί επίσης για ένζυμα που συμμετέχουν σε αντιδράσεις 
μεθυλίωσης και γλυκουρονιδίωσης. Τα παράγωγα της θειοπουρίνης, όπως η 6-μερκαπτο-
πουρίνη, αδρανοποιούνται μέσα στον οργανισμό με μεθυλίωση που καταλύεται από μία 
κυτταροπλασματική S-μεθυλ-τρανσφεράση (TPMT). Σε παιδιατρικούς ασθενείς με οξεία 
λεμφοβλαστική λευχαιμία, η υπολειτουργία του γονιδίου που κωδικοποιεί την S-μεθυλ-
τρανσφεράση έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές τοξικές εκδηλώσεις από το αιμοποιητικό 
σύστημα, εξαιτίας της άθροισης της 6-μερκαπτοπουρίνης.30 

Η ιρινοτεκάνη δρα ως κυτταροστατικό φάρμακο, αφού μετατραπεί στον δραστικό 
μεταβολίτη SN-38 (7-αιθυλο-10-υδροξυ-καμπτοθηκίνη). Η αδρανοποίηση της SN-38 γί-
νεται μέσω σύνδεσής της με γλυκουρονικό οξύ (γλυκουρονιδίωση), η οποία καταλύεται 
από το μικροσωμιακό ένζυμο τρανσφεράση του ουριδινο-διφωσφορο-γλυκουρονικού 
οξέος (UDP-glucuronosyltranserase). Το γονίδιο UGT1A1 που κωδικοποιεί αυτή την 
τρανσφεράση απαντάται επίσης με τη μορφή UGT1A1*28, ένα πολύμορφο γονίδιο που 
σχετίζεται με τη σύνθεση μίας ελλειμματικής μορφής του ενζύμου. Αυτή η παραλλαγή 
έχει ως αποτέλεσμα την τοξική άθροιση της SN-38, που εκδηλώνεται με ουδετεροπενία 
και έντονο ερεθισμό του πεπτικού συστήματος.31 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, πολλά πρωτεϊνικά μόρια μπορεί να λειτουργήσουν ως ση-
μεία σύνδεσης για τη δράση των φαρμάκων (μεμβρανικοί υποδοχείς, ένζυμα, δομικές 
πρωτεΐνες σε διαύλους ιόντων, κ.ά.). Σε αρκετές περιπτώσεις, σημεία σύνδεσης είναι 
ενδοκυττάρια μόρια που λειτουργούν ως μεταφορείς, τα οποία εμφανίζουν επίσης ποι-
κιλομορφία στη δομή και τη λειτουργία τους. για παράδειγμα, παρατηρείται ποικιλία 
έκφρασης στο γονίδιο SLCO1B1 της ομάδας 1Β1 που κωδικοποιεί τη σύνθεση του κυτ-
ταροπλασματικού μεταφορέα οργανικών ανιόντων. Μεταλλάξεις στο μόριο αυτό έχουν 
συσχετισθεί με την εμφάνιση μυαλγιών, όταν χορηγούνται στατίνες.32

Επίσης, μία πολυμορφία που αφορά στον μηχανισμό δράσης των κουμαρινικών 
αντιπηκτικών και εξαρτάται από το γονίδιο VKORC1 επηρεάζει το τελικό θεραπευτικό 
αποτέλεσμα.33 Το γονίδιο αυτό αντιστοιχεί στη σύνθεση της υπομονάδας 1 του ενζύμου 
VKORC1 (Vitamin K ep-Oxide Reductase Complex subunit 1), η οποία αποτελεί το σημείο 
σύνδεσης τόσο της Βιταμίνης Κ όσο και των κουμαρινικών αντιπηκτικών. Πρόκειται για 
μία αναγωγάση απαραίτητη στη διατήρηση ικανών επιπέδων ενεργού βιταμίνης Κ, δε-
δομένου ότι μετατρέπει το αδρανές εποξείδιο της βιταμίνης Κ στην ενεργό αναχθείσα 
μορφή. Συγκεκριμένα, η βιταμίνη Κ συνδέεται με το ένζυμο VKORC1 και αναστέλλει την 
ενεργοποίηση της βιταμίνης Κ, οδηγώντας έτσι στην έλλειψη πολλών και σημαντικών 
παραγόντων της πήξης για τη σύνθεση των οποίων είναι απαραίτητη αυτή η βιταμίνη. 
Μία μετάλλαξη στο μόριο του VKORC1 καθιστά δυσχερή τη σύνδεση των παραγώγων 
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της κουμαρίνης και εξασθενίζει κατά πολύ την αντιπηκτική τους δράση, γεγονός που 
ερμηνεύει την παλαιά κλινική παρατήρηση ότι μεταξύ των ασθενών που λαμβάνουν 
κουμαρινικά μπορεί να υπάρχει ακόμη και εικοσαπλάσια διαφορά στη δοσολογία, όταν 
ως κριτήριο λαμβάνεται ο φαινότυπος του χρόνου προθρομβίνης.34,35

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το διάστημα μεταξύ 1955 και 1970, περίπου 100.000 Ιάπωνες διαγνώσθηκαν με 
υποξεία μυελο-οπτική νευροπάθεια (Subacute Myelooptic Neuropathy, SMON), μία 
άγνωστη μέχρι τότε ασθένεια. Η συμπτωματολογία αφορούσε στο πεπτικό και το νευ-
ρικό σύστημα, κατέληγε σε τύφλωση και αρκετά συχνά ακόμη και σε θάνατο. Αν και ο 
ακριβής μηχανισμός τοξικότητας παραμένει ακόμη και σήμερα ασαφής, πολλές επιδη-
μιολογικές μελέτες έχουν συσχετίσει την πάθηση αυτή με τη χρήση κλιοκινόλης, ένα 
αντιπρωτοζωϊκό παράγωγο της υδροξυκινολίνης που προοριζόταν για την αντιμετώπιση 
της διάρροιας των ταξιδιωτών.36 Παρά τη μακροχρόνια και ευρύτατη χρήση του φαρ-
μάκου σε ΗΠΑ και Ευρώπη, παρόμοια κρούσματα τοξικότητας δεν είχαν παρατηρηθεί 
σε καυκάσιους ασθενείς. Η τεκμηριωμένη ιστορικά υπερευαισθησία των Ιαπώνων στην 
κλιοκινόλη αποτελεί το πρώτο παράδειγμα εμφανούς φυλετικής διαφοράς, όσον αφορά 
την τοξικότητα κάποιου φαρμάκου. 

Πρόσφατες εμπεριστατωμένες μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι αυτόχθονες της 
Αφρικανικής Ηπείρου έχουν περισσότερες παραλλαγές του κυτοχρώματος Ρ450 
συγκριτικά με πληθυσμούς της λευκής και της κίτρινης φυλής, και ακόμη συγκριτικά 
με τους Αφροαμερικανούς, επειδή αυτοί κατάγονται προφανώς από ορισμένες μόνον 
περιοχές της Αφρικής.37

Αν και δεν είναι σαφής ο μηχανισμός τοξικότητας, το αντιεπιληπτικό φάρμακο καρβα-
μαζεπίνη εμφανίζει σοβαρές αντιδράσεις επιβραδυνόμενης υπερευαισθησίας (σύνδρομο 
επιδερμικής νεκρόλυσης) σε άτομα της κιτρίνης φυλής που έχουν ως μείζον σύμπλεγμα 
ιστοσυμβατότητας (HLA, Human Leucocyte Antigens) το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο 
HLA-B*150.38 Το σύμπλεγμα HLA παίζει σημαντικό ρόλο στο ανοσολογικό σύστημα, 
επειδή συμβάλλει στη λειτουργία διάκρισης μεταξύ των πρωτεϊνών του οργανισμού 
από τις πρωτεΐνες διαφόρων παθογόνων, όπως οι ιοί και τα μικρόβια. Στη λευκή φυλή, 
η τοξικότητα της καρβαμαζεπίνης είναι ηπιότερη και συσχετίζεται με την παρουσία του 
μεταλλαγμένου αλληλόμορφου HLA-A*3101.20

Άλλα παραδείγματα φαρμακολογικού ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν τα αλληλό-
μορφα CYP2C19*3 (p.W212X) και CYP2D6*10 (p.P34S; p.S486T) που έχουν μειωμένη 
έκφραση στην κιτρίνη φυλή, τα CYP2C9*8 (p.R150H), CYP2D6*17 (p.T107I; p.R296C) 
και NAT2*14 (p.R64Q) που έχουν μειωμένη έκφραση στους Αφροαμερικανούς, καθώς 
και το γονίδιο VKORC1 p.D36Y, το οποίο είναι μειωμένο στους Ισραηλίτες Ασκενάζι, με 
αποτέλεσμα να απαιτούνται υψηλότερες δόσεις κουμαρινικών αντιπηκτικών.39,40 

Επίσης, η χορήγηση κλοπιδογρέλης σε ασθενείς μετά από έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου στις ΗΠΑ συνοδευόταν από αυξημένη συχνότητα δεύτερου εμφράγματος στους 
λευκούς ασθενείς, ενώ αντίθετα οι Αφροαμερικανοί ασθενείς είχαν αυξημένη συχνότητα 
αιμορραγιών. Οι εντυπωσιακές αυτές διαφορές αποδίδονται στα μεταλλαγμένα αλλη-
λόμορφα CYP2C19*17 και CYP1A2*1C.41
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Από τα παραδείγματα αυτά, καθίσταται σαφές ότι οι AE εμφανίζουν ποικιλία έκφρασης 
όχι μόνον από άτομο σε άτομο, αλλά και μεταξύ διαφορετικών φυλών και εθνοτήτων.42

Η ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟξΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πολλές τοξικές εκδηλώσεις οφείλονται κυρίως στη χημική δομή των φαρμακευτικών 
ουσιών και σε μικρότερο βαθμό στις ιδιότητες του βιολογικού υποστρώματος. Στην 
κατηγορία αυτή ανήκουν οι αλλεργικές αντιδράσεις, η φαρμακευτική εξάρτηση και η 
γονοτοξικότητα (τερατογένεση και καρκινογένεση).

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΕΡγΙΑ

Όταν το αλλεργιογόνο φάρμακο έχει πρωτεϊνική φύση (π.χ. ινσουλίνη), ο μηχανισμός 
ευαισθητοποίησης του οργανισμού είναι προφανής. Ωστόσο, αλλεργικές αντιδράσεις 
παρατηρούνται ακόμη και με φάρμακα που έχουν απλή χημική δομή, η οποία δεν θα 
δικαιολογούσε κάποια αρχική ευαισθητοποίηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ορι-
σμένα χημικά μόρια μπορούν να λειτουργήσουν ως «απτίνες», δηλαδή να συνδεθούν 
ομοιοπολικά με ενδογενείς πρωτεΐνες, των οποίων μεταβάλλουν τη χωροδιάταξη. Οι 
μετουσιωμένες αυτές πρωτεΐνες δεν αναγνωρίζονται πλέον από το ανοσοποιητικό σύ-
στημα, το οποίο κινητοποιείται προς παραγωγή αντισωμάτων.

Η εμφάνιση φαρμακευτικής αλλεργίας είναι αρκετά σπάνια. Η πενικιλλίνη, ένα από 
τα συνηθέστερα αλλεργιογόνα φάρμακα, προκαλεί αλλεργία μόνο σε ποσοστό 5-10% 
των περιπτώσεων που χρησιμοποιείται. Η ασπιρίνη, παρά την ευρύτατη χρήση της, 
προκαλεί αλλεργία μόνο σε ποσοστό 0.2%.1-4

Ο πρωτεύων ρόλος των φυσικοχημικών ιδιοτήτων ενός φαρμάκου στην εγκατάστα-
ση φαρμακευτικής αλλεργίας καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ορισμένες ουσίες 
δρουν σχεδόν πάντοτε ως απτίνες και οδηγούν σε ευαισθητοποίηση του οργανισμού, 
ενώ ορισμένες άλλες ουδέποτε έχουν συσχετισθεί με κάποια αλλεργική αντίδραση.4 
Αρκεί να αναφερθεί ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα φάρμακο έπρεπε να 
αποσυρθεί από την κυκλοφορία επειδή προκαλούσε ευαισθητοποίηση σε όλους τους 
ασθενείς, όπως για παράδειγμα ορισμένες ιωδιούχες ακτινοσκιερές ουσίες.43 Αντίθετα, 
ουδέποτε έχει καταγραφεί κάποια αλλεργία με αίτιο την καφεΐνη.44

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕξΑΡΤΗΣΗ

Τα φάρμακα που προκαλούν εξάρτηση επενεργούν στο ΚΝΣ και προδιαθέτουν σε 
κατάχρηση, επειδή η χρήση τους βιώνεται ως μία ευχάριστη εμπειρία («ψυχολογική 
εξάρτηση»). Όταν η μακροχρόνια λήψη τους συνοδεύεται από την εγκατάσταση αντοχής, 
απαιτείται συνεχής αύξηση των δόσεων. Στην περίπτωση αυτή, η απότομη διακοπή του 
φαρμάκου μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο στέρησης («φυσική» ή «σωματική εξάρτηση»). 
Η εξάρτηση αποτελεί μία σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια που ενδέχεται να δημιουργήσει 
πρακτικά προβλήματα στην κλινική εφαρμογή πολύ χρήσιμων φαρμάκων, όπως είναι τα 
οπιούχα (ναρκωτικά αναλγητικά). Παράλληλα, αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα, δεδομένου 
ότι προδιαθέτει σε κακή χρήση και κατάχρηση πολλών φαρμακευτικών ουσιών, μερικές 
από τις οποίες δεν χρησιμοποιούνται καν από την επίσημη ιατρική.45,46

Εκτός από τα οπιούχα, στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα ηρεμιστικά και άλλα κα-
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τασταλτικά φάρμακα (αντιεπιληπτικά, υπναγωγά), τα ψυχοδιεγερτικά (αμφεταμίνες, 
κοκαΐνη), διάφορες ουσίες εμπειρικής χρήσης χωρίς σαφή θέση στην επίσημη ιατρική 
(κανναβινοειδή, νικοτίνη, LSD), καθώς και πολλά φυτικά προϊόντα με ψυχοδραστικά 
συστατικά που είναι ενσωματωμένα στις παραδόσεις διαφόρων λαών (απήγανος, κάβα, 
μπετέλ, στραμώνιο, ψιλοκυβίνη κ.ά.).4,47

Όλες οι εξαρτησιογόνες ουσίες διαθέτουν ορισμένες βασικές ιδιότητες, ως απόρροια 
της χημικής τους δομής. Από φαρμακοκινητική άποψη, αφενός διέρχονται με ευχέρεια 
τον αιματεγκεφαλικό φραγμό, και αφετέρου παρουσιάζουν απότομη άνοδο και απότομη 
κάθοδο όσον αφορά τη στάθμη τους στο αίμα. Από φαρμακοδυναμική άποψη έχουν την 
ικανότητα να κινητοποιούν τα ντοπαμινεργικά νευρωνικά κυκλώματα του «συστήματος 
ανταμοιβής» του εγκεφάλου. Η φαρμακολογική αυτή ενέργεια βιώνεται ως μία ευχάριστη 
εμπειρία και προδιαθέτει σε επαναλαμβανόμενη χρήση.

Επομένως, είναι σαφές ότι η φαρμακευτική εξάρτηση, ως ανεπιθύμητη ενέργεια, 
προκαθορίζεται κυρίως από φυσικοχημικούς παράγοντες και λιγότερο από τις ιδιότητες 
του βιολογικού υποστρώματος.

γΟΝΟΤΟξΙΚΟΤΗΤΑ

Οι γονοτοξικές επιδράσεις αφορούν στο γενετικό υλικό των κυττάρων και εκδηλώνο-
νται ως μεταλλαξιογένεση, τερατογένεση ή καρκινογένεση. Ο όρος μεταλλαξιογένεση 
αναφέρεται σε πειραματικά δεδομένα από καλλιέργειες προκαρυωτικών ή ευκαρυωτικών 
κυττάρων, που υποδηλώνουν ότι ένα φάρμακο ενδέχεται να επηρεάζει τη δομή ή τη 
λειτουργία των χρωμοσωμάτων.

Σε επίπεδο οργανισμού, η μεταλλαξιογόνος δράση μπορεί να οδηγήσει σε καρκινογέ-
νεση (πρόκληση νεοπλασματικής εξαλλαγής, σε συγκεκριμένο τύπο ώριμων κυττάρων), 
ή σε τερατογένεση (εντοπισμένη αλλοίωση του γενετικού υλικού ή της φυσιολογικής 
έκφρασής του, σε αναπτυσσόμενα εμβρυϊκά κύτταρα, που μπορεί να καταλήξει σε κάποια 
μικρή ή μεγάλη ανατομική ανωμαλία). Βασική προϋπόθεση για να είναι κάποιος παράγο-
ντας μεταλλαξιογόνος, καρκινογόνος ή τερατογόνος είναι η ικανότητα να αντιδρά με τις 
πυρηνικές πρωτεΐνες (ιστόνες, όξινες πρωτεΐνες) ή με τα πυρηνικά οξέα (DNA, RNA).4,7

Aπό άποψη μηχανισμού, οι μεταβολές του γονότυπου μπορούν να συμβούν είτε 
στο DNA, είτε στο οργανιδιακό επίπεδο των χρωμοσωμάτων. Στο μοριακό επίπεδο του 
DNA, οι συχνότερες μεταβολές είναι η αλλαγή, η προσθήκη ή η εξάλειψη ενός ζεύγους 
βάσεων (π.χ. αντικατάσταση της αδενίνης από γουανίνη). Ικανότητα αλλαγής βάσης έχει 
παρατηρηθεί, π.χ., με την υδροξυλαμίνη και τα αλκυλιωτικά αντικαρκινικά φάρμακα. Η 
αλλαγή είναι συνήθως, αποτέλεσμα υδροξυλίωσης ή απαμίνωσης μίας βάσης. Η προ-
σθήκη ή η εξάλειψη ενός ζεύγους βάσεων επιδρά στην αντιγραφή του mRNA, με τελικό 
αποτέλεσμα τη σύνθεση νέου τύπου πρωτεϊνικών μορίων. Όταν η αλλοίωση εμποδίζει 
το DNA να λειτουργήσει φυσιολογικά, τότε είναι δυνατόν να ακολουθήσει διάσπαση της 
αλυσίδας κατά τη φάση του αναδιπλασιασμού.1-4

Σε οργανιδιακό επίπεδο, συνήθη τοξικά επακόλουθα είναι η ρήξη χρωμοσωμάτων, ο 
λανθασμένος ή ελλιπής ανασυνδυασμός, καθώς και η ανισοκατανομή των χρωμοσωμάτων 
μεταξύ των θυγατρικών κυττάρων. Κατά την αναγωγική φάση της μείωσης, επέρχεται 
φυσιολογική ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ ομολόγων χρωμοσωμάτων, με τους 
μηχανισμούς του χιάσματος και του ανασυνδυασμού. Έχει διαπιστωθεί, ότι πολλές 
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μεταλλαξιογόνες ουσίες αναστέλλουν τον ανασυνδυασμό, με αποτέλεσμα να προκύ-
πτουν πολλά ασύνδετα τμήματα χρωμοσωμάτων. Επειδή ακριβώς η μείωση συμβαίνει 
στα κύτταρα της γενετικής σειράς (γαμέτες), αυτές οι μεταβολές των χρωμοσωμάτων 
κληρονομούνται, εφ’ όσον είναι συμβατές με τη ζωή. Με αυτόν τον τρόπο, επενεργούν 
τα αλκυλιωτικά φάρμακα, η αιθυλική αλκοόλη, η κουμαρίνη, η φαινόλη κ.ά.48,49

Είναι προφανές ότι η χημική δομή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για μία φαρμακευ-
τική ουσία προκειμένου να συνδεθεί με το γενετικό υλικό και να μεταβάλει τη δομή και τη 
λειτουργία του. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα πυρηνικά οξέα και οι λειτουργίες 
της μίτωσης και της μείωσης αποτελούν πρωταρχικές και προκαθορισμένες κυτταρικές 
λειτουργίες απόλυτα συνυφασμένες με το φαινόμενο της ζωής, θα μπορούσαμε να 
ισχυρισθούμε ότι στην περίπτωση της γονοτοξικότητας το βιολογικό υπόστρωμα είναι 
από τη φύση «αρχέγονο» και κατά συνέπειαν πολύ ανθεκτικό και αμετάβλητο. Ωστόσο, 
στις φάσεις της μίτωσης και της μείωσης καθίσταται ευάλωτο, εξαιτίας του ανοίγματος 
της διπλής έλικας του DNA και των βιοχημικών αντιδράσεων που είναι απαραίτητες για 
τον αναδιπλασιασμό της.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από όσα εκτέθηκαν παραπάνω, θα μπορούσαμε να συνάγουμε ορισμένα συμπερά-
σματα, προς την κατεύθυνση της αποφυγής τυχόν τοξικών εκδηλώσεων από τη χρήση 
φαρμάκων.

Κατ’ αρχάς, οι AE που εκπορεύονται κυρίως από τις φυσικοχημικές ιδιότητες μιας 
ουσίας (φαρμακευτική αλλεργία, φαρμακευτική εξάρτηση και γονοτοξικότητα), και όχι από 
το βιολογικό υπόστρωμα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια παρέμβασης κατά την άσκηση 
της κλινικής ιατρικής. Απεναντίας, έχει ληφθεί πρόνοια να εξετάζονται ενδελεχώς κατά 
τη φάση της προκλινικής τοξικολογικής μελέτης των ουσιών εκείνων που προορίζονται 
για φάρμακα. Πρόκειται για τυποποιημένες δοκιμασίες που διεξάγονται σε in vitro και in 
vivo πειραματικές διατάξεις και βασίζονται στις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις. Τα 
αποτελέσματα αυτών των μελετών λαμβάνονται υπόψη πριν δοθεί άδεια κυκλοφορίας 
σε ένα νέο φάρμακο και συνεκτιμώνται με βάση την αρχή της σχέσης «όφελος/κίνδυνοι». 
Είναι γνωστό, ότι τα περισσότερα αντικαρκινικά φάρμακα έχουν καρκινογόνες ιδιότητες 
που οφείλονται στον μηχανισμό δράσης τους. Ωστόσο, η έγκριση της χρήσης τους 
βασίζεται στη συνεκτίμηση πολλών παραγόντων, όπως είναι η έλλειψη άλλων αποτελε-
σματικών φαρμάκων, το προσδόκιμο ύφεσης της νεοπλασματικής νόσου, η ποιότητα 
ζωής των ασθενών κ.ο.κ. 

Όταν οι AE εκπορεύονται κυρίως από τις ιδιότητες του βιολογικού υποστρώματος, 
δηλαδή από το γονιδίωμα του ασθενούς, τότε ίσως έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποι-
ήσουμε τις γνώσεις μας από το πεδίο της Φαρμακογονιδιωματικής.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να καταστούν σαφή ορισμένα σημαντικά αξιώματα της 
Φαρμακολογίας:
1. Η δράση ενός φαρμάκου στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να είναι διάχυτη και να 

επηρεάζει πολλά συστήματα ταυτοχρόνως. Ας θυμηθούμε τα κλασικά αντιφλεγμο-
νώδη φάρμακα του τύπου της ασπιρίνης, τα οποία εμφανίζουν τη μη ειδική ενέργεια 
της μείωσης των προσταγλανδινών, μέσω της αναστολής της κυκλοοξυγενάσης. 
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Πρόκειται για ένα ένζυμο που υπάρχει σε όλους τους ιστούς και υπεισέρχεται σε 
δεκάδες λειτουργίες, με αποτέλεσμα οι επιθυμητές ή AE αυτών των φαρμάκων να 
μην εμφανίζουν καμία εξειδίκευση. Αυτή η διάχυτη απάντηση του οργανισμού δεν 
είναι δυνατόν να υποστεί επιλεκτικό έλεγχο.

2. Ακόμη και όταν ένα φάρμακο διαθέτει κάποια εξειδικευμένη ενέργεια σε ένα σύστημα, 
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εμφανίζει κάποια άλλη ενέργεια σε ένα άλλο 
σύστημα, και μάλιστα με διαφορετικό και απρόβλεπτο μηχανισμό δράσης. Στην περί-
πτωση αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα των κλασικών αντιισταμινικών, τα 
οποία πέραν της αναστολής των ισταμινεργικών υποδοχέων Η1, επηρεάζουν επίσης 
τους χολινεργικούς υποδοχείς, με αποτέλεσμα τη γνωστή υπνηλία που συνοδεύει 
τη χρήση τους. Επιπλέον, μερικά από αυτά προδιαθέτουν σε καρδιακές αρρυθμίες, 
επειδή επιμηκύνουν το διάστημα P-Q, με έναν μηχανισμό που δεν έχει αποσαφηνι-
σθεί πλήρως. Είναι σαφές, ότι οι πολλαπλές ανεπιθύμητες ενέργειες, και μάλιστα 
όταν προκύπτουν μέσα από διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης, δεν είναι εύκολο 
να αντιμετωπισθούν. 

3. Όταν οι AE σχετίζονται κυρίως με γενετικούς παράγοντες, η αποτροπή τους εξαρ-
τάται πρωταρχικά από την κατανόηση της λειτουργίας των εμπλεκομένων γονιδίων. 
Στην περίπτωση που η γενετική προδιάθεση είναι μονογονιδιακή και κληρονομείται 
με τους νόμους του Gregor Mendel, όπως συμβαίνει με τις κλασικές αντιδράσεις 
ιδιοσυγκρασίας, τότε είναι ευκολότερη τόσο η κατανόηση όσο και η πρόληψη της 
ανεπιθύμητης ενέργειας. Αυτό όμως δεν συμβαίνει πάντοτε. Όπως αναφέρθηκε ήδη, 
η χρήση κουμαρινικών αντιπηκτικών μπορεί να περιπλακεί από τυχόν πολυμορφία 
αφενός του κυτοχρώματος CYP2C9 που τα μεταβολίζει και αφετέρου του ενζύμου 
VKORC1 που αποτελεί το αρχικό σημείο δράσης για την τελική εμφάνιση της αντι-
πηκτικής ενέργειας. Η ανάλυση των ιδιοτήτων αυτών των γονιδίων δίνει χρήσιμες 
πληροφορίες για τη δοσολογία, αλλά δεν αντιμετωπίζει πάντοτε το πρόβλημα καθ’ 
ολοκληρίαν, ιδιαίτερα όταν οι ασθενείς λαμβάνουν πολλά φάρμακα με πιθανές αλ-
ληλεπιδράσεις.
Ο Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) των ΗΠΑ έχει εγκρίνει αρκετές έτοιμες 

δοκιμασίες («κιτ») που επιτρέπουν την ευχερή διαπίστωση τυχόν γενετικών αποκλίσεων 
σε δείγμα αίματος, ώστε να είναι δυνατή η τροπολογία της δοσολογίας, είτε ακόμη και 
ο αποκλεισμός κάποιου φαρμάκου σε συγκεκριμένους ασθενείς. Τα «κιτ» ανήκουν στα 
καλούμενα «ιατρικά βoηθήματα» (medical devices) και προς το παρόν δεν έχει καθορισθεί 
πλήρως το ποσοστό κάλυψης της δαπάνης από τα ασφαλιστικά ταμεία. Παρ’ όλα αυτά, 
γενικεύεται ήδη ο προσδιορισμός των πολύμορφων ισοενζύμων του κυτοχρώματος Ρ450, 
ιδιαίτερα των υποτύπων CYP2D6 (με 29 διαφορετικές μορφές) και του CYP2C19 (με 
2 διαφορετικές μορφές). Τα ισοένζυμα αυτά συμμετέχουν στον μεταβολισμό μεγάλου 
αριθμού φαρμάκων ευρείας χρήσης, οπότε η ταξινόμηση των ασθενών σε «ταχείς», 
«μέσους» και «βραδείς μεταβολιστές» επιτρέπει την προσαρμογή της δοσολογίας 
για την επίτευξη ικανών θεραπευτικών επιπέδων, με λιγότερες παρενέργειες. Επίσης, 
έχει εγκριθεί η χρήση του «κιτ» για την ανίχνευση των ελλειμματικών γονοτύπων της 
γλυκουρονυλ-τρανσφεράσης (UGT1A1), ώστε να αποφεύγεται η τοξική άθροιση του 
αντικαρκινικού φαρμάκου ιρινοτεκάνη.

Επί πλέον, ο FDA έχει καθιερώσει την αναγραφή πληροφοριών σχετικών με φαρμακο-



72

η ιατριΚη ΦρΟντιδα τΟυ ασθΕνΟυσ απΟ τη Χρηση των ΒΟτανων

γονιδιωματικούς δείκτες, στο ένθετο φύλλο οδηγιών κάθε προϊόντος.50 για παράδειγμα 
στο αντικαταθλιπτικό φάρμακο σιταλοπράμη, που μεταβολίζεται κυρίως από το κυτό-
χρωμα CYP2C19, η επισήμανση του FDA αναφέρει: «Η ημερήσια δόση δεν πρέπει να 
ξεπερνά το 20 mg, όταν ο ασθενής είναι άνω των 60 ετών, όταν υπάρχει ηπατοπάθεια, 
και όταν ανήκει στους βραδείς μεταβολιστές όσον αφορά το CYP2C19, ή λαμβάνει 
άλλα φάρμακα που αναστέλλουν το CYP2C19.51,52 Ήδη, τα ένθετα 284 φαρμακευτικών 
ουσιών που χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ περιέχουν χρήσιμες πληροφορίες για φαρμακο-
γονιδιωματικούς δείκτες. Μάλιστα, για ορισμένα φάρμακα γίνεται μνεία περισσοτέρων 
του ενός δεικτών.53

Η αναζήτηση βιολογικών δεικτών που θα διευκολύνουν την επιλογή του κατάλληλου 
φαρμάκου και της κατάλληλης δοσολογίας αποτελεί κεντρικό σημείο έρευνας για τον 
πολλά υποσχόμενο νέο κλάδο της «Κλινικής Φαρμακογονιδιωματικής». Τα τελευταία 
χρόνια η πρόοδος των σχετικών τεχνικών επιτρέπει τη μαζική ανάλυση ενός μεγάλου 
μέρους του ανθρώπινου γονιδιώματος, οπότε η επιλογή φαρμάκου και δοσολογίας 
βασίζεται σε περισσότερους από έναν βιοδείκτες. Αυτό αποτελεί και τον απώτερο 
ιδεατό στόχο, σύμφωνα με τον οποίο κάθε ασθενής θα λαμβάνει θεραπεία αφού πριν 
ταυτοποιηθεί μεγάλο μέρος του γονιδιώματός του, με σκοπό τη χρήση αλγορίθμων που 
θα συνδυάζουν όλα τα δεδομένα από όλους τους βιοδείκτες που υπεισέρχονται στην 
προγραμματιζόμενη θεραπεία. Είναι αυτονόητο, ότι για τις κλινικές μελέτες των νέων 
φαρμάκων θα επιλέγονται υγιείς εθελοντές με γενετική ομοιογένεια, όσον αφορά τα 
γονίδια εκείνα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική 
του υπό μελέτη μορίου. 

Εάν κάποτε επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο στον πε-
ριορισμό των ανεπιθύμητων ενεργειών που εκπορεύονται από το γονιδιακό υπόστρωμα 
του ανθρώπινου οργανισμού. Θα δυσκολευτούμε πολύ, ωστόσο, να εξαλείψουμε εκείνες 
τις τοξικές εκδηλώσεις που οφείλονται περισσότερο στις φυσικοχημικές ιδιότητες των 
φαρμάκων και λιγότερο στο γονιδιακό υπόστρωμα (αλλεργία, εξάρτηση, τερατογένεση 
και καρκινογένεση).
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Ιατρική την Εποχή της Υψηλής Τεχνολογίας:
Η έκρηξη της γνώσης τον 19ο αιώνα  
και η συμβολή της στην εξέλιξη  
της φαρμακολογίας -  
Η περίπτωση των αλκαλοειδών

Μαριάννα Καραμάνου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που συνέβησαν στα τέλη του 
18ου αιώνα και ιδιαίτερα ο αγώνας για την Αμερικανική Ανεξαρτησία και η γαλλική 
Επανάσταση συντέλεσαν στη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας κοινωνικής και πολιτικής 
πραγματικότητας, επιδρώντας ταυτόχρονα στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Η 
ισότητα, η ελευθερία της σκέψης και του λόγου, θεμελιώδεις αρχές της γαλλικής 
Επανάστασης, συνοδεύτηκαν από την πρόσβαση στο δικαίωμα στη γνώση όλων των 
κοινωνικών στρωμάτων. Παράλληλα με την ιατρική, ο αστικός χάρτης μεταβάλλεται και 
η καθημερινή ζωή αλλάζει, συνέπεια της βιομηχανικής επανάστασης1.

Στο Παρίσι έμελλε να λάβει χώρα η μεγαλύτερη επανάσταση στο χώρο της υγείας, 
επανάσταση που είχαν προλειάνει λίγες δεκαετίες νωρίτερα, ο θεμελιωτής της σύγχρονης 
Παθολογικής Ανατομικής Giovanni Battista Morgagni (1682-1771) και ο Ολλανδός ιατρός 
Herman Boerhaave (1668-1738), καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Leiden. Στις κλασσικές 
εργασίες του Morgagni αναδεικνύεται τόσο ο ανατόμος όσο και ο κλινικός ιατρός, 
που συνδυάζει την ειδική γνώση του θαλάμου της νεκροτομής με τις παρατηρήσεις 
του κλινικού. Η παθολογική ανατομία, που δεν υφίστατο ως επιστήμη μέχρι την εποχή 
εκείνη, κατέλαβε, χάρη στον Morgagni, τη ζωτική της θέση στην ιατρική επιστήμη. Η 
αριστουργηματική ανάλυση του τεράστιου ποσού ύλης που συνέλεξε επί πολλά έτη (ας 
σημειωθεί πως υπήρξε καθηγητής ανατομίας στην Πάδοβα για μισό αιώνα) και η συστη-
ματική και ορθολογική οικοδόμηση των φαινομένων, ανέδειξαν, όπως ποτέ προηγουμέ-
νως, τη σχέση μεταξύ των αλλοιώσεων των νοσούντων οργάνων και των εκδηλώσεων 
της νόσου. Την ίδια περίοδο ο Herman Boerhaave (1668-1738), εισήγαγε τα μαθήματα 
επί κλίνης. Morgagni και Boerhaave έθεσαν τα θεμέλια της ανατομοκλινικής μεθόδου. 
Η ώρα για να γίνει η θεωρία πράξη είχε πλέον φτάσει1. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1794, 
στη γαλλία, ο ιατρός, φιλόσοφος, πολιτικός και ιστορικός της ιατρικής Pierre Georges 
Cabanis (1757-1808) ίδρυσε, μαζί με τους Philippe Pinel (1845-1826), Joseph-Ignace 
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Guillotin (1738-1814) και Antoine Fourcroy (1755-1809), τις Εθνικές Σχολές Υγείας στα 
πλαίσια της μεταρρύθμισης των ιατρικών σπουδών που είχε καταστεί αναπόφευκτη για 
την καταπολέμηση του πολλαπλασιασμού των τσαρλατάνων που υπόσχονταν θεραπείες 
με «θαυματουργά φάρμακα». Μέρος αυτής της μεταρρύθμισης συμπεριελάμβανε και την 
ιατρική σχολή των Παρισίων, που απαλλαγμένη από τον δογματισμό και τη θρησκευτική 
ιδεοληψία υιοθέτησε την ανατομοκλινική μέθοδο, συμβάλλοντας στη σύγχρονη κλινική 
σκέψη2.

Παράλληλα, με την ιατρική, αλματώδη ανάπτυξη παρουσίασε η χημεία και ιδιαίτερα 
η οργανική, δημιουργώντας νέες προοπτικές σε πολλούς κλάδους των ιατρικών και 
βιολογικών επιστημών. Νέα χημικά στοιχεία όπως ο φώσφορος, το ιώδιο και τα παράγωγά 
τους προστέθηκαν στους φαρμακευτικούς κώδικες και ένας νέος κλάδος της επιστήμης, 
η φαρμακολογία, όρος που προοριζόταν να αντικαταστήσει το «materia medica», επικρα-
τεί και δραστηριοποιείται σε δυο χώρους: το νοσοκομείο και το εργαστήριο3. Άλλωστε, 
σύμφωνα με τον ιατρό και βοτανολόγο Jean-Baptiste Barbier (1776-1855), που έκανε 
ευρέως γνωστό τον όρο «φαρμακολογία», ο ιδανικός φαρμακολόγος είναι τόσο χημικός 
όσο και φυσιολόγος4. 

Επιπρόσθετα, η γνώση για τα φαρμακευτικά φυτά επαναπροσδιορίζεται και όλο και 
περισσότεροι ερευνητές αναζητούν να απομονώσουν τα δραστικά τους συστατικά. Την 
περίοδο 1806-1880, η απομόνωση των αλκαλοειδών έμελλε να αλλάξει τη θεραπευτική 
πολλών νοσημάτων.

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

Η ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΩΝ

Τον 18ο αιώνα, ο βιταλισμός, μια Πυθαγορική-Αριστοτελική θέση που επικράτησε 
χάρη στο έργο σπουδαίων χημικών και ιατρών όπως ο Georg Ernst Stahl (1660-1734) 
και ο Jean Baptiste Van Helmont (1577-1644), βρίσκει την πλέον ολοκληρωμένη της 
έκφραση στον ιατρό Paul-Joseph Barthez (1734-1806), σύμφωνα με τον οποίο η ζωή 
εμπεριέχει εκτός της υλικής της δομής μια ζωική εσωτερική ιδιότυπη δύναμη (vis vitalis), 
που δεν υφίσταται εκτός των οργανικών έμβιων σωμάτων5. Ο βιταλισμός ακολουθεί την 
ιστορική πορεία της χημείας δημιουργώντας, στις αρχές του 19ου αιώνα, τροχοπέδη. Οι 
υποστηρικτές της συγκεκριμένης θεωρίας διατυπώνουν πως είναι αδύνατο οι επιστήμονες 
να συνθέσουν στο εργαστήριο οργανικές ουσίες που προέρχονταν από ζωντανούς 
οργανισμούς (φυτά, ζώα, άνθρωπο) μιας και δεν μπορούν να τους εμφυσήσουν τη 
ζωική δύναμη5. Ωστόσο, η θεωρία αυτή καταρρίπτεται τον 19ο αι., όταν το οικοδόμημα 
της χημείας ολοκληρώνεται. Το 1828 ο γερμανός χημικός Friedrich Wöhler (1800-1882) 
συνθέτει ουρία από κυανιούχο αμμώνιο, χωρίς να χρησιμοποιήσει στη σύνθεση ζωικό 
ή ανθρώπινο εκχύλισμα. Είναι η αρχή της κατάρριψης της θεωρίας του βιταλισμού6. 
Οι επιστήμονες εργάζονται μεθοδικά και οι ανακαλύψεις διαδέχονται η μια την άλλη, 
ενώ η αναπτυσσόμενη φαρμακευτική βιομηχανία ξεκινά την εκμετάλλευση και μαζική 
παραγωγή νέων, πολλά υποσχόμενων, φαρμακευτικών σκευασμάτων3.

Εκείνη την περίοδο, οι χημικοί και οι φαρμακοποιοί επικεντρώνουν το ερευνητικό 
τους ενδιαφέρον στα αλκαλοειδή, όρο που εισήγαγε το 1819 ο φαρμακοποιός Wilhelm 
Meissner (1792-1853) για τις ουσίες που απαντώνται στο φυτικό και ζωικό βασίλειο αλλά 
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και σε μύκητες και βακτηρίδια, έχουν βασική χημική συμπεριφορά, περιέχουν αζωτούχο 
άλας και μπορούν να σχηματίσουν άλατα σε συνδυασμό με οξέα7. Ωστόσο, η απομόνωση 
καθαρών ουσιών με φυσικοχημικές ιδιότητες πραγματοποιήθηκε το 1805 χάρη στο έργο 
του διακεκριμένου γάλλου φαρμακοποιού Antoine François de Fourcroy (1755-1809) που 
προσπάθησε να παράγει μια πιο αποτελεσματική ένωση οπίου χρησιμοποιώντας νέους 
διαλύτες8. Ένα χρόνο αργότερα, ο γερμανός φαρμακοποιός Friedrich Wilhelm Adam 
Sertürner (1783-1841) πειραματίζεται στην παπαρούνα (Papaver somniferum) και ειδικά 
στο όπιο και ανακαλύπτει ότι η «ναρκωτική του αρχή» (principium somniferum) είχε αλ-
καλικό χαρακτήρα και μπορούσε να σχηματίσει άλατα με οξέα9. Ο Sertürner ονόμασε 
την ουσία «μορφίνη» (morphine) από τον Μορφέα, τη θεότητα των ονείρων, καθώς η 
κατανάλωσή της μπορούσε να εισάγει το άτομο σε μια ονειρική κατάσταση9. Αν και το 
έργο του Sertürner προκάλεσε μια μακρόχρονη επιστημονική διαμάχη για την πατρότητα 
της ανακάλυψης της μορφίνης εμπλέκοντας τους γάλλους χημικούς Armand Seguin 
(1767-1835), Bernard Courtois (1777-1838) και Jean-François Derosne (1774-1846), ο 
δρόμος για την απομόνωση δραστικών ουσιών από τα φυτά, είχε πλέον ανοίξει, με απο-
τέλεσμα μια εντυπωσιακή εκχύλιση αλκαλοειδών τα επόμενα χρόνια3. Οι πειραματισμοί 
με το όπιο συνεχίζονται με νέες ανακαλύψεις όπως η κωδεΐνη που απομονώθηκε το 
1823 από τον χημικό Pierre-Jean Robiquet (1780-1840)10 και η παπαβερίνη το 1847 από 
τον Georg Merck (1825-1873)3. 

Το 1833 οι Philipp Lorenz Geiger (1785-1836) και Germain Henri Hess (1802-1850) 
απομονώνουν την ατροπίνη και την υοσκιναμίνη από τα φύλλα του φυτού Αtropa bella-
donna. Επίσης ανιχνεύουν υοσκυναμίνη στα φύλλα των Hyoscyamus niger L και Datura 
Stramonium L. Η δράση της ατροπίνης στο παρασυμπαθητικό θα γίνει γνωστή το 1867 
χάρη στον γερμανό φυσιολόγο Albert von Bezold (1836-1868) που παρατήρησε πως 
το πνευμονογαστρικό νεύρο των ζώων, μετά από έγχυση ατροπίνης, δεν αντέδρασε σε 
οποιοδήποτε ερέθισμα3. 

Ωστόσο, κύριοι πρωταγωνιστές στην απομόνωση των αλκαλοειδών είναι το επιστημονικό 
δίδυμο των γάλλων φαρμακοποιών Pierre-Joseph Pelletier (1788-1842) και Joseph Bienaimé 
Caventou (1795-1877) που ανακαλύπτουν μεταξύ άλλων τη στρυχνίνη, τη βρουκίνη, την 
εμετίνη, την κινίνη, την αρικίνη, την καφεΐνη, τη στρυχνίνη και τη βερατρίνη (μετέπειτα 
γνωστή με την ονομασία κολχικίνη)11. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1860 ο Albert Niemann (1834 -1861) απομονώνει την κοκαΐνη 
από τα φύλλα κόκας, φυτό που είχε ευρέως χρησιμοποιηθεί από τους ιθαγενείς της 
Νοτίου Αμερικής που του είχαν αποδώσει υπερφυσικές ιδιότητες αλλά και από τους 
Ευρωπαίους του 19ου αίωνα που θεωρούσαν πως είχε τονωτική δράση12. Την ανακάλυ-
ψη του Niemann ακολουθεί η μελέτη του Richard Martin Willstätter (1872-1942) για τη 
χημική σύσταση και τη σχέση της με την ατροπίνη. Το 1884 ο Αυστριακός οφθαλμίατρος 
Karl Koller (1857-1944) ανακοινώνει τα πρώτα επιτυχή αποτελέσματα της αναισθητικής 
δράσης της κοκαΐνης σε οφθαλμολογική επέμβαση3. Μέχρι στις αρχές του 20ου αιώνα 
η κοκαΐνη χρησιμοποιείται ευρέως σε ενέσιμη μορφή στην αναισθησιολογία. 

Ενώ χημικοί και φαρμακοποιοί ασχολήθηκαν με την απομόνωση των δραστικών 
ουσιών, ο πρωτοπόρος της πειραματικής φυσιολογίας François Magendie (1783-1855), 
πεπεισμένος ότι η φαρμακολογία και η θεραπευτική πρέπει να βασίζονται στη φυσι-
ολογία και τη χημεία, διεξήγαγε πειράματα για να καθορίσει τις θεραπευτικές τους 
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ιδιότητες. Σύμφωνα με τον Magendie το πείραμα θα δώσει τη δυνατότητα να ελεγχθεί η 
δραστικότητα των νέο-ανακαλυφθείσων ουσιών και να τροποποιηθούν οι φαρμακοποιίες, 
έχοντας ως αποτέλεσμα τη μεταρρύθμιση στη θεραπευτική. Ήταν άλλωστε ο πρώτος 
φυσιολόγος που χρησιμοποίησε αλκαλοειδή στη θεραπεία ασθενειών13. Στον πρόλογο 
του συγγράμματος του «Formulaire pour la préparation et l’emploi de plusieurs nou-
veaux médicaments» εξέφρασε την ελπίδα ότι η ιατρική κοινότητα θα αποδεχθεί και θα 
υιοθετήσει τα νέα φάρμακα (καθαρά σε σύνθεση και ικανά να μετρηθούν σε δόσεις) που 
αναπτύχθηκαν σταδιακά χάρη στην πρόοδο της χημείας και της φυσιολογίας14. Μια νέα 
εποχή στη φαρμακολογία ανατέλλει με κύρια χαρακτηριστικά τη σαφήνεια της ουσίας, 
την απλότητα στη χορήγηση και τη βεβαιότητα της δράσης της. Στην πρώτη έκδοση του 
έργου του, αναφέρονται δέκα φαρμακευτικές ουσίες μεταξύ των οποίων η στρυχνίνη, η 
μορφίνη, η εμετίνη και η βερατρίνη14. Αξίζει να σημειωθεί πως στις επόμενες εκδόσεις, 
η λίστα με τις ουσίες εμπλουτίστηκε και παρά τις αντιδράσεις μιας μερίδας ιατρών που 
δεν συμφωνούσαν με τη νέα θεραπευτική, το «Formulaire» χρησιμοποιήθηκε ευρέως από 
τους ιατρούς εκείνης της εποχής, σηματοδοτώντας την αρχή της σύγχρονης φαρμακο-
λογίας και θεραπευτικής13. Το έργο του Magendie θα βρει άξιο συνεχιστή στο πρόσωπο 
του μαθητή και διαδόχου του Claude Bernard (1813-1878), θεμελιωτή της πειραματικής 
φυσιολογίας που έδωσε επιστημονική υπόσταση στη φαρμακολογία ως ένα μοναδικό 
κλάδο έρευνας και πειραματισμού15.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η έκρηξη της επιστημονικής γνώσης τον 19ο αι. επηρέασε όχι μόνο την ιατρική αλλά 
τη χημεία και τη φαρμακευτική. Η επεξεργασία των φαρμακευτικών φυτών, χρησιμο-
ποιώντας καινοτόμες μεθόδους για την εποχή, οδήγησε σε φαρμακευτικά σκευάσματα 
που άλλαξαν τη θεραπευτική των νοσημάτων. Αξίζει να τονισθεί πως τα αλκαλοειδή, 
που απομονώθηκαν πριν από 200 χρόνια, παραμένουν στο σύγχρονο θεραπευτικό 
οπλοστάσιο ενώ αποκτούν και νέες ενδείξεις όπως στη περίπτωση της κολχικίνης και 
τη χρήση της στην καρδιολογία και ειδικότερα στη θεραπεία της περικαρδίτιδας και 
της κολπικής μαρμαρυγής16. Η φύση συνεχίζει να μας εκπλήσσει και οι πλειοτροπικές 
ιδιότητες των αλκαλοειδών δεν έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. 
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Ιατρική της Αναγεννήσεως

Νέαρχος Γαλανάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αναγέννηση είναι περίοδος της ιστορίας της Ανθρωπότητος που χαρακτηρίζεται 
από ένα μοντέρνο πνεύμα που στηρίζεται στην επανανακάλυψη της κλασικής αρχαιό-
τητας και των ιδανικών της1. Το πνεύμα αυτό επηρέασε όλες τις δράσεις του ανθρώπου 
και έσβησε τα σκοτάδια του Mεσαίωνος2. Αγκάλιασε τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, τη 
θεολογία, την τέχνη, την επιστήμη, τη μηχανική, την αρχιτεκτονική, τη μουσική . Επόμενο 
ήταν να επηρεάσει και την Ιατρική. Θα εξετάσουμε πως και σε ποιους τομείς επηρέασε 
την Ιατρική και κατά πόσο ο επηρεασμός αυτός είχε θετικό πρόσημο. Προς το σκοπό 
αυτό ανατρέξαμε σε κάθε προσιτή σε μας βιβλιογραφία, δευτερογενή (κυρίως) και 
δευτερευόντως πρωτογενή.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ;

Η Αναγέννηση ήταν ένα κίνημα που τοποθετείται προσεγγιστικά ανάμεσα στο 15ο 
και το 17ο αιώνα, και ξεκίνησε στην Ιταλία κατά τον ύστερο Μεσαίωνα, από όπου και 
εξαπλώθηκε σταδιακά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης ως ονο-
μασία της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου, μα με μεγαλύτερη ελευθερία, καθώς το 
κύμα των αλλαγών που επήλθαν δεν εξαπλώθηκε με την ίδια ταχύτητα σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Ως πολιτιστικό κίνημα, επέφερε την άνθηση της λογοτεχνίας, της επιστήμης, 
της τέχνης, της θεολογίας και της πολιτικής επιστήμης, καθώς και την αναβίωση της 
μελέτης κλασικών συγγραφέων, την ανάπτυξη της γραμμικής προοπτικής στη ζωγραφική 
και τη σταδιακή, αλλά ευρέως διαδιδόμενη, μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση.

Κατά γενική παραδοχή η Αναγέννηση έχει τις ρίζες της στη Φλωρεντία, στην περιοχή 
της Τοσκάνης, κατά το 14ο αιώνα. Έχουν προταθεί πολυάριθμες θεωρίες σχετικά με την 
προέλευση και τα χαρακτηριστικά της γνωρίσματα, οι οποίες εστιάζονται σε ποικιλία 
παραγόντων που περιλαμβάνουν τις κοινωνικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες της πόλης 
κατά την εποχή εκείνη, η οποία βρισκόταν υπό την καθοδήγηση της επιφανούς και 
ισχυρής οικογένειας των Μεδίκων.3 Κατά την Αναγέννηση έλαβαν χώρα επαναστατικές 
καινοτομίες σε πολλά πνευματικά πεδία, καθώς και κοινωνικές και πολιτικές αναταραχές. 
Η Αναγέννηση ως γεγονός είναι ίσως περισσότερο συνυφασμένη με τα ρεύματα που 
διαμορφώθηκαν στο χώρο της τέχνης, αλλά και τη συμβολή παν-επιστημόνων όπως 
ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και ο Μιχαήλ Άγγελος, οι οποίοι ενέπνευσαν τον όρο Homo 
Universalis (Καθολικός Άνθρωπος). 

Ως Homo Universalis χαρακτηρίζεται ο άνθρωπος που συμπύκνωνε όλα τα ιδανικά της 
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εποχής της Αναγέννησης: ερευνητικό και κριτικό πνεύμα, φιλοπεριέργεια, και κυρίως μία 
τάση για ενασχόληση με κάθε αντικείμενο της τέχνης και της επιστήμης. Ο όρος ανα-
φέρεται στο εύρος ή την επιθυμητή «καθολικότητα» της πολυμάθειας που μπορούσε να 
αποκτήσει κανείς. Κύρια έκφανση του κινήματος ήταν ο Ουμανισμός με επακόλουθο την 
αναμόρφωση της τέχνης και παρελκόμενα όλα τα άλλα χαρακτηριστικά της περιόδου.4

Ο Ουμανισμός δεν είναι αυτή καθεαυτή φιλοσοφία, αλλά περισσότερο ένας τρόπος 
αναζήτησης της γνώσης. Σε αντίθεση με το μεσαιωνικό Σχολαστικισμό, που επικε-
ντρώθηκε στην επίλυση αντιφάσεων μεταξύ συγγραφέων, οι ουμανιστές μελέτησαν τα 
αρχαία κείμενα από το πρωτότυπο, εκτιμώντας τα, συνδυάζοντας τη λογική σκέψη και 
την εμπειρική παρατήρηση.5

Η Αναγέννηση χαρακτηρίζεται από πολλά και σπουδαία γεγονότα που χωρίς την 
αναφορά τους δεν θα μπορούσε να έχει κανείς αντικειμενική εικόνα της εποχής:  
α) ανακάλυψη της πυρίτιδας και χρήση των πυροβόλων όπλων που άλλαξαν τη μορφή 
του πολέμου, β) ανακάλυψη της τυπογραφίας που έκανε πιο εύκολη τη διάδοση των 
γνώσεων και άλλαξε προς το δημοκρατικότερο την εκπαίδευση, γ) ανακάλυψη νέων 
θαλασσίων οδών προς την Ινδία και την Αμερική, δ) εισαγωγή του χρήματος στις συ-
ναλλαγές, ε) κατάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως από τους Οθωμανούς και το κύμα 
φυγής των διανοουμένων προς όλη τη δύση.6,7

Οι επελθούσες αλλαγές ήταν εκρηκτικές και κάποιες φορές βίαιες: α) σε επίπεδο 
οικονομίας αναπτύχθηκε ταχύτατα το τραπεζιτικό σύστημα και η μεταλλευτική βιομηχανία, 
β) σε πολιτικό επίπεδο χαρακτηριστική είναι η εξέγερση των χωρικών σε όλες σχεδόν τις 
ευρωπαϊκές χώρες και η δημιουργία νέων αυτοκρατοριών όπως η Ισπανία και η Αγγλία, 
γ) η δημιουργία νέων πανεπιστημίων στο Koenigsberg, Leyden, Edinburgh, Dublin είναι 
ένα σημείο αυξημένης πολιτιστικής σημασίας για χώρες της περιφέρειας του Βορά,  
δ) σε θρησκευτικό επίπεδο η μεταρρύθμιση και η αντιμεταρρύθμιση ταλάνισαν την 
Ευρώπη για μακρύ χρονικό διάστημα και οδήγησαν σε μακροχρόνιους θρησκευτικούς 
πολέμους με εκατόμβες θυμάτων.8

Χαρακτηριστικό της περιόδου είναι το ατομικιστικό πνεύμα και ο ρεαλισμός που έδωσε 
ώθηση στη δημιουργία της νέας επιστήμης. H αναγέννηση δεν πρέπει να θεωρείται μόνον 
ως εποχή καλλιτεχνικής δημιουργίας και το λίκνον της σύγχρονης επιστήμης και ιατρι-
κής, αλλά ήταν ταυτόχρονα εποχή φοβερής βρωμιάς στις πόλεις μα και των προσώπων. 
Ήταν, επίσης, εποχή μεγάλων επιδημιών, δεισιδαιμονιών και προλήψεων. Σε αυτές θα 
μπορούσε να κατατάξει κανείς το “κυνήγι των μαγισσών” ίσως την πιο επαίσχυντη πράξη 
που παρατηρήθηκε στην ιστορία του πολιτισμού μας. Το εφάρμοσαν τόσο οι καθολικοί, 
όσο και οι προτεστάντες χρησιμοποιώντας μάλιστα και σχετικό εγχειρίδιο το “Malleus 
Maleficarum” που είδε το φως της δημοσιότητας το 14899 και ήταν το δεύτερο μετά την 
Αγία γραφή σε κυκλοφορία βιβλίο για τους 16οκαι 17ο αιώνα. Απορίας άξιο είναι πώς 
φωτισμένοι άνθρωποι όπως ο Ambroise Pare και ο Felix Plater πίστευαν ακράδαντα ότι 
υπάρχουν μάγισσες και μαγγανεία.6

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Η ανάπτυξη της Ιατρικής κατά την Αναγέννηση στηρίζεται κυρίως σε τρεις πυλώνες 
την Ανατομική, τη Φυσιολογία και την παρατήρηση παρά την κλίνη του ασθενούς, δευ-
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τερευόντως δε στην ανάπτυξη τη ιατρικής χημείας. Η ανατομική όπως είχαμε αναφέρει 
σε προηγούμενο κείμενο μας2 ήταν αδύνατο να αναπτυχθεί διότι για θρησκευτικούς και 
νομικούς λόγους η νεκροτομή ήταν απαγορευμένη. Και έτσι κάθε ανατομική πληροφορία 
ήταν από τομές ζώων, για τους ίδιους δε λόγους και οι γνώσεις της φυσιολογίας προ-
ήρχοντο από παρατηρήσεις σε ζώα. Η δε παρατήρηση παρά την κλίνη του ασθενούς, 
εθεωρείτο κατώτερη του κύρους του γιατρού και ήταν αφημένη στα διάφορα επαγγέλ-
ματα υγείας κατωτέρου επιπέδου εκπαιδεύσης καθ’ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνος.10

Η ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Η πρώτη ώθηση για την ανάπτυξη της ανατομικής δεν ήρθε από τη μελέτη της ια-
τρικής, αλλά πήγασε από την ανάγκη του καλλιτέχνη Homo Universalis να σπουδάσει 
και να κατανοήσει την τελειότητα και το κάλλος του ανθρωπίνου σώματος .Ο πρώτος 
ανατόμος υπήρξε ο πολυμαθής Leonardo Da Vinci.11 Πλην της δικής του παρορμήσεως 
είχε μεταβληθεί το περιβάλλον σχετικά με τη νεκροτομή. Οι ολιγαρχικές πόλεις-κράτη 
της Ιταλικής Χερσονήσου επέβαλλαν τη νεκροτομή για ιατροδικαστικούς λόγους ή η 
ηγέτιδα τάξη επιζητούσε την ανατομή των πτωμάτων της για να είναι σίγουρη για την 
αιτία του θανάτου των μελών της.12 Ακόμη και ο Πάπας άρχισε να επιτρέπει περιορισμένο 
αριθμό νεκροτομών για τις ανάγκες της ιατρικής εκπαιδεύσεως, παρόμοια ήταν η στά-
ση των βασιλικών οίκων της Ευρώπης. Επομένως έχοντας λύσει μερικώς το πρόβλημα 
εξευρέσεως πτωμάτων,11,13 ο Da Vinci προχώρησε ακάθεκτος στην ανατομική μελέτη 
του ανθρωπίνου σώματος ανατέμνοντας περίπου 30 σώματα ανθρώπων μεταξύ αυτών 
και κάποια γυναικών, και πάνω από 500 πτώματα ζώων. Σχημάτισε μια υποδειγματική 
συλλογή τρισδιάστατων ανατομικών σχεδίων στην οποία υπήρχαν σχόλια για τα εικονι-
ζόμενα όργανα και μάλιστα τα σχόλια του είναι γραμμένα εξ δεξιών προς τα αριστερά.

Η έρευνά του επικεντρώθηκε στην επιθυμία του να μάθει περισσότερα για το πώς 
ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται οπτικές και αισθητικές πληροφορίες και πώς 
συνδέεται με την ψυχή. Ορισμένες από τις έρευνες του da Vinci περιελάμβαναν μελέτη 
όρασης. Πιστεύει ότι οι οπτικές πληροφορίες εισέρχονται στο σώμα μέσω του ματιού, 
στη συνέχεια συνεχίζουν με την αποστολή νευρικών ερεθισμάτων μέσω του οπτικού 
νεύρου, και τελικά φθάνουν στην ψυχή. Ο Da Vinci επανέλαβε την αρχαία αντίληψη 
ότι η ψυχή στεγάζεται στον εγκέφαλο. Μελέτησε το ρόλο του νωτιαίου μυελού με πει-
ράματα σε βατράχους. Σημείωσε ότι από τη στιγμή που θα σπάσουν οι σπόνδυλοι και 
διαταμεί ο νωτιαίος μυελός ο βάτραχος θα πεθάνει. Αυτό τον οδήγησε να πιστέψει ότι η 
σπονδυλική στήλη είναι η βάση για την αίσθηση της αφής, την αιτία της κίνησης και την 
προέλευση των νεύρων. Ως αποτέλεσμα των μελετών του σχετικά με το νωτιαίο μυελό, 
κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι όλα τα περιφερειακά νεύρα ξεκινούν από το νω-
τιαίο μυελό. Ο Da Vinci έκανε, επίσης, κάποια έρευνα για την αίσθηση της όσφρησης. 
Πιστεύεται ότι είναι ο πρώτος που ορίζει το οσφρητικό νεύρο ως ένα από τα κρανιακά 
νεύρα. Υποψιάζεται από τη μελέτη του κυκλοφορικού του γαληνού ότι η θεωρία του 
δεν είναι σωστή, αλλά θεωρεί ότι τα ευρήματα που έχει από τις μελέτες του δεν είναι 
αρκετά για να την ανατρέψουν. 

Τις παρατηρήσεις και τα σχέδια τα κοινοποιεί σε ένα στενό κύκλο φίλων και γνωστών 
ενώ στο ευρύ κοινό γίνονται γνωστά, 380 χρόνια μετά τον θάνατο του. Πιστεύεται ότι 
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ο πατέρας της σύγχρονης ανατομικής Andreas Vesalius (1514–1564) ήταν σε κάποιο 
βαθμό γνώστης των ευρημάτων του Da Vinci.

Ο Ανδρέας Βεζάλιος, γνωστός για την τοποθέτηση των θεμελίων της σύγχρονης 
ανατομίας, γεννήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 31 Δεκεμβρίου 1514 και απεβίωσε στις 15 
Οκτωβρίου 1564 στη Ζάκυνθο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Andries van Wesel το 
οποίο εκλατίνισε σε Andreas Vesalius κατά τη συνήθεια της εποχής. Ήταν γόνος ιατρικής 
οικογενείας και ο πατέρας του ήταν φαρμακοποιός στην υπηρεσία του αυτοκράτορα 
Μαξιμιλιανού και κατόπιν ο Βαλές του στην αυλή των Παρισίων. Φοίτησε στο πανεπιστήμιο 
του Λέουβεν (1529-1533) αρχικά και αργότερα στο πανεπιστήμιο του Παρισιού (1533-
1536) μετά τη μετοίκιση της οικογενείας λόγω νέων καθηκόντων του πατρός του. Στο 
τελευταίο σπούδασε ιατρική έχοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανατομία. Από πολύ 
νωρίς τον προσέλκυσε η λάμψη της Ιταλίας, χώρα της Αναγέννησης και της ανατομίας. 
Πιστεύεται μάλιστα ότι είναι από τους πρώτους που μελέτησαν τα έργα του Da Vinci, 
σε μία χρονική στιγμή που η αξία και η συμβολή του τελευταίου δεν είχαν ακόμα ανα-
γνωριστεί. Μετά τις περαιτέρω μελέτες, που έκανε στο πανεπιστήμιο της Πάδουας το 
1537, ο Βεζάλιος ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην ιατρική και διορίσθηκε καθηγητής 
της χειρουργικής και της ανατομικής. Ήταν ασυνήθιστα φιλόδοξος, αποφασισμένος να 
μάθει τα μυστικά του ανθρώπινου σώματος, παίρνοντας το ρίσκο να εκτελεί νεκροψίες, 
βουτηγμένος στο αίμα εν μέσω μολυσμένων ιστών, σε μια εποχή όπου τα γάντια δεν 
υπήρχαν και η γνώση για τα βακτήρια και τους ιούς ήταν ανύπαρκτη.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών του ο Βεζάλιος απέδειξε ότι οι γνώσεις του Γαληνού 
(129-196), που χρησιμοποιούνταν στις ιατρικές σχολές για περισσότερο από 13 αιώνες, 

A portrait of Vesalius from De humani cor-
poris fabrica.

Η βάση του εγκεφάλου από De humani corporis fabrica 
του Βεσάλιου.



84

η ιατριΚη ΦρΟντιδα τΟυ ασθΕνΟυσ απΟ τη Χρηση των ΒΟτανων

ήταν βασισμένες σε ανατομές ζώων και αδυνατούσαν να συνεισφέρουν στη μελέτη του 
ανθρωπίνου σώματος.14

Το 1538 στο βιβλίο του “Tubulae anatomicae” τόλμησε να επισημάνει μερικά από τα 
λάθη του Γαληνού. Με το έργο αυτό έγινε στόχος κριτικών, παρά επίκεντρο επαίνων. 
Οι συνάδελφοί του, οπαδοί του Γαληνού, έφτασαν στο σημείο να υποστηρίξουν ότι το 
ανθρώπινο σώμα είχε αλλάξει από τον καιρό του Γαληνού. Στις επιθέσεις απέναντί του, 
από σεβασμό στο αλάνθαστο του γαληνού, όπως υποστήριζε, ο άλλοτε διδάσκαλός του 
στο Παρίσι, ο Sylvius μετέτρεψε το όνομά του μαθητού του από Vesalius σε Vesanius, 
το οποίο σήμαινε «τρελός». Στη σφοδρή κριτική προστέθηκαν και οι θεολόγοι, οι οποίοι 
τον ονόμασαν «Λούθηρο της ανατομίας».

Το 1543 ο Βεζάλιος έγραψε την επιμελημένη ανατομική εργασία “De Humani Corporis 
Fabrica” (Στη δομή του ανθρωπίνου σώματος, 7 τόμων), η οποία βασίστηκε στις ανα-
τομές ανθρώπινων πτωμάτων. Εκδόθηκε και τυπώθηκε από τον Johannes Oporinus και 
την αφιέρωσε στον Κάρολο τον Ε’. Οι όροι ήταν καλά και προσεκτικά διευκρινισμένοι, 
με πολλές εικόνες και χαρακτικά, που φιλοτεχνήθηκαν από τον Jan van Calcar, μαθητή 
του Tiziano Vecellio. Στα σχέδια παρουσιάζεται ο κορμός και τα μέλη ανοικτά, με τους 
μυς, τα νεύρα, τα αγγεία και τα οστά ορατά, κάνοντας την κατανόηση πιο εύκολη, ενώ 
σε άλλα εικονογραφούνται μεμονωμένα τα μέρη του σώματος και παράλληλα δηλώ-
νονται με ακρίβεια όλα τα ανατομικά τους στοιχεία. Εκφράζονται ισχυρές αμφιβολίες 
κατά πόσο ο Jan van Calcar μπορούσε μέσα στον λίγο χρόνο συνεργασίας του με τον 
Βεσάλιο να πραγματοποιήσει τον τεράστιο όγκο καλλιτεχνικής δουλείας.15

Ονόμασε κάθε οστό, κάθε μυ, καθώς και τα περισσότερα αγγεία του σώματος Δεν 
φαίνεται να ήξερε ωστόσο τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, ίσως 
να τον υποψιαζόταν, αλλά ως γαληνιστής δεν προχώρησε περαιτέρω, πιθανόν και από 
τον φόβο των αντιδράσεων από τους ομοτέχνους του και της Εκκλησίας. Το βιβλίο του 
τελειώνει με ένα κεφάλαιο ζωοτομών, στο οποίο ο συγγραφέας αναφέρει τα πειράμα-
τα του Γαληνού και δείχνει ότι με τη τεχνητή αναπνοή η ζωή του πειραματόζωου είναι 
δυνατόν να διατηρηθεί και μετά τη διάνοιξη του θώρακος.14

Ta εικονοκλαστικά σημεία στο σύγγραμμα του ήταν η αναφορά στην ανατομική του 
ήπατος στο οποίο περιγράφει δύο λοβούς έναντι πέντε του Γαληνού, η απουσία διπλού 
χοληδόχου πόρου, η απουσία επικοινωνίας μεταξύ δεξιάς και αριστερά καρδίας, η 
αναφορά του ότι το στέρνο αποτελείται από τρία οστά αντί για επτά, το ιερόν οστούν 
από πέντε και ότι η κάτω γνάθος είναι ένα ὀστοῦν και όχι δύο.

Το βιβλίο αυτό ήταν για αρκετούς αιώνες το Bestseller της Ιατρικής και κατά τον 
Sir William Osler, τον λαμπρότερο ίσως κλινικό του 19ου αιώνος, ήταν το μεγαλύτερο 
ιατρικό σύγγραμμα που γράφηκε μέχρι τότε.16

Επειδή η έκταση του βιβλίου ήταν αποτρεπτική για τους φοιτητές τον ίδιο χρόνο 
δημοσίευσε μια επιτομή του έργου του με τον τίτλο Andrea Vesalii suorum de humani 
corporis fabrica librorum epitome αφιερωμένο στον προστάτη του, Φίλιππο τον Β’ της 
Ισπανίας.

Λίγο μετά τη έκδοση του έργου του ο Vesalius κλήθηκε να γίνει αυτοκρατορικός 
γιατρός στην αυλή του αυτοκράτορα Charles V. Ενημέρωσε τη Βενετική γερουσία ότι θα 
άφηνε τη θέση του στην Πάδοβα, πράγμα που ώθησε τον Δούκα Cosimo I των Μεδίκων 
να του προσφέρει θέση στο διευρυνόμενο πανεπιστήμιο στην Πίζα, την οποία αρνήθηκε. 
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Ο Vesalius ανέλαβε την προσφερόμενη θέση στην αυλή, όπου έπρεπε να συνεργαστεί με 
άλλους αυλικούς γιατρούς που τον θεωρούσαν υποδεέστερο τους επειδή προσελήφθη 
ως χειρούργος και όχι ως γιατρός ακαδημαϊκής μορφώσεως.

Κατά τα επόμενα έντεκα χρόνια ο Vesalius ταξίδεψε με την αυλή, αντιμετωπίζοντας 
τραυματισμούς που προκλήθηκαν σε μάχη ή τουρνουά, εκτελώντας post mortem εξετά-
σεις, χορηγώντας φάρμακα και γράφοντας ιδιωτικές επιστολές που αφορούσαν ειδικά 
ιατρικά ερωτήματα. Μια επιστολή αφορά τη ρίζα της Κίνας, ένα σύντομο κείμενο σχετικά 
με τις θεραπευτικές ιδιότητες του φυτού στη συφιλίδα του οποίου την αποτελεσματικό-
τητα αμφισβητεί, άλλες αφορούν την υπεράσπιση των ανατομικών του ευρημάτων. Οι 
κατηγορίες για το επιστημονικό του έργο δυνάμωσαν και κάποιοι ακαδημαϊκοί προέτρε-
παν τον Κάρολο να εξετάσει κατά πόσο η δράση του ήταν θρησκευτικά ανεπίληπτος. 
Όντως ο αυτοκράτωρ παρέπεμψε το θέμα σε ειδικό συμβούλιο στη Σαλαμάνγκα το 
οποίο δικαίωσε τον Βεσάλιο, παρόλα αυτά το εχθρικό πνεύμα εναντίον του παρέμεινε 
δυνατό. Υπάρχει η φήμη που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ ότι είχε κατηγορηθεί ενώπιον 
της Ιεράς Εξετάσεως για νεκροτομή ζώντος και προς προστασία του ο προστάτης του 
Βασιλεύς Φίλιππου Β’ τον προέτρεψε να μεταβεί στους Αγίους Τόπους για προσκύνηση 
και μετάνοια. Όντως το 1564 μετέβη στα Ιεροσόλυμα και απεβίωσε κατά το ταξίδι της 
επιστροφής στη Ζάκυνθο, πιθανότατα από τύφο στα 49 του χρόνια, ενώ είχε προσκληθεί 
από την Ενετική Σύγκλητο να αναλάβει ξανά την παλαιά του έδρα που είχε κενωθεί μετά 
τον θάνατο του διαδόχου και βοηθού του Fallopius.

Ο Vesalius δεν ήταν ο μόνος μεγάλος ανατόμος της αναγέννησης, είχαν προηγηθεί 
και έπονται πλείστοι όσοι. Ο Berengarius da Capri χειρουργός και ειδικός σε θέματα 
συφιλίδας ο οποίος το 1521 δημοσιεύει τα ανατομικά του σχέδια έπειτα από εκατοντάδες 
νεκροτομές και δίδει ικανοποιητικές περιγραφές των σφηνοειδών κόλπων, της σκωληκο-
ειδούς της ηπατικής κυκλοφορίας, ενώ δεν κατορθώνει να βρει πόρους στο μεσοκοιλιακό 
διάφραγμα όπως περιγράφει ο Γαληνός. Ακολουθούν ο Eustachius (1524-1574) ο Fallopius 
(1523-1562) ο Fabricius ab Aquapendente (1547-1619) οι οποίοι περιγράφουν με λαμπρή 
ενάργεια διάφορα ανατομικά μόρια και συντείνουν σε διάφορο βαθμό στην αμφισβήτηση 
του αλάνθαστου του Γαληνού.17 Ο Charles Estienne ανατόμος και τυπογράφος του 16ου 
αιώνος περιγράφει λεπτομερειακά την κατασκευή του νωτιαίου σωλήνος του μυελού, 
αλλά δεν καταφέρνει να αποτινάξει τα δεσμά της γαληνικής Ιατρικής.18

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Η εξέλιξη της φυσιολογίας βαίνει παράλληλα με την εξέλιξη της ανατομικής ή καλύ-
τερα ήταν αποτέλεσμα της εξέλιξης της ανατομικής. Συζητώντας ήδη για τον Da Vinci 
είδαμε ότι οι γνώσεις για τα αισθητικά νεύρα οδήγησαν στην κατανόηση της φυσιολογίας 
της οράσεως, της ακοής, της αφής. Αλλά πραγματική πρόοδος στη φυσιολογία ήταν η 
ανακάλυψη της κυκλοφορίας του αίματος. Κατά τους γαληνιστές το κέντρο της κυκλο-
φορίας ήταν το ήπαρ που εδέχετο από την άνω και κάτω μεσεντέριο φλέβα τον χυλό τον 
οποίο αναμείγνυε με αίμα και το προωθούσε μέσω της κάτω κοίλης στην καρδία εκεί το 
αίμα ήρχετο σε επαφή με το πνεύμα και μέσω των φλεβών έφτανε σε κάθε σημείο του 
ανθρωπίνου σώματος οι αρτηρίες ήσαν όργανα μεταφοράς αέρος που εισήρχετο στο 
σώμα μέσω των πνευμόνων και από εκεί στην καρδία, μέσω δε μυστηριωδών οπών του 
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μεσοκοιλιακού διαφράγματος πήγαινε στο αίμα. H ανατομή της καρδίας έδειξε σαφώς 
ότι η καρδία αποτελείται από τέσσερα διαμερίσματα τα οποία αφορίζονται από βαλβίδες, 
για τη γνώση αυτή και τις φυσιολογικές υποθέσεις πρέπει να χρεωθούν πολλοί ιατροί 
κυρίως ανατόμοι. Πρώτος δε μεταξύ αυτών ήταν ο Michael Servetus, Ισπανός ιατρός 
και θεολόγος που στο σύγγραμμα του Christianismi restitutio (Αποκατάσταση του Χρι-
στιανισμού) το 1553 κάνει λόγο για πνευμονική κυκλοφορία. Η υπόθεση του δεν έτυχε 
προσοχής ίσως διότι δεν είχε γραφτεί σε ιατρικό σύγγραμμα ή διότι το εναντίον του 
πνεύμα ως αιρετικό δεν άφησε να προσεχθούν οι παρατηρήσεις του. Άλλωστε το βιβλίο 
κάηκε μαζί με τον συγγραφέα του στη γενεύη το φθινόπωρο του 1553, ως αιρετικό από 
τους Καλβινιστές.19 Οι ανατομικές παρατηρήσεις του Da Vinci οδηγούν σε παρόμοιες 
υποθέσεις ποτέ όμως δεν έλαβαν συγκεκριμένη μορφή.20 Περισσότερο ξεκαθαρίζουν τα 
πράγματα με τις παρατηρήσεις του Realdo Colombo di Cremona και του Andrea Cesal-
pino που έχουν σαφή γνώση της πνευμονικής και της συστηματικής κυκλοφορίας, αλλά 
θολώνουν τα πράγματα οι προσπάθειες τους να δώσουν ρόλο στο ήπαρ που κατά τη 
γαληνική άποψη είναι το κέντρο της κυκλοφορίας.7 Έπρεπε να περάσει αρκετός χρόνος 
ακόμη να έλθει το 1628 για να δημοσιεύσει ο Harvey στη Φρανκφούρτη το Exercitatio 
anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus που περιέγραφε διεξοδικά την 
κυκλοφορία του αίματος και να λυθούν όλες οι αμφιβολίες σχετικά με την κυκλοφορία 
και να αποκαθηλωθεί και στον τομέα αυτό η αυθεντία του Γαληνού. 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

Παράλληλα, με την ανάπτυξη της Ανατομικής, βαίνει και η ανάπτυξη της Παθολογικής 
Ανατομίας όλοι σχεδόν οι αναφερθέντες ανατόμοι κατά τη διάρκεια των ανατομών των 
πτωμάτων προέβαιναν και σε μακροσκοπική παθολογική εξέταση των παρασκευασμάτων 
και περιέγραφαν ευρήματα των τυχόν υπαρχουσών νοσολογικών καταστάσεων. Αυτό 
περιγράφεται για τον Βεσάλιο, τον Αράντσιο, τον Κολόμπο. Ο Σάρλ Ετιέν εκτός της 
ανατομικής στο De dissectione partium corporis humanis, κυρίως περιλαμβάνει παθο-
λογοανατομικές εικόνες νοσημάτων. Το ίδιο γίνεται και με τον Felix Plater καθηγητή στη 
Βασιλεία που στο βιβλίο του Praxis medica δίδει περιγραφές “λίθου κάτωθεν της γλώσ-
σης”, γιγαντισμού, διογκώσεως του θύμου, εντερικών παρασίτων, κυστικού ήπατος και 
νεφρού. Επίσης ο Παρέ στη χειρουργική του περιγράφει την παθολογοανατομική εικόνα 
αρκετών καταστάσεων. Επίσημα όμως η παθολογική ανατομική άρχισε να διδάσκεται 
όπως αναφέρεται από τη γερμανική Nation του πανεπιστημίου της Παδούης από τους 
Oddi και Bottoni στο τέλος του 16ου αιώνος με νεκροτομές γυναικών που πέθαιναν στο 
νοσοκομείο για τη μελέτη των νοσημάτων από τα οποία οι άρρωστες υπέφεραν.7 Επίσης 
η παθολογική ανατομική απησχόλησε και τον Φλωρεντιανό Antonio Bevieni ο οποίος σε 
βιβλίο του για τις κρυφές αιτίες των νόσων το 1507 προσπαθεί να συνδέσει τα παθο-
λογοανατομικά ευρήματα με τις κλινικές προθανάτιες παρατηρήσεις σε 22 ασθενείς. 
γενικά, πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη της ανατομικής είχε και μια ακόμη αγαθή 
επίδραση επανασυνέδεσε τη Χειρουργική με την Ιατρική, διότι σε ακαδημαϊκό επίπεδο, 
σχεδόν όλοι οι ανατόμοι δίδασκαν παράλληλα και Χειρουργική. Θα έλεγα ότι έβαλε τη 
χειρουργική στο Πανεπιστήμιο από το παράθυρο. 
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Καθ όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνος όλη η ιατρική εκπαίδευση στηριζόταν σε από 
καθέδρας παραδόσεις στις οποίες γινόταν διδασκαλία κειμένων κυρίως του Γαληνού 
και των Αράβων γιατρών και δευτερευόντως του Ιπποκράτους, ουδεμία δε σύνδεση γι-
νόταν με τον ασθενή και το πρόβλημά του. Σχεδόν όλη η νοσολογική γνώση αφορούσε 
“Πυρετούς-fevers” και ‘Μάστιγες- plagues”. Το δε πλέον περίεργο όλων ότι ακόμη και 
στα ιατρικά συμβούλια (consillia) οι έχοντες ακαδημαϊκή εκπαίδευση γιατροί ελαχίστη 
επαφή είχαν με τον ασθενή, το ιστορικό της νόσου λαμβανόταν και η κλινική εξέταση 
γινόταν από κάποιο μη διδάκτορα γιατρό και οι διδάκτορες γιατροί εκκαλούντο να 
αποφασίσουν για τη διάγνωση και την ενδεδειγμένη αγωγή με βάση τα κείμενα της 
υπαρχούσης ιατρικής γραμματείας. Τη δε αγωγή ἐφήρμοζαν χειρουργοί, κουρείς-χει-
ρουργοί, φαρμακοποιοί κ.λπ.2.

Η αναβίωση του Ιπποκρατικού πνεύματος έστω και ως ουμανιστική αναζήτηση 
έστρεψε και πάλι την ιατρική στην παρατήρηση και την αναγνώριση νέων νοσημάτων 
και διαχωρισμό τους από τις προαναφερθείσες γενικές κατηγορίες. 

Εδώ θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στον γάλλο αυλικό γιατρό Jean Fernel (1506-
1588) που στο τρίτομο βιβλίο του Universale Medicine ξεχωρίζει την ιατρική σε: Φυσι-
ολογία, Παθολογία, και Θεραπευτική, συστηματοποιεί τη γνώση, ακόμη εξατομικεύει 
διάφορα νοσήματα όπως η ινφλουέντσα, η σύφιλις την οποία ονομάζει lues venerea και 
τη διαχωρίζει από τη βλεννόρροια (μέχρι του 19ου αιώνος η διάκριση των δύο νοσημάτων 
δεν ήταν γενικά αποδεκτή), η ελκώδης ενδοκαρδίτιδα, η λιθίαση της νεφρικής πυέλου 
το ιλιακό πάθος (διάτρηση σκωληκοειδούς) και περιγράφει τις παθολογοανατομικές 
αλλοιώσεις του πνεύμονος σε φυματίωση. 

Διάφοροι κλινικοί γιατροί κυρίως γάλλοι και Ιταλοί περιγράφουν για πρώτη φορά 
διάφορες νοσολογικές οντότητες που η αναφορά τους μόνον κόπο θα προκαλέσει στον 
αναγνώστη και δεν είναι στους στόχους του παρόντος.

Το πλέον ουσιώδες κατά τη γνώμη μου είναι η αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας της 
κλινικής ιατρικής. Το 1453 ο Montanus στην Πάδουα εισήγαγε τη διδασκαλία παρά την 
κλίνη του ασθενούς (bedside teaching) που ανανεώθηκε από τους Oddi και Bottoni, 
το 1578 μεταφέρθηκε από τον Ολλανδό μαθητή τους Heurne στο Leyden, όπου έγινε 
συρμός από τον μεγάλο κλινικό Herman Boerhaave. Τον 17ο αι. ήταν βασικός τρόπος 
διδασκαλίας στο Εδιμβούργο και από εκεί μεταλαμπαδεύτηκε στην Αμερική. Και το 19ο 
αιώνα ήταν σχεδόν ο αποκλειστικός τρόπος κλινικής εκπαίδευσης με κύριο υποστηρικτή 
της τον Sir William Osler.

Επίσης οπαδός της παρά την κλίνη του ασθενούς διδασκαλίας ήταν και ο πλέον 
καινοτόμος και επαναστάτης ιατρός της Αναγέννησης, ο γερμανοελβετός Παράκελσος 
για τον οποίο θα γίνει λόγος πιο κάτω. Έλεγε ότι η ιατρική δεν μαθαίνεται από τα βιβλία, 
αλλά από τη λεπτομερή παρακολούθηση του ασθενούς και συνιστούσε στους νέους 
γιατρούς να τον παρακολουθήσουν στις παραδόσεις του και στην κλινική του πράξη και 
σε λιγότερο από δύο χρόνια θα είναι ικανοί να ασκήσουν το ιατρικό επάγγελμα.

Ο Παράκελσος (1493-1541), ή ορθότερα ο Theophrastus Phillippus Aureolus Bom-
bastus von Hohenheim, γεννήθηκε στο Einsiedeln της Ελβετίας στα 1493, ένα χρόνο 
μετά το πρώτο ταξίδι του Κολόμβου στο νέο κόσμο. Υπήρξε σύγχρονος του Νικόλαου 
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Κοπέρνικου, του Λούθηρου, του Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι, δηλαδή των ανθρώπων που θεωρούνται 
πρόδρομοι της ανάδυσης του σύγχρονου 
κόσμου. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος του 
Παράκελσου γι’ αυτή την ανάδυση δεν ήταν 
μικρότερος από το ρόλο των υπολοίπων. Κατά 
τη διάρκεια της ζωής του ονομάστηκε από 
τους σύγχρονους του «Λούθηρος της Ιατρι-
κής». Οι επιστημονικές συζητήσεις του τέλους 
του 16ου αιώνα επικεντρώνονταν συχνότερα 
στις καινοτομίες του Παράκελσου, παρά στην 
ηλιοκεντρική αστρονομία του Κοπέρνικου.

Ενώ ήταν ακόμη νέος, ο Παράκελσος συ-
ναντήθηκε με πολλές από τις αντικρουόμενες 
τάσεις της εποχής του. Ο πατέρας του ήταν 
ιατρός στο Einsiedeln και στις γύρω πόλεις. 
Το αγόρι έμαθε ασφαλώς κάποιες ιατρικές 
πρακτικές στο σπίτι, παρατηρώντας τον πατέ-
ρα του. Είναι, επίσης, πιθανό ότι έμαθε κάποια 
στοιχεία της παραδοσιακής ιατρικής. Επιπλέ-
ον, πήρε από τον πατέρα του κάποια στοιχεία 

αλχημείας. Στις γύρω πόλεις θα πρέπει να παρατήρησε κάποιες μεταλλουργικές τεχνικές, 
καθώς επίσης και κάποιες παθήσεις που προσέβαλλαν όσους δούλευαν στα ορυχεία. 
Παραδοσιακά, λέγεται ότι ο Παράκελσος διδάχτηκε από αρκετούς επισκόπους και το 
μυστικιστή αββά του Sponheim, Johannes Trithemius. Στα δεκατέσσερα, το αγόρι άφησε 
το σπίτι του για ν’ αρχίσει μια αδιάκοπη περιπλάνηση. Πρέπει να επισκέφθηκε αρκετά 
πανεπιστήμια της Ιταλίας, αλλά δεν υπάρχει ένδειξη ότι πήρε κάποιο πανεπιστημιακό 
τίτλο. Σαν ενήλικας, μάζεψε πρακτική ιατρική εμπειρία δουλεύοντας ως χειρουργός σε 
στρατιές μισθοφόρων που μάστιζαν την Ευρώπη, σε μια εποχή ατελείωτων πολέμων. 
Έγραψε ότι επισκέφθηκε τότε τις περισσότερες χώρες της Κεντρικής, της Βόρειας και 
της Ανατολικής Ευρώπης. 

Μόλις κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια της ζωής του, οι εγγραφές του για τα τα-
ξίδια του γίνονται ευκρινέστερες. Στα 1527, κλήθηκε στη Βασιλεία, για να θεραπεύσει τον 
περίφημο ανθρωπιστή εκδότη Johannes Frobenius. Στη Βασιλεία, ο Παράκελσος έδωσε 
επίσης ιατρικές συμβουλές στον Ολλανδό στοχαστή Έρασμο και ήρθε σε επαφή με μερικούς 
από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της εκκλησιαστικής Μεταρρύθμισης. Έλαβε τον 
τίτλο του ιατρού της πόλης και του Καθηγητή της Ιατρικής. Αλλά, αν και του επιτράπηκε να 
διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας, δεν είχε επίσημη θέση στην τοπική ιατρική σχολή. 
Σχεδόν αμέσως, ο Παράκελσος έγινε αντικείμενο διαμάχης. Ήρθε σε σύγκρουση με τους 
συντηρητικούς ιατρούς του πανεπιστημίου και την ημέρα που ανάβουν οι φωτιές του Αγίου 
Ιωάννη, έριξε στη φωτιά τον Ιατρικό Κανόνα του Αβικένα. Λίγες μέρες αργότερα, πέθανε 
ο ασθενής του Frobenius, και αυτό πυροδότησε μια σειρά δικών που τον ανάγκασε να 
εγκαταλείψει τη Βασιλεία βιαστικά, αφήνοντας πίσω του ακόμη και τα χειρόγραφά του.  
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τον βρήκαν να μετακινείται από πόλη σε πόλη. Και 

O Παράκελσος.
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πάλι άφηνε συχνά πίσω του τα χειρόγραφά του. Εμφανιζόταν σαν ένας οργισμένος άν-
θρωπος που ανταγωνιζόταν σκληρά αρκετούς απ’ όσους συναντούσε -ακόμη και όσους 
προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν. Κοντά στο τέλος της ζωής του, κλήθηκε στο Salzburg 
για να θεραπεύσει τον επίσκοπο Ernest του Wittelsbach. Εκεί άφησε την τελευταία του 
πνοή σε ηλικία σαράντα οκτώ ετών.

Την εποχή του θανάτου του, ο Παράκελσος φαίνεται ότι ήταν πολύ γνωστός ως 
ιατρός, αλλά όχι ως συγγραφέας. Είχε δημοσιεύσει πολλούς πανδέκτες και ορισμένες 
ιατρικές μελέτες, αλλά μόνο ένα σημαντικό κείμενο, το Grosse Wundartzney (1536), 
που τον επόμενο χρόνο γνώρισε μια δεύτερη έκδοση. Ήταν από τους λίγους γιατρούς 
της εποχής που έγραψε στη μητρική του γλώσσα. Κατά τη διάρκεια του 17ου και 18ου 
αιώνα η τάση αυτή γενικεύεται. Εδώ εμφανίζεται ως γιατρός που συζητά για τραύματα, 
έλκη και τη θεραπεία τους με καταπλάσματα και βάλσαμα. Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο είναι 
αφιερωμένο στα τραύματα από σκόνη πυρίτιδας, απόδειξη του αυξανόμενου ενδιαφέ-
ροντος για το θέμα στην πολεμική ατμόσφαιρα του 16ου αιώνα. 

Μέχρι το 1570, είχαν εκδοθεί πολλές από τις εργασίες του μαζί με σχόλια των μαθητών 
του. Σ’ αυτές τις εργασίες βρίσκουμε μια μεγάλη πρόκληση στο εκπαιδευτικό κατεστημένο 
και στις διασυνδέσεις του με τις αρχαίες αυθεντίες. Ο ίδιος τη μόνη ιατρική αυθεντία που 
αποδεχόταν ήταν ο Ιπποκράτης και ιδιαίτερα τα βιβλία του Όρκος και Νόμος. Μερικοί 
μαθητές του εξέφραζαν την υπερηφάνειά τους για το γεγονός ότι δεν είχαν φοιτήσει σε 
πανεπιστήμια, αποφεύγοντας έτσι να αποκτήσουν άχρηστη γνώση. Αυτοί στρέφονταν στη 
δίτομη θεωρία του, ένας συνδυασμός ιερών κειμένων και προσωπικών παρατηρήσεων 
και εμπειριών. Εδώ εύρισκαν ιδιαίτερα χρήσιμη τη χημεία εφόσον διαχώριζε το καθαρό 
από το ακάθαρτο. από αυτό, η χημεία έγινε η βάση για την ερμηνεία των μακροσκοπικών 
και των μικροσκοπικών φαινομένων. Ακόμη και ο Δημιουργός απεικονιζόταν σαν ένας 
θείος αλχημιστής, σε σχόλια για το πρώτο κεφάλαιο της γένεσης.

Το ζωτικό πνεύμα ήταν απαραίτητο τόσο για τον οργανικό, όσο και για τον ανόργανο 
κόσμο. Στα τέλη του 16ου αιώνα, αυτό το πνεύμα είχε ταυτοποιηθεί ως αέριο νίτρο. για 
να υποκαταστήσουν το αρχαίο σύστημα, ο Παράκελσος και οι μαθητές του έψαχναν 
εντατικά για ένα άλλο παγκόσμιο σύστημα, βασισμένο στην αναλογία μακροκόσμου 
- μικροκόσμου. Η χημεία έπρεπε να είναι το κλειδί αυτής της νέας φιλοσοφίας που ο 
άνθρωπος έπρεπε να αποκαλύψει μέσω νέων παρατηρήσεων και της αναζήτησης της 
θείας υπογραφής. Αυτό ήταν αναπόφευκτο εφόσον η γνώση του μακρόκοσμου οδηγούσε 
στα μυστήρια του ανθρώπου.

Σε όλα αυτά υπήρχε ασφαλώς μια πρακτική πλευρά. Το Grosse Wundartzney ήταν 
ένα βιβλίο που αναφερόταν τόσο σε ειδικά ιατρικά προβλήματα, όσο και στην παρασκευή 
εμπλάστρων και καταπλασμάτων που χρησιμοποιούνταν ευρύτατα, ακόμη και μεταξύ 
εκείνων που απέρριπταν τις κοσμολογικές απόψεις του Παράκελσου. Τα κεφάλαια για τη 
θεραπεία των τραυμάτων από πυροβολισμό αποκάλυπταν ένα αυξανόμενο πρόβλημα της 
ιατρικής του 16ου αιώνα. Αλλά ο Παράκελσος ενδιαφερόταν και για άλλα προβλήματα. 
Στο Von der Bergsucht oder Bergkranckheiten drey Bucher (1533-34) υπάρχει η πρώτη 
ολοκληρωμένη αναφορά στις νόσους των μεταλλωρύχων. Πράγματι, αυτό ήταν το πρώτο 
βιβλίο που αφορούσε τις επαγγελματικές ασθένειες. Και στην αναφορά του στη σύφιλη, 
στα Vom Holtz Guaiaco grundlicher heylung (1529) και Von der Franzosischen Κranckheit 
Drey Bucher (1530) κατακρίνει τις μεθόδους της εποχής που εφήρμοζε η λαϊκή ιατρική.
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Η χρήση της χημείας και των χημικών αναλογιών ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικές για την 
ιατρική κοινότητα της εποχής, μνημειώδης ήταν αντίθεση της Ιατρικής Σχολής των Παρι-
σίων που θεωρεί τα φάρμακα του δηλητήρια και ζητά δίωξη όσων τα συνταγογραφούν. 

Ο ίδιος θεωρεί ότι κάθε όργανο του σώματος δρα σαν αλχημιστικό εργαστήριο που 
διαχωρίζει το καθαρό από το ακάθαρτο. Έτσι, διατηρείται η υγεία του οργανισμού. Η 
νόσος προκύπτει όταν η οδηγός δύναμη σε ένα όργανο αποτυγχάνει στο έργο της και 
συσσωρεύονται τοξικές ουσίες. για παράδειγμα, αναφέρονται οι ταρταρικές νόσοι, όπου 
συσσωρεύονται άλατα στους νεφρούς ή στην κύστη ή η φυματίωση των πνευμόνων.

Οι βασικές θέσεις αιτιολογήσεως των νόσων σύμφωνα με τους μαθητές του Παρά-
κελσου διέφεραν από την περί χυμών θεωρία του Γαληνού. Η απόρριψη της ιατρικής των 
χυμών ήταν μια πραγματική επανάσταση. Το ίδιο ισχύει για τις θεραπευτικές μεθόδους. 
Οι οπαδοί της ιατρικής του Γαληνού υποστήριζαν ότι τα αντίθετα θεραπεύουν. Δηλαδή, 
ότι μια νόσος συγκεκριμένης ποιότητας και συγκεκριμένης βαρύτητας μπορούσε να θε-
ραπευτεί με ένα φάρμακο αντίθετης ποιότητας. Οι μαθητές του Παράκελσου στράφηκαν 
περισσότερο προς την παραδοσιακή ιατρική υποστηρίζοντας ότι ένα δηλητήριο που 
κυκλοφορεί στον οργανισμό μπορεί να εξουδετερωθεί με ένα παρόμοιο δηλητήριο. Και 
όταν οι οπαδοί του Γαληνού κατηγορούσαν τους οπαδούς του Παράκελσου σαν στυγνούς 
δολοφόνους ανθρώπων, εκείνοι απαντούσαν ότι τα φάρμακά τους ήσαν ασφαλή επειδή 
έχουν τροποποιηθεί χημικά και υπήρχε προσοχή στη χορηγούμενη δόση. 

Αυτοί οι μεταρρυθμιστές της ιατρικής όχι μόνο πρότειναν μια νέα θεραπευτική προ-
σέγγιση, αλλά άνοιγαν ταυτόχρονα ένα νέο χώρο ιατρικής σκέψης. Παλαιότερα, ελάχιστα 
μέταλλα και ανόργανα υλικά χρησιμοποιούνταν στη θεραπευτική, εφόσον ο κύριος όγκος 
των παραδοσιακών φαρμάκων προερχόταν από ουσίες φυτικής προέλευσης. Αυτή η 
ασυμμετρία διορθώθηκε με τον Παράκελσο, που διακήρυττε ότι οι νέες και επιθετικές 
ασθένειες, όπως η σύφιλη, απαιτούν φάρμακα ισχυρότερα από τα παραδοσιακά βότανα. 
Η χορήγηση ενώσεων των μετάλλων ήταν γι’ αυτόν ουσιώδης.21 Τις χρησιμοποιούσε ως 
καθαρτικά και εμετικά φάρμακα. Σε μερικές περιπτώσεις, τα φάρμακα αυτά αποδεικνύ-
ονταν πράγματι περισσότερο «ισχυρά» από το επιθυμητό και ενδέχεται να φόνευαν τον 
ασθενή. Όταν εξετάζουμε βιβλία χημείας και φαρμακοποιίας της εποχής, συναντούμε 
πράγματι ενώσεις του υδραργύρου, του μολύβδου, του αρσενικού και του αντιμονίου 
που σήμερα θεωρούνται τοξικές και αποφεύγονται.

Η χημική ιατρική παρά τον υπερφίαλο και εριστικό χαρακτήρα του ιδρυτού της, ακόμη 
και το όνομα του Παρά (καλύτερος) από τον Κέλσο είναι ενδεικτικό της προσωπικότητός 
του, εξαπλώθηκε σε όλη την Κεντρική Ευρώπη και τον 17ο αιώνα ήταν γνωστή έως και 
την Οθωμανική αυτοκρατορία.22

Ακόμη θα πρέπει να τονιστεί ότι ήταν πεπεισμένος ότι ο ψυχικά άρρωστος δεν ήταν 
δαιμονισμένος αλλά πραγματικά άρρωστος που έχει ανάγκη θεραπείας και αγάπης και 
θεώρησε ως ανάγκη την ανθρώπινη μεταχείρισή τους.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η χειρουργική δεν μπορούσε να έχει θεαματική πρόοδο γιατί συνέχισαν να υπάρχουν 
οι ίδιοι περιορισμοί όπως και τον Μεσαίωνα α) έλλειψη αναλγησίας, β) αδυναμία αιμό-
στασης, γ) ο μεγάλος αριθμός λοιμώξεων του χειρουργικού τραύματος λόγω παντελούς 
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ελλείψεως μέτρων ασηψίας-αντισηψίας. Από την άλλη πλευρά η χρήση της πυρίτιδας 
και των πυροβόλων όπλων δημιούργησαν νέες συνθήκες για τη χειρουργική η οποία 
ήταν επηρεασμένη από τις θεωρίες των Αράβων περί καυτηριασμού με καυτό λάδι ή 
σίδερο και είχε ξεχάσει την πρακτική των Ιπποκρατικών για καθαρισμό των πληγών με 
κρασί και την περίδεση με καθαρά οθόνια καθώς την απολίνωση των μεγάλων αγγείων με 
σκοπό την αιμόσταση που είχε εισηγηθεί ο Γαληνός και οι μαθητές του. Τη χειρουργική 
ασκούσαν, κυρίως, απαίδευτα άτομα στην καλύτερη περίπτωση κουρείς-χειρουργοί 
που από τον 15ο αιώνα και μετά ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες που εγγυούντο την 
επάρκεια των μελών τους.2 Η νέα χειρουργική ξεπήδησε από τους χειρουργούς των 
βασιλικών αυλών που παρατηρώντας τις εκατοντάδες των τραυματιών των πολυετών 
πολέμων κέρδιζαν σε εμπειρίες αν και εφόσον είχαν ανοικτό το όμμα και κριτική σκέψη. 
Έτερος παράγων ήταν η ανάπτυξη της ανατομικής που επέτρεψε στους ανατόμους να 
ασχοληθούν επιστημονικά με την άσκηση της χειρουργικής, ας μην ξεχνάμε ότι όλα τα 
ιερά τέρατα της ανατομικής ήταν παράλληλα και επιτυχημένοι χειρουργοί. Αυτή η σχέση 
επανασυνέδεσε τη χειρουργική με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Από τους χειρουργούς 
των βασιλικών αυλών και τους στρατιωτικούς χειρουργούς πρέπει να αναφερθούμε 
στον Ambroire Paré και τον Παράκελσο. 

Ο Ambroise Paré (1510-1590) ήταν γάλλος χειρούργος-κουρέας που υπηρέτησε τους 
βασιλείς, Ερρίκο Β΄, Φραγκίσκο Β΄, Κάρολο ΙΧ και Ερρίκο γ΄. Θεωρείται ένας από τους 
πατέρες της χειρουργικής, της σύγχρονης ιατροδικαστικής, πρωτοπόρος στις χειρουρ-
γικές τεχνικές και στην ιατρική του πολέμου, ειδικά στη θεραπεία των τραυμάτων. Ήταν 

Προσθετικό άνω άκρο από τον Ambroise Paré.Ambroise Paré.
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επίσης ανατόμος και εφεύρε διάφορα χειρουργικά εργαλεία. 
Στις προσωπικές του σημειώσεις σχετικά με τη φροντίδα των τραυματιών την εκστρα-

τεία Piémont (1537-1538), ο Paré έγραψε: ‘Je le pansai, Dieu le guérit, Dieu le guérit’ (‘Εγώ 
τον περιέδεσα (φρόντισα την πληγή του), και ο Θεός τον θεράπευσε’). Αυτό υποδηλώνει 
τη φιλοσοφία της ιατρικής πρακτικής του. 

γεννήθηκε στο Bourge Horsent της Βορειοδυτικής γαλλίας και ασκήθηκε στο Παρίσι 
κοντά στον Κουρέα -χειρουργό αδελφό του και στο Hôtel-Dieu το αρχαιότερο Νοσοκομείο 
των Παρισίων. Ο Paré ήταν συστηματικός παρατηρητής των συμβαινόντων στην εργασία 
του και δεν επέτρεπε στις επικρατούσες δοξασίες να αντικαταστήσουν τα αποδεικτικά 
στοιχεία. Στο αυτοβιογραφικό του βιβλίο, “Ταξίδια σε διαφορετικούς τόπους”, ο Paré 
εξιστορεί πως εξ ανάγκης λόγω ελλείψεως ελαίου για καυτηριασμό έκανε την πρώτη 
συγκριτική δοκιμή.23 Συγκρίθηκε μια ομάδα ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με παρα-
δοσιακό τρόπο δηλαδή με το βραστό λάδι από πεύκο και καυτηρίαση και μια άλλη που 
αντιμετωπίστηκε με αλοιφή από κρόκο αυγού, έλαιο από τριαντάφυλλα και τερεβινθίνη 
που έμειναν στην πληγή για όλη τη νύχτα. Ο Paré παρατήρησε ότι οι στρατιώτες που 
υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το βραστό λάδι πόνεσαν περισσότερο, ήταν σε αγωνία, 
ενώ εκείνοι που έλαβαν θεραπεία με την αλοιφή αντέδρασαν καλύτερα είχαν λιγότερο 
πόνο και άγχος, ταχύτερη επούλωση και λιγότερες διαπυήσεις μάλλον λόγω των αντι-
σηπτικών ιδιοτήτων της τερεβινθίνης. Θεώρησε ότι η καυτηρίαση μειονεκτούσε έναντι 
της μεθόδου του και απέφυγε στη συνέχεια. Ωστόσο, τέτοιες θεραπείες δεν χρησιμο-
ποιούνταν ευρύτατα μέχρι πολλά χρόνια αργότερα, ακόμη και μετά τη δημοσίευση του 
πρώτου βιβλίου του “Η μέθοδος θεραπείας τραυμάτων που προκλήθηκαν από αρκεβούζιο 
και άλλα πυροβόλα όπλα” το 1545.24

Ακόμη κατάργησε τον καυτηριασμό με πυρωμένο σίδερο ως αιμόσταση κατά τον 
ακρωτηριασμό και επανέφερε την περίδεση των μεγάλων αγγείων που είχε προτείνει 
ο Γαληνός. Μάλιστα πρότεινε τεχνική που ονόμασε Bec de Corbeau (περίδεση εν είδει 
ράμφους κοράκου). Στον ακρωτηριασμό περιέγραψε πρώτος τον πόνο του άκρου φα-
ντάσματος και θεωρούσε ότι ο πόνος ξεκινά από τον εγκέφαλο και όχι το κομμένο άκρο. 
Πρότεινε δε και νευροχειρουργικές επεμβάσεις, κυρίως κρανιοανατρήσεις.25 

Ασχολήθηκε με πλείστους κλάδους της χειρουργικής όπως τη μαιευτική, ορθοπεδική.26 
Εφεύρε χειρουργικά εργαλεία, και προσθετικά μέλη και γενικά θα μπορούσε κανείς 

να πει ότι ήταν ως χειρουργός αιώνες μπροστά από την εποχή του.27 
Ένα ιστορικό ανέκδοτο της εποχής του αναφέρει ότι 1567 προέβη σε πειραματισμό 

επί ανθρώπου για να μελετήσει την αποτελεσματικότητα του γενικού αντιδότου “Bezoar 
stone”. Ένας αυλικός μάγειρος είχε καταδικαστεί σε θάνατο δι’ απαγχονισμού διότι 
συνελήφθη να κλέβει τα ασημικά του παλατιού, του ἐπροτάθη να πάρει δηλητήριο και 
ακολούθως θα του εχορήγητο το γενικό αντίδοτο Bezoar stone, αν επιβίωνε θα του 
χαριζόταν η ζωή. Όπως σωστά είχε προβλέψει ο Paré το αντίδοτο δεν ήταν δραστικό 
και ο μάγειρος απέθανε επτά ώρες μετά τη χορήγηση δηλητηρίου και αντιδότου.

Επίσης, ασχολήθηκε με την Ιατροδικαστική και είχε γενικά ενδιαφέροντα, παρόλο που 
δεν ανταποκρινόταν στο σχήμα του Homo Universalis που ήταν το ιδανικό της εποχής. 
Υπήρξε πολυγραφότατος, έγραψε στη γαλλική και όχι τη Λατινική που ήταν του συρμού 
τότε διότι μέχρι του τέλους της ζωής του δεν κατώρθωσε να τη μάθει.28 

Ο Παράκελσος είχε 10ετή εμπειρία ως χειρουργός μισθοφορικών στρατευμάτων, έχει 
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αμφιβολίες κατά πόσο οι χειρουργικές μέθοδοι των Αράβων (Καυτηριασμοί κ.λπ.) ήσαν 
ορθές και καυτηριάζει τη χρήση κοπριάς αγελάδας, φτερών κ.λπ. που χρησιμοποιούσε 
η λαϊκή ιατρική και προτείνει καθαριότητα και καλή διατροφή για να μπορέσει η φύση 
να ασκήσει τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Κατακρίνει δε τους γιατρούς που θεωρούν 
τη διαπύηση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επούλωση των τραυμάτων. Εισάγει 
δε τη χρήση του λαυδάνου ως αναλγησίας.29

Διαπρεπείς χειρουργοί της ίδιας εποχής είναι ο Laurent Joubert (1529-1582) χειρουρ-
γός του Ερρίκου του γ’, ο Ελβετός Félix Würtz, και ο Hans von Gersdorf (1455-1529).28

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Τα λοιμώδη νοσήματα συνέχισαν να είναι το συχνότερο αίτιο θανάτου στην υπό 
εξέταση εποχή. Δύο είναι τα χαρακτηριστικά της περιόδου η λεπτομερειακή περιγραφή 
ενός εκάστου με αποτέλεσμα τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους, και η ανακάλυψη της 
μολυσματικότητας, δηλαδή της μεταδόσεως τους από ασθενή σε ασθενή. Η λεπτομερής 
παρατήρηση οδήγησε στην αναγνώριση του εξανθηματικού πυρετού, της συφιλίδος, 
της οστρακιάς, του ρευματικού πυρετού, της νόσου του αγγλικού ιδρώτος, της ινφλου-
έντσας, της ευλογιάς, του κοκκύτου.6,7,30 

Παράλληλα, με την παρατήρηση κάποιοι ιδιαίτερα προσεκτικοί και φωτισμένοι γιατροί 
άρχισαν να υποψιάζονται τη μεταδοτικότητα. Ίσως ο πρώτος που είχε σαφή υπόνοια για 
τη μεταδοτικότητα των λοιμωδών ήταν ο Girolamo Fracastoro (1484-1553) Ιταλός γιατρός, 

ποιητής, φυσικός, γεωλόγος και αστρο-
νόμος από τη Βερόνα της Ιταλίας. Στο 
έμμετρο βιβλίο του Syphilis sive Morbus 
Gallicus (Σύφιλις ή γαλλική νόσος 1530) 
περιγράφει τη σύφιλη την ὀνομαζο-
μένη έως τότε Γαλλικό πάθος ή Νόσο 
της Νεαπόλεως διότι έλαβε επιδημικό 
χαρακτήρα μετά την επιτυχή πολιορκία 
της Νεαπόλεως το 1495. Αναγνωρίζει 
τα στάδια της και τους τρόπους μολύν-
σεως. Και την ονομάζει σύφιλη, από τον 
μυθικό βοσκό Σύφιλο που εμφανίζει τη 
νόσο ως τιμωρία για ύβρη έναντι του 
Απόλλωνος. Αμφιβάλλει κατά πόσον 
η νόσος εισήχθη από τον Νέο Κόσμο 
από τους Ισπανούς, διότι ἐξεδηλώθη 
ταυτοχρόνως σε πολλά μέρη και διότι η 
εμφάνιση της είχε προλεχθεί από τους 
αστρολόγους (διόλου επιστημονικό 
επιχείρημα). Ασχολείται με τη θεραπεία 
της και υιοθετεί τον υδράργυρο και το 
γουικάκιο.31

Ασχολήθηκε έντονα με μελέτη των Girolamo Fracastoro.
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επιδημικών ασθενειών και, ενώ βρισκόταν στην υπηρεσία του Πάπα Παύλου ΙΙΙ στο Συμ-
βούλιο του Τρεντ (1545-63), συνέστησε απομάκρυνση του συμβουλίου στη Μπολόνια 
επισημαίνοντας τον κίνδυνο της πανώλους στο Trent. 

Ο Fracastoro περιέγραψε τις ιδέες του για τις επιδημικές ασθένειες στο De contagione 
et contagiosis morbis (1546, ‘Μόλυνση και μολυσματικές νόσοι’), δηλώνοντας ότι το 
καθεμία προκαλείται από ένα διαφορετικό είδος ταχέως πολλαπλασιαζομένου λεπτού 
σπέρματος και ότι αυτά τα σπέρματα μεταφέρονται από τη μολυσματική πηγή στο μολυ-
νόμενο με τρεις τρόπους: με άμεση επαφή. από μεταφορείς- ἐναύσματα (fomites), όπως 
τα λερωμένα ρούχα και τα λευκά είδη, και μέσω του αέρα. Αν και οι “μικροοργανισμοί” 
είχαν αναφερθεί ως πιθανή αιτία ασθένειας από τον Ρωμαίο μελετητή Marcus Varro στον 
1ο αι. π.Χ., ο Fracastoro ήταν ο πρώτος που με επιστημονικό τρόπο ασχολήθηκε με την 
επιδημιολογία των λοιμωδών νόσων. Η θεωρία του Fracastoro επαινέθηκε ευρέως κατά 
τη διάρκεια των χρόνων του, αλλά γρήγορα ξεχάστηκε και έπεσε σε γενική αδιαφορία 
μέχρις το19ου αιώνος που η ανάπτυξη της μικροβιολογίας από τον γάλλο χημικό Louis 
Pasteur και τον γερμανό γιατρό Robert Koch τον δικαίωσε πλήρως και έκανε την επιδη-
μιολογία καινούργια επιστήμη.32,33

ΣΧΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Παρόλο που η Ιατρική δεν έπαυσε να ασκείται από διάφορους αγύρτες, μάγους, 
κουρείς, αστρολόγους, το φαινόμενο στους υπό εξέταση χρόνους περιορίζεται αρκετά, 
τούτο κατά τη γνώμη μου οφείλεται στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου της κοινωνί-
ας. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διαχύσεως της γνώσεως που επέφερε ο Ουμανισμός του 
οποίου η ανάπτυξη πρέπει να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα των οικονομικών συνθηκών και 
της τυπογραφίας και σε κάποιο βαθμό της μεταναστεύσεως βυζαντινών λογίων στη δύση.

Με την αύξηση του αριθμού των πανεπιστημίων παρατηρείται παράλληλος αύξηση 
του αριθμού των διδακτόρων γιατρών σε όλη τη Δυτική Ευρώπη. Εδώ θα πρέπει να ανα-
φερθεί ότι η πολιτεία προσπάθησε να τιθασεύσει τον έλεγχο της εκκλησίας στην ιατρική 
εκπαίδευση με πρωτοστάτη τη Βενετία που εκτός των καθολικών χορηγούσε διδακτορικά 
διπλώματα σε όλους τους φοιτητές των πανεπιστημίων της. Οι καθολικοί ελάμβαναν το 
Doctores bullati και οι μη καθολικοί το Doctores academici promoti, ο Χάρβεϋ ως αγγλι-
κανός πήρε τέτοιο δίπλωμα. Το 1616 για να αποφύγει τον εκκλησιαστικό εναγκαλισμό 
δημιούργησε το Βενετικό κολλέγιο που χορηγούσε διπλώματα “Βενετική ἐντολῇ”.

Η απασχόληση τους εκτός της ιδιωτικής ασκήσεως, κύρια ήταν ο διορισμός τους σε 
ακαδημαϊκές θέσεις ή ο διορισμός τους σε θέσεις αυλικών γιατρών και για τις ολιγαρχικές 
πολιτείες τις Ιταλίας ως γιατρών πόλεως ή του άρχοντος. Η οικονομική τους θέση ήταν 
καλή έως πολύ καλή και η εκτίμηση στο πρόσωπο τους απεριόριστος. Σε πολλά κείμενα 
της εποχής αναφέρεται ότι χωρίς να είναι ευγενείς, η κοινωνία τους αποδίδει παρόμοιες 
τιμές, οι δε ευγενείς τους θεωρούν φίλους και τους κάνουν ομοτράπεζους τους.

Εκτός των κειμένων η απεικόνιση τους από την τέχνη δείχνει την υψηλή θέση που 
τους τοποθετεί η κοινωνία. Τούτο δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο διότι οι περισσότε-
ροι πλην των καθαρών ιατρικών τους ενδιαφερόντων είχαν ευρύτερα ενδιαφέροντα, 
λογοτεχνία κλασσική και σύγχρονος, τέχνη, πολιτική, θεολογία, αστρονομία, φυσική, 
χημεία, φιλοσοφία.7
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Κατά την αναγέννηση υπήρξαν κοσμογονικές αλλαγές σε όλους τους τομείς του 
επιστητού, κοσμολογία, φιλοσοφία, μαθηματικά, θεολογία, φυσική, μαθηματικά, ναυ-
σιπλοΐα, καλές τέχνες. Λόγω πυρίτιδας, τυπογραφίας, ανακαλύψεων, και οικονομικών 
συνθηκών άλλαξε η ζωή των καθημερινών ανθρώπων. Από αυτές της αλλαγές ήταν 
αδύνατον να ξεφύγει η ιατρική. Οι γιατροί μελέτησαν την ιατρική των κλασσικών χρόνων 
από το πρωτότυπο, ξανανακάλυψαν τον Ιπποκράτη και επαναβεβαίωσαν την αξία της 
παρατηρήσεως. Μέσα σε αυτό το πνεύμα αναπτύχθηκε η νέα ανατομική, η φυσιολογία, η 
χειρουργική, η ιατρική χημεία και ετέθησαν οι βάσεις της παθολογικής ανατομικής και της 
επιδημιολογίας. Βελτιώθηκε η κοινωνική θέση του γιατρού και δειλά αλλά προοδευτικά 
άλλαξε ο τρόπος της ιατρικής εκπαίδευσης (bedside teaching) καθώς και ο ασφυκτικός 
εναγκαλισμός της από την εκκλησία. Το κύριο όμως χαρακτηριστικό της περιόδου είναι 
αμφισβήτηση της αυθεντίας, όσο κι αν ήταν καθιερωμένη. Μελανά σημεία της περιόδου 
είναι οι επιδημίες, οι κακές συνθήκες υγιεινής, η πίστη στην αστρολογία, οι προκαταλήψεις 
και δεισιδαιμονίες. Το χειρότερο όλων είναι ίσως το “κυνήγι μαγισσών” οργανωμένο από 
την εκκλησία ή την πολιτεία, ευτυχώς για την ιατρική υπήρξαν εκπρόσωποι της όπως ο 
Παράκελσος και ο Johann Weyer που αντέδρασαν με επιστημονικά επιχειρήματα. 
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Μιὰ νεωτερικὴ ἑρμηνεία  
τοῦ Ἱπποκρατικοῦ Ὅρκου

Νικόλαος Α.Ε. Καλοσπύρος

1. ΠΡΟΣ ΤΙ ΜΙΑ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ;

Ὁ Ἱπποκρατικὸς Ὅρκος (Iusiurandum) παραμένει τὸ περισσότερο πολυσυζητημένο 
ἔργο τοῦ Ἱπποκρατικοῦ corpus, ἀφ’ ἑνὸς μὲν περιεκτικὸ μὲ τὴ συντομία του ὡς πρὸς τὶς 
ὑποθῆκες δεοντολογίας γιὰ τοὺς ἐπαγγελλομένους τὴ φιλάνθρωπη τέχνη τῆς ἰάσεως, ἀφ’ 
ἑτέρου δὲ κεφαλαιῶδες ὡς πρὸς τὰ διάφορα ἐρωτήματα ποὺ ἔθεσε γιὰ τοὺς μελετητές 
του σχετικὰ μὲ τὴ διαχρονικὴ ἐπιβίωσή του ὡς κείμενο ἀναφορᾶς γιὰ τοὺς ὑποψήφιους 
Ἀσκληπιάδες ἀπὸ τὴν κλασικὴ ἀρχαιότητα ὣς τὶς μέρες μας. 

Χωρὶς τὴ διάθεση νὰ καταφύγω στὴν ἀνάλυση ἠθικολογικῶν προϋποθέσεων, τέτοιων 
ποὺ κάθε ἐχέφρων θεράπων τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης δύναται νὰ προσυπογράψει ἢ νὰ 
ἀποκηρύξει βάσει τῆς νοηματοδότησης τοῦ ὅρου «συμφέρον», ἔσπευσα νὰ διαβάσω τὸ 
ἀρχαῖο κείμενο ὡς δοκίμιο ἑρμηνευτικῆς δεοντολογίας, ἀκολουθώντας τὴν ἑρμηνευτικὴ 
διάρθρωση ἐλεύθερων σκέψεων ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴ μελέτη του, ἀλλ’ ὄχι μὲ τὴ διά-
θεση νὰ καταρτίσω ἕνα νέο ἑρμηνευτικὸ ὑπόμνημα κατὰ τὸ μᾶλλον ἢ ἧττον ἐξαντλητικὰ 
ἀναλυτικὸ καὶ ὁλοκληρωμένο. Τὴν προκείμενη παρουσίαση χαρακτηρίζω «νεωτερικὴ» ἀπὸ 
δύο ἀπόψεις ποὺ προσπάθησα νὰ ἀναπτύξω σὲ συγκερασμό: πρῶτον, ἐπειδὴ ἀναζητῶ 
τὴν κατὰ τὸν συγγραφέα τοῦ κειμένου ἀντίληψη διαμόρφωσης μιᾶς ἐπαγγελματικῆς 
ταυτότητας πέρα ἀπὸ τὶς ἀγκυλώσεις τῆς ἰατροφιλοσοφικῆς βιβλιογραφίας·καὶ δεύτερον, 
ἐπειδὴ σχολιάζω τοὺς λόγους ποὺ ἐπέτειναν τὴ διαχρονικὴ ἐπιβίωση τοῦ κειμένου αὐτοῦ 
ὡς κειμένου ἀναφορᾶς γιὰ τὸν ἰατρικὸ κόσμο ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Ἔκρινα ἐπίσης σκόπιμο ἡ 
βιβλιογραφία νὰ συνοδεύει παρεντεθειμένη τὴν παρουσίασή μου ὡς πρόταση περαιτέ-
ρω ἀνάγνωσης (στὰ ἑλληνικὰ λ.χ. βλ. Λυπουρλῆς 1983, Ἀποστολίδης 2000, Ζηρογιάννης 
2016 πβ. τόμ. 5ος: Ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη, 2010) καὶ ὄχι τεκμηρίωσης κατ’ ἀνάγκην τῶν 
διαλαμβανομένων. 

Βεβαίως ὀφείλω προκαταβολικῶς, πρὸς ἀποφυγὴν τῶν συνήθων παρεξηγήσεων γιὰ 
τὸ εἶδος τοῦ κειμένου, νὰ ὑπογραμμίσω ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα τυπικὸ –στὸ πλαίσιο τῆς 
ἀρχαίας κλασικῆς γραμματείας– κείμενο ὅρκου, τὸ ὁποῖο δὲν ἦταν δυνατὸ παρὰ νὰ ὑπό-
κειται στὴ λογικὴ τῆς διαμόρφωσης καὶ τῆς προσαρμογῆς του κατὰ τὰ δεδογμένα τῶν 
ἐποχῶν καὶ τῶν σχολῶν ἰατρικῆς θεωρίας (Deichgräber 1971, Carrick 2001, Miles 2004), 
ποὺ τὸ υἱοθετοῦσαν καὶ τὸ διεφύλαξαν ὡς κιβωτὸ ἰατρικῆς πίστεως καὶ λειτουργίας·λχ. 
τοῦ Γαληνοῦ (Jouanna & Allies 2012), βάσει τοῦ ὁποίου ἕως καὶ τὸν Μεσαίωνα καταγρά-
φονταν οἱ κανόνες ἠθικῆς δεοντολογίας (Nutton 1993). 
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2. Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οἱ ἀναφορές μου στὸ κείμενο παραπέμπουν στὴν κριτικὴ ἔκδοση τοῦ I.L. Heiberg 
(Hippocratis vol. I1, Teubner: Lipsiae et Berolini, 1927, σσ. 4-5), ὅπου ὁ Ὅρκος χωρίζεται 
σὲ ὀκτὼ μέρη καὶ στηρίζεται κυρίως στὶς γραφὲς τῶν κωδίκων R (Vatican. Gr. 277, τοῦ 
14ου αἰ.) καὶ U (Urbinas gr. 68, ἐπίσης τοῦ 14ου αἰ.), ἀλλὰ μὲ τὴ διαφοροποίησή μου ὡς 
πρὸς τὴν ἀντικατάσταση τῶν ἀπαρεμφάτων ἀορίστου τοῦ 1ου μέρους μὲ μελλοντικοὺς 
τύπους γιὰ λόγους συντακτικῆς ἀκολουθίας ἀπὸ ἕνα ὁμωτικὸ ρῆμα (§1 ὀμνύω) ἀλλὰ καὶ 
ἐναρμονισμοῦ μὲ τοὺς ἐν συνεχείᾳ μελλοντικοὺς τύπους (§1 διδάξειν, §2 εἴρξειν, §3 δώσω 
… ὑφηγήσομαι), ὅπως ἄλλωστε ἔπραξε καὶ ὁ ἐκδότης Jones (1923· πβ. Jones 1924). Τὴν 
ποιητικὴ φορὰ τοῦ ἀρχαίου κειμένου προσπάθησαν οἱ μεταγενέστεροι νὰ ἐξακριβώσουν 
μὲ διάφορους τρόπους· ὁ κώδ. U μαρτυρεῖ ἁπλουστεύσεις γραφῶν, π.χ. §1 ὀμνύω] ὄμνυμι 
RU, ἵστορας] μάρτυρας U, ξυγγραφὴν] συμφωνίαν U, παραγγελίης] παρακλήσεως U· §2 
δηλήσει] βλάβῃ U· §3 ὑφηγήσομαι] (ὑποθήσομαι συμβουλεύσω R· §4 ἐμὸν] τὸν ἐμὸν RU, 
ἐμήν] τὴν ἐμήν RU· §6 ἀνδρείων] ἀνδρώων RU. Στὴ χειρόγραφη παράδοση τοῦ κειμένου, 
τὴν ὁποία πάντοτε πρέπει νὰ ἔχουμε μελετήσει σχολαστικά, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ κρίνουμε 
τὴν ἀξιοπιστία τοῦ παραδεδομένου κειμένου, διακρίνουμε ἀρχικὰ τρία ὑποστρώματα 
(Ihm 2002): i) τοῦ Μαρκιανοῦ (Venezia, bibl. di San Marco, gr. 269) καὶ τοῦ Βατικάνειου 
χειρογράφου (Città del Vaticano, BAV, Vat. gr. 276), ii) τοῦ Ἀμβροσιανοῦ κώδ. (Milano, bibl. 
Ambros., gr. 134) καὶ iii) τοῦ Παπύρου τῆς Ὀξυρρύγχου (POxy 31.2547), ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὸ 
τρίτο διατηρεῖ ἴσως τὴν ἀρχικὴ ἐκδοχὴ τοῦ κειμένου· ἐκεῖ λ.χ. διαβάζουμε ]ως κα[ὶ εὐ]σεβῶς 
ἀντὶ τῆς ἐκδεδομένης ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως (§4). Ὡς γνωστόν, ὁ POxy 31.2547 ἀποτελεῖ τὴν 
ἀρχαιότερη κειμενικὴ μαρτυρία (Schubert & Scholl 2005) τοῦ Ὅρκου. Ἐπίσης, οἱ τρεῖς πά-
πυροι τοῦ 3ου αἰ. μ.Χ. POxy 3.437 (Wouters 1977), 74.4970 καὶ 31.2547 ἀποδεικνύουν τὴ 
διαδεδομένη ἰατρικὴ δεοντολογία κατὰ τὴ ρωμαϊκὴ ἐποχὴ (Israelovitch 2015, Jouanna & 
Allies 2012, Pellegrino & Pellegrino 1988) σὲ τρία ἀντίγραφα τοῦ κειμένου (Leith 2007 καὶ 
2017). Διάφορες ἀπόπειρες κριτικῆς ἀποκατάστασης τοῦ κειμένου, ὅπως λ.χ. §1 χρεῶν] 
χρέος dub. Diels· §2 εἴρξειν] χρῆσιν ἔρξω ἢ ἔ. χ. κατὰ γνώμην ἐμήν Sier 2006)· §5 οὐδὲ μὴν 
λιθιῶντας] οὐδὲ μὴ ἐν ἡλικίῃ ἐόντας Reinhold (ὁ ἐκδ. Littré θεωροῦσε πὼς ἀναφερόταν 
στὸν εὐνουχισμό, ὄχι στοὺς πάσχοντες ἀπὸ λιθίαση πβ. Léger 2002), οὐδὲ μὴν αἰτέοντας 
Littré, δὲν ἀποδείχθηκαν καλύτερες τοῦ παραδεδομένου κειμένου.

3. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ἀναμφιβόλως, πρόκειται γιὰ ὅρκο, μὲ τὴν ἔννοια τοῦ τυπικοῦ καὶ δεσμευτικοῦ θρη-
σκευτικοῦ κειμένου τῆς ἑλληνικῆς κλασικῆς ἀρχαιότητας, παρὰ τὶς ὅποιες ἀποκλίσεις 
ἀπὸ τὴ συνήθη δομὴ καὶ ἐκφραστικὴ τέτοιων κειμένων· ἤδη ἡ διαφαινόμενη ἀποσύνδεση 
ἰατρικῆς καὶ θεουργίας ἀποκαλύπτει μιὰ μαρτυρία ἱπποκρατικῆς φύσεως (Dupont 2005) 
στὸ κείμενό μας. Ἡ μεγάλη ἀνθρωπολόγος Margaret Mead παρατηροῦσε πὼς γιὰ πρώτη 
φορὰ διακρινόταν μὲ σαφήνεια ὁ φόνος ἀπὸ τὴ θεραπεία, κάτι ποὺ μέχρι τὴν ἐποχὴ τοῦ 
Ὅρκου συγχεόταν ὡς δυνατότητα τοῦ ἴδιου προσώπου, μάγου-θεραπευτῆ καὶ γιατροῦ 
(Marker et al. 1991). Πλέον οἱ μαθητὲς τοῦ Ἀσκληπιοῦ ἔμελλαν νὰ ἀφιερωθοῦν ἐντελῶς 
στὴ ζωὴ κάτω ἀπὸ κάθε περίσταση, ἀνεξαρτήτως τάξης, ἡλικίας ἢ παιδείας: τὴ ζωὴ τοῦ 
δούλου, τοῦ ξένου, τοῦ αὐτοκράτορα, τοῦ προβληματικοῦ παιδιοῦ. 

Δεδομένου, λοιπόν, ὅτι πρόκειται γιὰ ὅρκο, πρέπει νὰ ἀποφασίσουμε σὲ ποιάν ἀκριβῶς 
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κοινότητα ἀπευθυνόταν καὶ ἐνώπιον ποιῶν μαρτύρων-ἀκροατηρίου δινόταν, ὥστε νὰ 
πληροῦνται οἱ συνθῆκες μιᾶς «ἐπαγγελματικῆς» ὁρκωμοσίας καὶ νὰ διατρανώνεται μὲ τὴν 
ἱερὴ περιβολή του τὸ ἀναφερόμενο καθῆκον ποὺ προστάτευε ὁ ὅρκος αὐτός. 

Σὲ μιὰ κοινωνία ὅπου ὅλοι οἱ φορεῖς ἐξουσίας καὶ ὑπόχρεοι δημοσίων καθηκόντων 
ἔδιναν ὅρκο ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας τοῦ δήμου, ἦταν ἀδιανόητο οἱ ἐπιφορτιζόμενοι μὲ 
τὴν ὑγεία τῶν συμπολιτῶν τους νὰ μὴν πράττουν τὸ ἴδιο. Σαφῶς καὶ ὁ ὅρκος, ὅπως 
ἄλλωστε καὶ μιὰ ἀντίστοιχη σοβαρὴ ὑπόσχεση, ἐμπίπτει στὴν κατηγορία τῶν λεγόμενων 
«τελεστικῶν λόγων/performative utterances» ποὺ συνιστοῦν μιὰν ἀπερίφραστη ἠθικὴ 
ὑποχρέωση (May 1975 καὶ Morgenstern 2008) ἰσοβίως δεσμευτικῆς –ἀντίθετα πρὸς τὴν 
ὑπόσχεση, ὁ ὅρκος δὲν καθορίζει χωροχρονικοὺς προσδιορισμοὺς ἐκπλήρωσής του 
(Sulmasy 1999)– καὶ καθορίζουν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν κοσμοθεωρητικὴ ἀντίληψη (Austin 
1970) μιᾶς κοινότητας προσώπων. 

Ἡ ἀδυναμία νὰ διαβάσουμε τὸν Ἱπποκρατικὸ Ὅρκο ὡς ὅρκο καταλήγει μερικὲς φορὲς 
στὴ νόθευση τῶν μηνυμάτων του καὶ στὴν εὐόλισθη ἔκπτωση τῶν ἀρχῶν του (Pellegrino 
& Thomasma 1988· πβ. MacIntyre 2008)· εἶναι τῳόντι τραγικὴ ἡ ἀπόπειρα ὑπέρβασής 
του ἢ στρέβλωσής του μὲ κοινωνικὰ στερεότυπα συναισθηματικῆς διακύβευσης, ὅτι π.χ. 
πλέον «εἶναι ἄσχετο κατὰ πόσον ὁ γιατρὸς διαβιοῖ καὶ ἐργάζεται ἁγνῶς καὶ ὁσίως, καθὼς 
ἐνδέχεται ἕνας ἐξαίρετος γιατρὸς νὰ εἶναι ἀπὸ τὴν ἄλλη μιὰ πόρνη οὕτως ὥστε νὰ ἀπο-
πληρώνει τὰ σημαντικὰ ποσὰ ποὺ συνεπάγεται ἡ σπουδή του/της στὴν ἰατρικὴ σχολή. 
Αὐτὲς οἱ διαφοροποιητικὲς ἐπιλογὲς lifestyle, ποὺ κατὰ τὴ γνώμη ὁρισμένων μπορεῖ νὰ 
φαίνονται ἀνήθικες, θὰ πρέπει νὰ γίνονται ἀποδεκτὲς στὴν ἰατρικὴ κοινότητα, καθὼς 
προξενοῦν διαφορετικότητα ἐντὸς ἑνὸς γνωστικοῦ ἀντικειμένου, ἀποστολὴ τοῦ ὁποίου 
εἶναι ἡ θεραπεία ἀνθρώπων ἀπὸ ὅλες τὶς κοινότητες» (Maheshwari 2005: 7). Ἡ σύγχρονη 
ρηχότητα στὴν προσέγγιση κλασικῶν κειμένων καὶ ἡ ἄγνοια τῆς κλασικῆς σκέψης (Halperin 
1989, Davey 2001, Temkin 2002, Hulkower 2010) γίνεται ἀσύμφορη γελοιότητα ποὺ συνε-
πιφέρει ἀσυγχώρητη κατάλυση τῆς ἱπποκρατικῆς στάθμης καὶ τῆς ἀποκαραδοκίας μιᾶς 
κοινότητας ἀνθρώπων ποὺ ἀσπάστηκαν τὴν ἀφοσίωση στὸν πόνο τοῦ συνανθρώπου, 
ἀντὶ γιὰ τὴν πίστη στὸ lifestyle καὶ στὸν διαθρησκευτικὸ μαμωνᾶ (τὸν θεὸ τοῦ χρήματος 
< ἀραμ. ָממֹון mamon καὶ ἰδιαίτερα σὲ μορφολογία status emphaticus ָממֹוָנא mamona· Weiß 
2004). Ὅρκο ἔχουμε κειμενικῶς ὅταν ὁ ὀμνύων προβαίνει σὲ συμβολικὴ δήλωση εἴτε ἐπι-
βεβαιωτικοῦ, γιὰ τὸ παρελθὸν ἢ τὸ παρόν, εἴτε ὑποσχετικοῦ, γιὰ τὸ μέλλον, χαρακτήρα, 
ἐπικαλούμενος συγχρόνως ὡς μάρτυρες τῆς ἀληθευτικῆς ἐγγυήσεως τοῦ ὅρκου του τὸν 
Θεὸ ἢ κάποιες θεότητες, καὶ ὄχι τὴν προσκοπική του τιμὴ ἢ τὴν κοινωνική του ἐπιφάνεια, 
καὶ ὑπενθυμίζοντας, ρητῶς ἢ ὑπονοουμένως, τὶς συνέπειες καὶ τὴν τιμωρία ποὺ ἐπιφέρει ἡ 
ἐκ μέρους του παραβίαση τῶν ὅρων ποὺ ἔθεσε μὲ τὸν ὅρκο του. Αὐτὰ ἀκριβῶς τὰ χαρα-
κτηριστικὰ διαθέτει τὸ κείμενό μας, ἐξ οὗ καὶ ἡ χρήση τῶν μελλοντικῶν ρηματικῶν τύπων 
ποὺ εἴτε ἀπαρεμφατικῶς σὲ ἐξάρτηση εἴτε αὐτοτελῶς ὡς λεκτικὲς μονάδες ἐκφράζουν 
τὴν ἀκράδαντη προοπτικὴ τελεσθησομένων πράξεων καὶ σταθερῆς συμπεριφορᾶς ἔναντι 
τῆς τέχνης καὶ τῶν πασχόντων. Τὸ ἕνα, ἡ τέχνη, ἀνακλᾶ τὸ ἄλλο, τὴ στάση ἔναντι τῶν 
ἀσθενῶν. Ἔτσι ἡ παραβίαση τῶν δεσμεύσεων ποὺ ἀνέλαβε ὁ ὁρκιζόμενος συνεπάγεται 
αὐτοκαταδίκη τύπου αὐτοαρᾶς καὶ αὐτοεκδικητικῆς ἀπόσβεσης· ἀλλιῶς, δὲν ὑφίσταται 
πραγματικὴ ἔννοια ὅρκου. Ἐν προκειμένῳ, ἀκόμη καὶ οἱ παραδεδομένοι ἀπαρεμφατικοὶ 
τύποι ἀορίστου χρόνου στὴν §1 τοῦ κειμένου δὲν ἀποκλείονται συντακτικῶς ὑπὸ τὸν ὅρο 
τῆς ἔκφρασης μιᾶς χρονικῆς βεβαιότητας τελεστικοῦ χαρακτήρα, ὅπως στὴν ἔκδοση τοῦ 
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Heilberg. Ἂν καὶ στὴν κατακλείδα τοῦ κειμένιου μας  δὲν διατυπώνονται –παραδόξως– τὰ 
ἀντίποινα μιᾶς τυχούσας παράβασης τῶν ἱερῶν ὑποσχέσεων, ἀλλὰ συμπεριλαμβάνονται 
σὲ ἕνα ἐπίθετο (παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκέοντι τ ἀ ν α ν τ ί α τουτέων), ἐνῶ προηγεῖται 
ἡ ἀναφορὰ στὴν ἀγαθὴ καὶ αἰώνια ὑστεροφημία τοῦ ὁρκιζομένου ἀνάμεσα σὲ ὅλους τοὺς 
ἀνθρώπους σὲ περίπτωση τήρησης τῶν δεδογμένων (§8 ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα 
ποιέοντι καὶ μὴ ξυγχέοντι εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν 
ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον), ἡ ἔμφαση στὴν ξεχωριστὴ θέση μὲ τὰ θετικὰ κίνητρα τοῦ 
πιστοῦ στὸν ὅρκο του ἰατροῦ διαθέτει μιὰ λεπτὴ φιλοσοφικὴ ἀπόχρωση ποὺ συνάδει 
κατὰ πάντα μὲ τὴν ἀντίληψη τῶν ἀρχαίων περὶ ἀγαθῆς δόξης προθανάτιας ὅσο καὶ με-
ταθανάτιας (Fisher 1992 καὶ Cairns 1993): «καλύτερα νὰ σοῦ βγεῖ τὸ μάτι παρὰ τὸ ὄνομα», 
ὅπως θὰ λέγαμε σήμερα μὲ τὴ φράση τοῦ θυμόσοφου λαοῦ μας. Πρόκειται γιὰ τὸν ὁρισμὸ 
τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας κατὰ τὰ ἀρχαῖα μέτρα· σύμμετρης μὲ τὴν ἀξιοπρέπεια τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς ποὺ καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίσει, νὰ σεβαστεῖ (Baumgartner 2002) καὶ νὰ 
ἀναδείξει μὲ τὴν ἐγκυμονοῦσα σιωπή του ὁ ἰατρός.

4. ΠΟΘΕΝ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ;

Στὸν ἑκάστοτε ὅρκο (Nutton 1995) δὲν χωροῦν ἰσχυρισμοὶ καὶ γενικότητες ἢ αὐτονο-
ούμενα, τὰ ὁποῖα πιστοποιεῖ ἢ ἀκυρώνει ἡ καθημερινότητα. Ἡ νομικὴ ἰσχὺ τοῦ ὅρκου, 
ὡς ἐνισχυτικὴ τῆς ἀλήθειας τῶν ἐκστομιζομένων, εἶναι μὲν συμβατικὰ ἔγκυρη ἀλλὰ ἡ 
θρησκευτικὴ σημασία του ἀπρόσβλητη. Ἡ προφορὰ καὶ μόνον τοῦ ὀνόματος μιᾶς θεότη-
τας καθιστᾶ τὸν ὅρκο ἱερὸ καὶ ἀπαραβίαστο, παρὰ τὴν ὅποια ἀνθρώπινη συνήθεια τῆς 
παραβίασης τῶν λεχθέντων λόγῳ… ἀνθρώπινης ἀδυναμίας ἢ ἀσθένειας. Ἡ σύντροφος 
δίκη τῶν θεῶν καραδοκεῖ: τῆς ὕβρεως συντελεσθείσης, ἡ ποινὴ ἐπικρέμαται. Πέρα ἀπὸ τὸν 
καθεαυτὸ σεβασμὸ στὴν ἱερότητα τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου, ποὺ ἐντὸς τῆς χριστιανικῆς 
καινοδιαθηκικῆς θεολογίας ἡ κατάχρηση καὶ καπήλευσή του ἰσοδυναμεῖ μὲ βλασφημία 
καὶ θεομπαιξία («πρὸ πάντων δέ, ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν 
γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν 
πέσητε», Ἰακ. 5, 12) ἀλλὰ ἡ λεκτικὴ βεβαιότητά του συνηθίζεται ὡς ἀψευδὴς ὑπόσχεση 
(«ἄνθρωποι μὲν γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας 
εἰς βεβαίωσιν ὁ ὅρκος», Ἑβρ. 6, 16), ὁ ὅρκος προσδιορίζεται ἀπὸ τὴν ἐγγυητικὴ ἀναφορά 
του σὲ μιὰ ἀνώτερη τοῦ ἀνθρωπίνου ὄντος δύναμη, ἡ ἐπίκληση τῆς ὁποίας καθιστᾶ τὸν 
ὅρκο ταυτώνυμο τοῦ ἱεροῦ κειμένου. Κάθε ἄλλος ὀνοματολογικὸς προσδιορισμὸς λει-
τουργεῖ κατὰ ἀκυριολεξία καὶ συνεκδοχικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παρέλκει κάθε περαιτέρω 
συζήτηση γιὰ τὸν ἀληθινὸ χαρακτήρα (Deichgräber 1971) ἑνὸς τέτοιου κειμένου, ἰδίως 
γιὰ τὴν ἀρχαία γραμματεία, ἀνεξαρτήτως τῆς σημερινῆς ἐμμονῆς μας στὴν ὑλόφρονα καὶ 
ἄτεγκτη πραγματικότητα μιᾶς εὐγονικῆς συντήρησης σὲ ἐπίπεδο ἐκβιαστικῶν ἀπολαβῶν 
(Pence 2004: 11). 

Ἐνῶ φαινομενικῶς ἡ θρησκευτικὴ ἐπίκληση τῶν θεοτήτων στὴν ἀρχὴ τοῦ Ὅρκου τὸν 
διαφοροποιεῖ ἀπὸ τὰ λοιπὰ κείμενα τῆς ἀρχαίας ἰατρικῆς γραμματείας καὶ τοῦ ἱπποκρατικοῦ 
corpus, τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ ἔννοια τῆς τέχνης (Von Staden 1996: 411‒14) πρωτοπρόσωπη 
δήλωση τὸν συνδέει μὲ ἀντίστοιχη χρήση σὲ ἄλλες ἱπποκρατικὲς πραγματεῖες (Lloyd 1987: 
61-69) ὅπου προβάλλεται ἡ ἐμπειρικὴ παρατήρηση ποὺ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν ὑπερ-
λογικὴ θεουργικὴ ἐξήγηση καὶ αἰτιοκρατία (Nutton 2004: 70), χωρὶς νὰ παραθεωροῦμε 
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τὴν ἄποψη ὅτι ὁ ἱπποκρατικὸς ὀρθολογισμὸς δὲν ἦταν κατ’ ἀνάγκην καὶ ἀθεϊστικῶν 
προεκτάσεων (Jouanna 2012: 97-118). Ἔτσι, κοσμικὸς καὶ θρησκευτικὸς συνάμα, τοῦτος 
ἐδῶ ὁ Ὅρκος εἶναι μοναδικὸς μεταξὺ τῶν ἄλλων γνωστῶν κειμένων τῆς κλασικῆς γραμ-
ματείας ὡς ἐπιστημολογικὸ κείμενο τῆς ἀρχαίας ἰατρικῆς κοινότητας (Ceccobelli 2011). 
Ἂς μὴ λησμονοῦμε πὼς μέχρι τὴν ἵδρυση εἰδικῶν συμβουλίων καὶ ἑνώσεων, ὅπως λ.χ. 
τοῦ βρεττανικοῦ General Medical Council τὸ 1858, τὸν ἠθικὸ χαρακτήρα τοῦ ἰατρικοῦ 
ἐπαγγέλματος ἐξῆρε ἡ ἀναφορὰ στὴ συνείδηση τῶν ἀσκουμένων (Berlinger 1992, Bennett 
1996, Graham 2000, Griffiths 2000, Aasland 2001, Cameron 2001, Joterrand 2005, Schubert 
2005, Beauchamp & Childress 2012, Koch 2014, Mountokalakis 2014).

Ὁ ὀμνὺς ἐπικαλεῖται συγκεκριμένα (§1) Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν 
καὶ Πανάκειαν καὶ ἀμέσως μετὰ καθιστᾶ τὴν ἐπίκλησή του ἱερότερη μὲ τὴ συμμαρτυρία 
ὅλων τῶν θεοτήτων: θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας ἵστορας ποιεύμενος. Ὁ ἰατρομάντις 
Ἀπόλλων, ὁ θεὸς τοῦ φωτὸς καὶ τῆς μουσικῆς, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῆς ἀρρενωπῆς ὀμορ-
φιᾶς καὶ τῶν χρησμῶν εἶναι ὁ πατέρας τοῦ Ἀσκληπιοῦ (Καλοσπύρος 2012)· πατέρας καὶ 
γιὸς διαθέτουν τὴν ἰαματικὴ τέχνη. Ἡ Ὑγεία καὶ ἡ Πανάκεια εἶναι κόρες τοῦ Ἀσκληπιοῦ, 
οἱ ὁποῖες σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία διχοτομικὴ θεώρηση ἀνταγωνίζονταν ἡ μιὰ τὴν ἄλλη: 
ἡ Πανάκεια ἐξεύρισκε ἄμεσες θεραπευτικὲς λύσεις γιὰ τὰ νοσήματα, ἐνῶ ἡ Ὑγίεια συμ-
βούλευε τρόπους συντήρησης μιᾶς ὑγιεινῆς διατροφῆς καὶ ζωῆς ὥστε νὰ παρατείνεται ἡ 
ὑγεία τῶν θνητῶν (Garrett 2001: 327). Οἱ μυθολογικὲς πηγὲς ἀναφέρουν βεβαίως καὶ τὰ 
ἄλλα τέκνα τοῦ Ἀσκληπιοῦ καὶ τῆς Ηπιόνης: τὴν Ἀκεσώ, τὸν Μαχάονα, τὸν Ποδαλείριο, 
τὴν Αἴγλη, καὶ τὴν Ἰασώ· πιθανότατα ἐξυπακούονται στὴν αἰτιατικὴ θεοὺς πάντας καὶ 
πάσας. Δὲν ἀποκλείεται, διαισθητικὰ ἔστω, ὁ Ὅρκιος Ζεύς. Μαζί τους συμπαρασύρουν 
τὴ μυθολογικὴ ἁλυσίδα τῶν διδασκόντων τὴ θεραπευτικὴ τέχνη ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, λ.χ. 
τὸν κένταυρο Χ(ε)ίρωνα, τὸν δάσκαλο τοῦ νεαροῦ Ἀσκληπιοῦ, στοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα 
λανθάνει ἡ ἰδιότητα τοῦ χειρουργοῦ μὲ τὴν ἰατρικὴ ἔννοια, αὐτοῦ ποὺ ἐπιτελεῖ τὸ ἔργον, 
ποὺ –σημειωτέον– πρῶτος δίδαξε στοὺς θνητοὺς τὸν ὅρκο (Fletcher 2012: 1). Ὁ Σαίξπηρ 
(The Tempest 2.1.141), γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, γράφει chirurgeonly ἀντὶ surgeonly· τὸ 
ἀγγλικὸ surgeon ἀποδίδει εὔσχημα καὶ ἐτυμολογικὰ ἀπὸ φωνητικὴ μεταγραφὴ τὸ ἑλλη-
νικὸ χειρουργός. Αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς τῶν ἰατρικῶν θεοτήτων δὲν ἀπαντᾶται σὲ κανένα 
ἄλλο σωζόμενο ἀρχαῖο ὅρκο. Πάντως ὁ Ἱπποκρατικὸς Ὅρκος περιέχει ἀμφότερες τὶς κατ’ 
ἐξοχὴν θεραπευτικὲς θεότητες τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ κόσμου (Wickkiser 2008) –ἡ κύρια 
ἐπιγραφὴ τῆς Ἐπιδαύρου (IG iv2 [1] 121) ἀπέδιδε τὸ ἀρχαῖο Ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ στοὺς 
δύο: ἰάματα τοῦ Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ Ἀσκλαπιοῦ– σὲ ἕνα κείμενο μᾶλλον ἐκφωνούμενο καὶ 
μὲ ποιητικὴ ἐκφορὰ ποὺ συνυποδήλωνε τὴν ἱεροπρέπεια τῶν χρησμολογικῶν ἐκφάνσεων 
τοῦ Δελφικοῦ ἱερατείου (Torrance 2014: 377). 

Τὸ πρότυπο πατέρα καὶ γιοῦ εἶναι ἐπίσης πλήρως ἐναρμονισμένο μὲ τὴ διάθεση τοῦ 
ὀμνύντος νὰ προσφέρει τὶς γνώσεις του ἀποκλειστικὰ σὲ ἄρρενες, υἱοῖσί τε ἐμοῖσι καὶ τοῖσι 
τοῦ ἐμὲ διδάξαντος καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοις τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, σὲ 
κανένα ἄλλον (§1). Ἐπίσης παραδόξως, σὲ ὑπόμνημα κυρίως στὸ πρῶτο ἥμισυ (Jouanna 
(1997: 247-248) τοῦ Ἱπποκρατικοῦ Ὅρκου, γραμμένο μεταξὺ τοῦ 2ου καὶ τοῦ 6ου αἰ. μ.Χ., 
ποὺ μᾶλλον ἐσφαλμένα ἀποδίδεται στὸν Γαληνό, ἀποσπάσματα τοῦ ὁποίου σώθηκαν σὲ 
ἀραβικὴ μετάφραση, ἐπιτείνεται ἡ θρησκευτικὴ σημασία τοῦ Ὅρκου μὲ τὴν ἀναφορὰ στὴν 
προφανὴ θεϊκὴ ἔμπνευση τῆς δημιουργίας μιᾶς τόσο σοφῆς, γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δεδομένα, 
γνώσης ὅπως εἶναι ἡ ἰατρική (Rosenthal 1956: 59 (ἀπόσπ. B.1.b) καὶ 60 (ἀπόσπ. fr. B.1.c), 
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ἐνῶ, ὅπως γίνεται ἀντιληπτό, στὸν ἴδιο Ὅρκο τονίζεται ἡ σημασία τῆς ἀνθρώπινης διαμε-
σολάβησης γιὰ τὴν ἐπιτυχὴ λειτουργία καὶ μετάδοση αὐτῆς τῆς φιλάνθρωπης (Smith 2005) 
γνώσης. Πρέπει, ἐπιτέλους, νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς αὐτὸς ὁ Ὅρκος (Edelstein 1943 καὶ 
1956 καὶ 1987, Deichgräber 1955, Balkenohl 2007, Rütten 2008, Emery 2013) ἀποτελοῦσε τὸ 
συμβολικὸ ὅσο καὶ τὸ συνεκτικὸ μέσο γιὰ τὴ συνειδητοποίηση πὼς τὸ ἰατρικὸ λειτούργημα 
δὲν ἀπεῖχε ἀπὸ τὸ ἱερατικό, πὼς μὲ τὴν ποιητικὴ λειτουργία τοῦ Ὅρκου αὐτοῦ –ὅρκου καὶ 
ὄχι κώδικα συμπεριφορᾶς, ἀφοῦ στὸν δεύτερο δὲν διατυπώνονται ποινὲς καὶ τιμωρίες μὴ 
συμμόρφωσης τοῦ ὑπόχρεου, ἐνῶ δίνεται ἔμφαση μέχρι λεπτομέρειας καὶ στὶς διαδικα-
σίες, ὄχι στὶς ἀξίες– ἀντιδιαστελλόταν ἡ ἐπίσημη ἰατρικὴ ἰδιότητα ἀπὸ τὶς παραχαράξεις 
της, ὅπως, δυστυχῶς, ἐπιβιώνουν μέχρι σήμερα καὶ προσωποποιημένες ἀντεπιτίθενται 
ἀσκώντας κριτικὴ στὸ ἀρχαῖο κείμενο σὰν παρωχημένο κώδικα ἠθικῆς δεοντολογίας γιὰ 
τὶς νεώτερες ἀπαιτήσεις καὶ τὸν μοντέρνο ἐξελισσόμενο κόσμο (Veatch 2012). 

Ὁ Singer (1951) ἀνακάλυψε παραπλήσιες ἐκφράσεις ἠθικοῦ περιεχομένου σὲ θρη-
σκευτικὲς διατάξεις στὸ ἱερὸ τῆς ἑρμαφρόδιτης θεᾶς-μητέρας Ἄγδιστης στὴ Λυδία, ἀλλὰ 
ἡ Gourevitch (1984: 260-262) ἀντιτίθεται σὲ τέτοιες παρατηρήσεις ἄμεσης σχέσης μὲ τὸν 
Ὅρκο καὶ ἐπικαλεῖται ἀντίστοιχα παραδείγματα ἀπὸ θρησκευτικὴ νομοθεσία κυρίως στὴν 
ἀρχαία Πέργαμο (Nutton 1993). Ἀντίστοιχα ποιητικὰ μορφώματα μεσαιωνικῆς ἠθικῆς 
μπορεῖ νὰ ἀναζητήσει ὁ ἐνδιαφερόμενος στὴν Ἀνθολογία τῶν Bird & Barlow (1989), ὅπου 
λ.χ. ἡ «Προσευχὴ τοῦ Ἰατροῦ» ποὺ ἀποδίδεται στὸν Μωϋσῆ Μαϊμωνίδη (1135-1204 μ.Χ.). 
Ὁ Ὅρκος ἐπέδρασε καὶ στὸ πρῶτο ἰατρικὸ βιβλίο ποὺ συντάχθηκε στὴν ἑβραϊκὴ γλώσσα, 
τὸ Sefer Refuot, ὅπου ὁ ἀντίστοιχος ὅρκος τοῦ Ἑβραίου γιατροῦ Asaph ben Berechiah (Lucia 
1929, Shlomo 1975, Newmyer 1992, Wenger et al. 2004). Εἶναι προφανὲς τὸ εἰδικὸ ἠθικὸ 
βάρος ἑνὸς τέτοιου κειμένου, ποὺ μποροῦσε νὰ ἐνταχθεῖ ἀκέραιο στὶς ἀπαιτήσεις τῆς 
ἰουδαιοχριστιανικῆς ἀρχαιότητας καὶ ὡς θρησκευτικὸ καθηκοντολόγιο (Ferngren  2009 
καὶ 2014, Kuta 2010), καὶ ποὺ ἀποτέλεσε μέτρο πολιτιστικῆς σύγκρισης μὲ τὶς πρακτικὲς 
ἄλλων λαῶν (Jhala & Jhala 2012).

5. ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ Η ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ;

Ἀλλὰ γιατί νὰ δίνουν οἱ γιατροὶ ἐκεῖνοι ὅρκο, ἐὰν ὑποθέσουμε πὼς ὅσα περιγράφονται 
ὡς δίκαια τοῦ ἱεροῦ ὅρκου τηροῦνταν κατὰ βάσει ἀπὸ τοὺς Ἀσκληπιάδες τῆς ἀρχαιότητας; 

Δική μου πεποίθηση εἶναι πὼς ὁ Ἱπποκρατικὸς Ὅρκος διαμορφώθηκε ἀρχικῶς ὡς 
νέα πρόταση ἰατρικῆς εὐθύνης καὶ δεοντολογίας ἔναντι ὅσων ἴσχυαν ἢ παρατηροῦνταν 
κατὰ κόρον τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Ἄλλωστε, τὸν 5ο αἰ. π.Χ. ἡ ἰατρικὴ τέχνη μᾶλλον εἶχε πε-
ριέλθει σὲ ἀνυποληψία ἄχρι σκώμματος· γνωστὸ ἀλλὰ μὲ ἀντεστραμμένους τοὺς ὅρους 
σήμερα τὸ παροιμιῶδες σκῶμμα τοῦ Ἀθήναιου (Δειπν. 15, 2, 14) κατὰ τῶν ἰατρῶν καὶ 
τῶν γραμματικῶν, τὸ ὁποῖο μνημονεύει ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς: εἰ μὴ ἰατροὶ ἦσαν, οὐδὲν 
ἂν ἦν τῶν γραμματικῶν μωρότερον. Ὁ Ἱπποκρατικὸς Ὅρκος διαμορφώθηκε μέσα ἀπὸ 
τὴν πεποίθηση μιᾶς ἀρχαίας ἰατρικῆς κοινότητας, τὰ μέλη τῆς ὁποίας δὲν υἱοθετοῦσαν 
μόνο πρωτόγνωρες ὀρθολογιστικὲς μεθόδους διάγνωσης καὶ ἐπέμβασης ἀλλὰ κυρίως 
ἀνθρωπιστικές, καὶ ἐπιζητοῦσαν πλέον τὸν ἀφοριστικὸ προσδιορισμό τους ὡς ἀληθινῶν 
ἰατρῶν· ἀκριβῶς ἐπειδὴ καταλάβαιναν πὼς ἡ ἔκτρωση ἢ ἄμβλωση ἢ διακοπή κύησης ἢ 
προγεννητικὸς ἔλεγχος διάγνωσης τῆς φυσιολογικῆς κατάστασης τοῦ ἐμβρύου (Pundel 
1971, Horan et al. 1987, Munday 1989, Riddle 1992 καὶ 1997, Nathanson 1996, Dowsing 
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1999, Kapparis 2002, Schubert 2010, Müller 2012, De Brabandere 2018) –ὅπως καὶ ἂν λει-
τουργεῖ τὸ εὐφημιστικὸ ἄλλοθι χάριν τῆς πρακτικῆς τέλεσης ἑνὸς ἐνδομήτριου φόνου–, ἡ 
εὐθανασία (Marker et al. 1991, Keown 2002, Van Hoff 2004, Merino et al. 2017) –ἀπὸ τοὺς 
ἀντιφατικότερους ἰατρικοὺς ὅρους ἐν χρήσει, μὲ τὸ ὀξύμωρο τοῦ θανάτου νὰ συνδέεται 
ἀνοίκεια μὲ τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς καὶ τὴν εὐτυχία– ἢ διευκόλυνση δικαιώματος μηχα-
νικῆς διακοπῆς τοῦ βίου, ἡ ἀνεύθυνη καὶ ἀνέξοδη χειρουργικὴ ἐπέμβαση (Nittis 1939) ἐνῶ 
διακινδυνευόταν τὸ προσδόκιμο τῆς ζωῆς (Prioreschi 1992) –τῆς ὁποίας τὰ λάθη τῶν 
χειρισμῶν κάλυπτε ἡ παγερὴ σιωπὴ τοῦ τάφου, καὶ τότε καὶ σήμερα–, ἡ περιέργεια καὶ ἡ 
ἀξιοποίηση τῶν εὐαίσθητων προσωπικῶν πληροφοριῶν χάριν τῶν κρατούντων καὶ ἡ 
ἐλευθεριότητα στὴν ἐκμετάλλευση τῆς εὐάλωτης θέσης τοῦ ἀσθενοῦς καὶ τῶν οἰκείων του 
ποὺ ἀγωνίζονταν μὲ κάθε ἀντίτιμο, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν πολυπόθητη σωτη-
ρία, ἀκόμη καὶ ὑπακούοντας σὲ κελεύσματα γενετήσιας ὑποταγῆς ἐθελούσιας ἢ ἀκούσιας, 
ἤτοι ἡ σεξουαλικὴ ἐκμετάλλευση τῶν ἀνδρικῶν καὶ γυναικείων σωμάτων κατὰ φύσιν ἢ 
παρὰ φύσιν ἀπὸ τὸν ἐπαγγελλόμενο τὸν θεράποντα ἰατρό (Campbell 1989) –ἀλλιῶς: τὸ 
σύνδρομο τοῦ «σωτήρα» ποὺ συνήθως προβάλλουν οἱ φθηνὲς τηλεοπτικὲς σειρὲς εὐρείας 
κατανάλωσης–, μὲ λίγα λόγια ὅλα αὐτὰ ποὺ κατ’ ἐξοχὴν ἐπικρίνουν καὶ ἀποδοκιμάζουν 
οἱ σημερινοὶ ὑπέρμαχοι μιᾶς διαφοροποιημένης ἐκδοχῆς τοῦ Ὅρκου, μὲ τὸ ἀναιμικὸ ἐπι-
χείρημα τοῦ «συγχρονισμοῦ» του μὲ τὴ σημερινὴ ἰατρικὴ ἀντίληψη ποὺ ἀνέχεται –ἂν δὲν 
ἐκμεταλλεύεται ἐπ’ αὐτῶν καὶ δὲν διαφημίζει ὡς πρὸς αὐτὰ τὸν βιοπορισμὸ τοῦ πόνου 
καὶ τῆς ζωῆς τῶν ἄλλων– τὴν ἔκτρωση, τὴν εὐθανασία καὶ τὴ χειρουργικὴ ἁπλούστευση, 
ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀκριβῶς ἐκεῖνα τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποδείκνυαν τὸν ἐσωτερικὸ ἔλεγχο καὶ 
τὴν αὐτοσυγκράτηση τοῦ θεράποντος τοῦ πανανθρώπινου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, ὅλα αὐτὰ 
ἦταν ἀκριβῶς τὰ δείγματα τῆς προσηνοῦς καὶ εὐαγοῦς καὶ ἀνθρωπιστικῆς προσέγγι-
σης τοῦ ἀρρώστου, τῆς καταλληλότητας τοῦ ἐπαγγελλομένου τὴν ἰατρικὴ βοήθεια, τῆς 
ἐπάρκειας χρήσης τοῦ ἱπποκρατικοῦ χαρακτηρισμοῦ τῆς φιλάνθρωπης τέχνης τοῦ Κώου 
διδασκάλου. Μιὰ τέτοια ἰατρικὴ κοινότητα ἀναγκάστηκε νὰ περιφρουρήσει τὶς σπουδαῖες 
ἀνθρωπολογικὲς ἀντιλήψεις της, ἀνάγοντας τὴν ἄνωθεν ἐποπτεία στὸ θεῖο καὶ τὴν κά-
τωθεν στοὺς συμμαρτυροῦντες τὴν τήρηση τῶν ἐπηγγελμένων· ἀκόμη κι ἂν δεχθοῦμε 
ἀπόψεις ὅπως αὐτὴν τοῦ Murray (1991), ποὺ πρέσβευε ὅτι ὁ ἱΙπποκρατικὸς γιατρὸς δὲν 
ἀπέφευγε τὶς ἐκτρώσεις ἐντελῶς, ἀλλὰ μὲ τὴ συγκεκριμένη δήλωσή του προστάτευε τὰ 
δικαιώματα τοῦ κυρίου τῆς οἰκίας, ἄνευ τῆς συγκατάθεσης τοῦ ὁποίου δὲν θὰ ἐπενέβαινε 
στὴν κύηση τῆς οἰκοδέσποινας. Πῶς ἦταν δυνατὸν ὁ ἱΙπποκρατικὸς ἰατρὸς νὰ συναινεῖ 
στὴν ἐπίσπευση τοῦ θανάτου καὶ τὴ διευκόλυνσή του σὲ ἕνα κόσμο ποὺ τὸν στοίχειωνε 
ἡ παιδικὴ θνησιμότητα (Demand 1994, Καλοσπύρος 2018), ἀκόμη κι ἂν μερικοὶ Ρωμαῖοι 
συγκλητικοὶ ἀποφάσιζαν νὰ τερματίσουν τὴ ζωή τους μὲ τὴ συνδρομὴ τῶν γιατρῶν τους 
(Del Castillo 2014);

Γι’ αὐτὸ στὸ ἀρχικὸ κείμενο τοῦ Ἱπποκρατικοῦ Ὅρκου ὁ συγγραφέας του, ἀποδοκιμά-
ζοντας πρακτικὲς ποὺ ἐξασφάλιζαν μόνο τὴν κούφια φήμη ἑνὸς ἐπὶ γῆς θαυματοποιοῦ 
ποὺ τὴν ἐξασκοῦσε

ἐπ’ ἀδικίῃ ἑκουσίῃ καὶ φθορίῃ τῇ τε ἄλλῃ καὶ ἀφροδισίοις ἔργοις ἐπί τε 
γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρείων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων 

(§6 κατὰ παράφραση) καὶ ὑπακούοντας ἀκόμη καὶ σὲ προσωκρατικὲς φωνὲς ποὺ ἀντιτίθε-
νταν στὴ διάκριση δούλων καὶ ἐλευθέρων, γυναικῶν καὶ ἀνδρῶν, δημιούργησε εὐεπίφορον 
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ἀγρὸν καλλιέργειας φιλοσοφικῶν ἰδεῶν ποὺ διαπότιζαν ἀκόμη καὶ τὴν πλατωνικὴ σκέψη 
(Horky 2013). Ὅσοι εἰσέρχονταν σὲ εὐαίσθητη κοινωνικὴ περιοχή, αὐτὴν ποὺ ἀποτελοῦσε 
τὸ οἰκογενειακὸ ἄβατο, συνεκδοχικῶς στὴν οἰκίαν, ἰδίως καθ’ ὅσον ἐπρόκειτο γιὰ πολλὰς 
οἰκίας (§6), ἔπρεπε νὰ διαχειρίζονται αὐτὴν τὴν ἄδειαν δεόντως, δηλαδὴ ἁγνῶς καὶ ὁσίως 
(§4) (Dölger 1936). Ἑπομένως, ὁ Ὅρκος συνιστοῦσε μιὰ αὐτόχρημα αὐτοϋπόμνηση ἱερῶν 
καθηκόντων: 

οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον οὐδὲ 
ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε· ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν 
φθόριον δώσω. ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον ἐμὸν καὶ 
τέχνην ἐμήν. οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ 
ἐργάτῃσιν ἀνδράσιν πρήξιος τῆσδε. ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, 
ἐσελεύσομαι ἐπ᾿ ὠφελείῃ καμνόντων ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης 
ἑκουσίης καὶ φθορίης τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί 
τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρείων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων 
(§§3-6) 

[= ἀκόμα καὶ ἂν μοῦ ζητηθεῖ, φάρμακο θανατηφόρο σὲ κανένα 
δὲν θὰ χορηγήσω, κι οὔτε θὰ συστήσω κάτι τέτοιο· οὔτε ἐπίσης 
φάρμακο θὰ δώση σὲ γυναίκα γιὰ νὰ καταστρέψει τὸν βλαστό 
της. Ἄσπιλη καὶ ἔντιμη θὰ διαφυλάξω τὴ ζωή μου καὶ τὴν τέχνη 
μου. Οὔτε ἄνθρωπο ποὺ ὑποφέρει ἀπὸ λιθίαση θὰ ἀνοίξω μὲ 
ἐγχειρητικὴ τομή· ἕνα τέτοιο ἔργο θὰ τὸ ἐκχωρήσω σὲ ἄνδρες 
ἐξασκημένους σὲ τέτοιου εἴδους ἐπεμβάσεις. Σὲ ὅποια σπίτια κι 
ἂν εἰσέλθω, γιὰ τὸ καλὸ θὰ μπαίνω ἐκείνων ποὺ νοσοῦν, καὶ 
μακριὰ θὰ μένω ἀπὸ κάθε ἄδικη πράξη θεληματικὴ καὶ βλάβη, 
ἰδίως ἀπὸ κίνηση ἀφροδισιακὴ πάνω σὲ σώματα γυναίκεια καὶ 
ἀνδρικά, ἐλεύθερων καὶ δούλων]. 

Οἱ πυθαγόρειες δοξασίες (Joost-Gaugier 2007, Zhmud 2012, Jacob 2013) ταίριαζαν μὲ 
μιὰ παρόμοια ἀντίληψη βίου καὶ ἔργου, ἠθικῆς ὀρθοπραξίας ποὺ διαχώριζε τὸ κακὸ σὲ 
σώματα καὶ ψυχές. Ὁ Edelstein (1967: 63· πβ. Singer 1951 καὶ Bailey 1991) θεώρησε τὸν 
Ὅρκο εἶδος ἰδεολογικῆς διακήρυξης πυθαγόρειων ἀρχῶν (manifesto). Ὅσο καὶ ἂν θεω-
ρήσουμε τὴν ἄποψή του ἀπόλυτη, καθὼς ἀφ’ ἑνὸς ἡ ἐπίκληση τῶν θεῶν καὶ ἀφ’ ἑτέρου 
ἡ καλὴ φήμη-δόξα μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων δύσκολα θὰ συμβάδιζαν στὶς πυθαγόρειες 
ἀπαιτήσεις γιὰ τὴ μετεμψύψωση (Von Staden 1996: 409, πβ. Miles 2004: 28-33), ὁ Edelstein 
(1943) ἐπεσήμανε τὴν ἀπόδεξιν τῆς ξυγγραφῆς-συμβολαίου (§1): ἡ ἐναντίωση τοῦ ὀμνύ-
ντος σὲ κάθε ἄμεση ἢ ἔμμεση συνέργεια σὲ αὐτοκτονία καὶ φόνο σὲ συνδυασμὸ τόσο μὲ 
τὸν ἀποκλειστικὸ χαρακτήρα τῆς διάδοσης τῆς ἰατρικῆς τέχνης σὲ συγκεκριμένη ὁμάδα 
συγγενῶν-μαθητῶν στὸ ὄνομα τοῦ δασκάλου ὅσο καὶ μὲ τὴ συγκεκριμένη ὁρολογία πα-
ραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος ἀποδεικνύουν πυθαγορικὴ 
ἐπίδραση, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἀποκλείεται ἡ διάδοση κατὰ τὸν 4ο αἰώνα γενικότερων 
ἰδεῶν ποὺ ἀποδίδονταν μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Ὅρκου (Burkert 1962: 273, Lichtenthaeler 1984, 
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Prioreschi 1995 καὶ Λυπουρλῆς 2001: 26-31, 57-58): 

ἡγήσεσθαί τε τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἶσα γενέτῃσιν 
ἐμοῖσιν καὶ βίου κοινώσεσθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν 
ποιήσεσθαι καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτοῦ ἀδελφεοῖς ἶσον ἐπικρινέειν 
ἄρρεσι καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, 
ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς 
λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσεσθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι 
καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοις τε 
καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί (§1) 

[= Καὶ θὰ τιμῶ ἐκεῖνον ποὺ μὲ δίδαξε τὴν τέχνη αὐτὴ ὅσο καὶ 
τοὺς γεννήτορές μου, καὶ θὰ μοιράζομαι μαζί του τὴν περιουσία 
μου, κι ὅταν βρεθεῖ σὲ ἀνάγκη, ἀπ’ τὰ δικά μου ἀρωγὴ θὰ τοῦ 
παρέχω, καὶ τὰ παιδιά του ἀδελφούς μου θὰ θεωρῶ καὶ τὴν ἴδια 
τέχνη θὰ τοὺς διδάξω, ἂν θελήσουν νὰ μαθητεύσουν σὲ αὐτήν, 
χωρὶς ἀντιμισθία καὶ γραπτὸ συμβόλαιο· ὅσο γιὰ τὶς γραπτὲς 
ὁδηγίες ἢ τὶς προφορικὲς παραδόσεις καὶ τὶς λοιπὲς κάθε λογῆς 
διδασκαλίες, θὰ ἐπιτρέπω δικαίωμα νὰ ἔχουν σ’ αὐτὲς μόνο οι 
δικοί μου γιοί, οἱ γιοὶ τοῦ διδασκαλου μου καὶ οἱ μαθητὲς ἐκεῖνοι 
ποὺ κατόπιν συμβολαίου καὶ ὅρκου κατὰ τὸ ἔθος τὸ ἰατρικὸ θὰ 
ἔχουν δεθεῖ μαζί μου· σὲ κανένα ἄλλον ὅμως].

Ὁ Ἐρωτιανός (ἀπόσπ. 60 Ν.) διευκρίνισε: γενέτῃσιν· οἱ μὲν τοῖς γονεῦσιν, οἱ δὲ συγγε-
νέσιν. Καθὼς τὸ πρότυπο Ἀπόλλωνος-Ἀσκληπιοῦ ἀναπαράγεται ὡς πρότυπο διδασκά-
λου-πατέρα καὶ μαθητευομένου-ἀπογόνου κατὰ τὴν πυθαγόρεια συνήθεια τοῦ κλειστοῦ 
κύκλου μαθητῶν, γιὰ νὰ περιφρουρεῖται ἡ αὐθεντικότητα τῆς διαδιδόμενης γνώσεως, 
ἡ ὀρθολογιστικὴ ἀναγνώριση τῆς ἥσσονος ἀνθρώπινης ἀξιότητας ἀπηχεῖται δύο φορὲς 
στὸ κείμενο τοῦ Ὅρκου, κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν (§§1, 2), ὥστε νὰ ἀκυρώνεται ἡ 
ἀνθρώπινη ματαιοδοξία ποὺ καταλύει κάθε εὐγενὴ ἀπόπειρα γνώσεως καὶ μεταποιεῖται σὲ 
ὕβριν· κι αὐτὸ τὸ στοιχεῖο εἶναι κλασικό, ὄχι σαφῶς πυθαγορικό. Ἡ ἄποψη τοῦ Edelstein – ὁ 
Siegerist (1961: ΙΙ, 99) χαρακτήρισε τὸ σύγγραμμα τοῦ Edelstein «epoch-making»!– ὑπῆρξε 
ἀναμφιβόλως σημαντική, διότι ὑπογράμμισε τὴ φιλοσοφικὴ ἰδιαιτερότητα τοῦ θρησκευτι-
κοῦ κατὰ τὰ ἄλλα ἀλλὰ μὲ κοσμικὸ καὶ ὀρθολογιστικὸ-ἐπιστημονικὸ χαρακτήρα Ὅρκου. 

Ὅσο γιὰ τὸ «κίνητρο» τῆς ἀνθρώπινης ἀναγνώρισης, τὴν ἀγαθὴ φήμη ἐπαύρασθαι 
καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον (§8), ἂς μὴν 
ξεχνᾶμε ὅτι ἐπειδὴ μὲ τὸν Ὅρκο ἐπιστεφόταν δεοντολογικῶς καὶ ἡ καταξίωση τοῦ ἰα-
τρικοῦ λειτουργήματος –συγχωρῆστε μου τὸν ἑτεροχρονισμὸ τοῦ ὅρου ποὺ ἐμφανίζεται 
σήμερα σὲ δημοσιοϋπαλληλικοὺς κλάδους μὲ συνδικαλιστικὸ πρόσημο–, μιὰ τέτοια φήμη 
θὰ προσπόριζε ὁ γιατρὸς ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἑαυτό του ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ὁμοτέχνους του 
καί, κυρίως, γιὰ τὴν ars medica καθεαυτή (Wolf 1967).

Ὁ γιατρὸς τοῦ Ὅρκου ἐκδηλώνει ὑποσχετικὰ τὴν ἀποστροφή του πρὸς τὸν πειραμα-
τισμὸ σὲ βάρος τοῦ ἀνθρώπινου ὄντος: τότε δὲν γνώριζε γιὰ τοὺς γιατροὺς τοῦ ναζιστικοῦ 
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καθεστῶτος καὶ τοῦ ψυχροπολεμικοῦ κόσμου, ποὺ μές στὸν 20ὸ αἰώνα θὰ ἀνταγωνίζονταν 
γιὰ τὰ ὅρια τοῦ ἐπιτρεπτοῦ ἐγκληματώντας πάνω σὲ ἀνίκανα νὰ ἀντιδράσουν θύματα 
(Boozer 1980, Kater 2000, Kuhl 2002, Nicosia & Huener 2002, Proctor 2003, Schafft 2004, 
Baumslag 2005, Spitz 2005, Lombardo 2009, Hornblum et al. 2013). Οἱ ἀρχὲς τοῦ Ὅρκου 
διατυπώνονται σταθερά, μὲ ἀκρίβεια, χωρὶς ταλαντεύσεις. Θυμίζω τὴ φράση τῆς Locke 
(2016: 176): «ἴσως εἶναι ἔργο τῶν θεωρητικῶν νὰ ἑρμηνεύουν τὸν κόμο, εἶναι ὅμως εὐθύνη 
τῶν καθημερινῶν πρωταγωνιστῶν του νὰ συμμετάσχουν καὶ νὰ τὸν ἀλλάξουν». Αὐτὴ 
τὴν ἐνεργητικὴ θέση διαλέγει ὁ γιατρὸς τοῦ Ὅρκου, 

ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι καὶ μὴ ξυγχέοντι

(§8), καθὼς τότε μόνον ἐπιτελεῖται καὶ ἐκπληρώνεται ὁ Ὅρκος, ἀκόμη καὶ παρὰ τὶς ἐπιφυ-
λάξεις αὐτῶν ποὺ διατείνονται πὼς μπορεῖ νὰ παρακαμφθεῖ ὁ Ὅρκος στὴν περίπτωση 
τοῦ γιατροῦ ποὺ διαθέτει ἀποτελεσματικὴ ἀποφασιστικότητα καὶ ἱκανὴ συνείδηση (Winau 
1994). Αὐτὴ ὅμως ἡ νοοτροπία δὲν εἶναι νεοϊπποκρατισμὸς (Salomon-Bayet 2003) ἀλλὰ 
ὀρθὴ ἀνάγνωση τοῦ ἀρχαίου κειμένου καὶ ἱστορικὴ κατάφαση πρὸς τὸ πνεῦμα του.

Ἔτσι ἡ ὑπόσχεση τήρησης βίου καὶ τέχνης, δηλαδὴ τῆς γνώσης ποὺ ὁδηγεῖ στὴ θε-
ραπεία καὶ φροντίδα τῶν καμνόντων, ἁγνῶς καὶ ὁσίως (§4), μολονότι ἀμφίσημη θρη-
σκευτικῶς καὶ ἀντιφατικὴ ἰατρικῶς ἐν σχέσει πρὸς τὶς μολυσματικὲς ἀσθένειες καὶ τὴν 
ἀνάγκη ἐπαγγελματικῆς ἐπαφῆς τοῦ θεράποντος μὲ τὴν ἀκαθαρσία ποὺ συνεπάγονταν οἱ 
συνθῆκες (Kleisiaris et al. 2014) τῆς γέννησης καὶ τῆς ἐπιτόκου, τῆς γενετήσιας ἐπαφῆς, τῆς 
ἐμμηνορρυσίας, τῶν ἀσθενειῶν καὶ τοῦ θανάτου (Minar 1947, Von Staden 1996: 423‒424 
καὶ 1997), διασχίζει τὸν Ὅρκο γιὰ νὰ ἐγκαινιάσει τὴν ἀνακαινισμένη σχέση ἀσθενοῦς καὶ 
γιατροῦ· αὐτὴν ποὺ περιφρούρησε ἡ κοινότητα τῶν γιατρῶν, ποὺ διέδιδε τὸν Ὅρκο 
ὡς τυπικὸ μύησης στὴ φιλάνθρωπη τέχνη τοῦ Ἱπποκράτη. Ἄλλωστε, ἡ σχέση ἁγνείας 
καὶ ὁσίων μαρτυρεῖται ἐπιγραφικῶς ἤδη ἀπὸ τὸν 1ο μεταχριστιανικὸ καὶ λογοτεχνικῶς 
ἀπὸ τὸν 1ο προχριστιανικὸ αἰ.· στὴν ἐπιγραφὴ τοῦ Ἀσκληπιείου τῆς Ἐπιδαύρου, σήμερα 
σβησμένη: ἁγνὸν χρὴ ναοῖο θυωδέος ἐντὸς ἰόντα / ἔμμεναι· ἁγνεία δ’ ἐστὶ φρονεῖν ὅσια 
(Bremmer 2002· πβ. Preger 1911: 164 no. 207 καὶ νεοπλάτων. Πορφυρίου Τυρίου, Περὶ 
ἀποχῆς ἐμψύχων 2, 19, 5).

Ἔτσι, στὴν πρώτη μνεία τοῦ Ὅρκου ἐκτὸς τοῦ ἱπποκρατικοῦ corpus, ποὺ συναντᾶται 
στὸ ἔργο τοῦ Ρωμαίου ἰατρικοῦ συγγραφέα Scribonius Largus ποὺ ἄκμασε κατὰ τὸ πρῶτο 
μισὸ τοῦ 1ου αἰ. μ.Χ., ὁ Ὅρκος διαβάζεται –καὶ πολὺ σωστά– ὡς κείμενο ποὺ ἀποσκοποῦσε 
«νὰ ἐμφυσήσει ἀνθρώπινα συναισθήματα στὰ μυαλὰ τῶν μαθητῶν», δίχως ὡστόσο 
παραπομπὴ σὲ καμιὰ πυθαγόρεια σχολή: Hippocrates, conditor nostrae professionis, initia 
disciplinae ab iureurando tradidit, in quo sanctum est, ne praegnati quidem medicamentum, 
quo conceptum excutitur, aut detur aut demonstretur a quoquam medico, longe praeformans 
animos discentium ad humanitatem (τὸ χωρίο παραθέτει ὁ Jones 1924: 39· πβ. Pellegrino 
& Pellegrino 1988 καὶ Prioreschi 1995: 461-462). 

6. ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Αὐτά, λοιπόν, τὰ ἐκπεφρασμένα ἀλλὰ καὶ τὰ subaudienda τοῦ κειμένου, κατὰ τὴν 
ἀναζήτηση τοῦ τί συνεπάγεται ὁ Ὅρκος, ὄχι τοῦ τί δὲν ἀναφέρεται ἐκεῖ, ἦταν ἐκεῖνα ποὺ 
προσείλκυσαν τὴν προσοχὴ τοῦ ἑλληνιστικοῦ κοινοῦ καὶ τοῦ μετέπειτα χριστιανικοῦ 
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κόσμου, ὥστε νὰ διαδοθεῖ τὸ πνεῦμα τοῦ Ὅρκου καὶ νὰ ταυτιστεῖ τὸ κείμενο αὐτὸ μὲ τὴν 
ἰατρικὴ ἠθικὴ στάση. Ἀλλὰ –φεῦ!– στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ἡ ἀντίστροφη ἠθικὴ προκάλεσε 
τὴν ἀντίστροφη πορεία, ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς κοινότητας τοῦ Ὅρκου στὶς κοινότητες ἄλλων 
παραπλήσιων ὅρκων μὲ ἠθικὴ δεοντολογία γενικοτήτων, τὶς ὁποῖες εὔκολα παρακάμπτει 
κανεὶς στὸ ὄνομα ἄλλων γενικοτήτων, ἤ, μᾶλλον εἰπεῖν, συντεχνιακῶν συμφερόντων. 
Κατὰ τὸν Μεσαίωνα δὲν ἐνοχλοῦσε ὁ Ὅρκος συνοψιζόμενος στὸ ρητὸ Medicus curat, 
natura sanat, Deus salvat (Riha 2003) ποὺ ἔχει ἱπποκρατικὲς ρίζες ἐπίσης (Ἐπιδημ. 6, 5, 1).

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὴν ἔκδ. Heiberg δύο μετακλασικὲς (Bachmann 1952, Κιαπόκας 1996: 
251-253) παραφράσεις τοῦ Ἱπποκρατικοῦ Ὅρκου, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πρώτη ἔμμετρη κατὰ 
τοὺς κώδικες Η (Parisin. Gr. 2142, 13ος-14ος αἰ.), Y (Parisin. Gr. suppl. 446, 10ος αἰ.) καὶ L 
(Laurent. 74, 3, 12-13. αἰ.) καὶ ἡ δεύτερη πεζὴ ἀπὸ τὸν κώδ. Urbinas 64:

Αὐτὸν ἐν ἀχράντοισι μέγαν θεὸν αἰὲν ἐόντα (ὄμνυμι)·
οὔτε τινὰ ξείνων δηλήσομαι ἀνέρα νούσῳ
οὔτε τιν’ ἐνδήμων ὀλοφώια ἔργα τελείων,
οὔτε τις ἂν δώροις με παραιβασίην ἀλεγεινὴν
ἐκτελέειν πείσειε καὶ ἀνέρι φάρμακα δοῦναι
λυγρά, τάπερ κακότητα θυμοφθόρον οἶδεν ὀπάζειν,
[οὔτε χάριν φιλίης ἑτέρῳ κατανεῖμαι ὑποστῶ]
ἀλλ’ ὁσίας μὲν χεῖρας ἐς αἰθέρα λαμπρὸν ἀείρων
καὶ κακίης ἀμόλυντον ἔχων κατὰ πάντα λογισμὸν
μήσομαι ἔρδειν κεῖνα, τάπερ σόον ἀνέρα θήσει,
πορσύνων πάντεσσι φίλην <ὀλ>βιόδωρον ὑγείην.

εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ ὤν, εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας 
ὅτι οὐ ψεύδομαι. οὐ μολυνῶ τὴν τῆς ἰατρικῆς τέχνης μάθησιν οὐδὲ δώσω τινὶ αἰτηθεὶς 
φάρμακον θανάσιμον οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλὴν τοιήνδε· ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναιξὶ δώσω 
φθόριον ἄνωθέν τε καὶ κάτωθεν. ἀλλὰ διδάξω τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρῆσιν χρήζουσιν 
μανθάνειν, ἄνευ φθόνου τε καὶ ξυγγραφῆς, καὶ διαιτήμασιν ἐπ’ ὠφελείης καμνόντων κατὰ 
δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν καὶ ἁγνῶς καὶ ὁσίως διατηρήσω τέχνην ἐμήν. ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας 
ἂν ἐσίω ἢ εἰσελεύσομαι ἐπ’ ὠφελεῖ καμνόντων ἒκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίοις τε καὶ 
ἀκουσίης φθορίης τε καὶ τῆς ἄλλης λοιμώξεως καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐλευθερῶν τε καὶ 
δούλων ἀπὸ ἀνδρίων τε καὶ γυναικείων σωμάτων. ὅσα δ’ ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω ἢ ἀκούσω 
ἢ ἂνευ θεραπείης συγκαταβίων ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρὴ ἐξω λαλεῖσαι, σιγήσομαι ἄρρητα 
ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. ὅρκον μὲν οὖν μοι τὀνδε ἐπιτελέα ποιέοντι καὶ μὴ ξυγχέοντι 
βοηθός μοι γένοιτο ὁ θεὸς καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποισι ἐς τὸν 
ἀεὶ χρόνον εὐορκοῦντι μέν μοι, ἀλλ’ ἐπιορκοῦντι δὲ τὰ ἐναντία τοῦ τέλους.

Εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Ὅρκου πὼς βαραίνει ἐπαγγελματικὰ ἡ προσωπικότητα 
τοῦ γιατροῦ, καθὼς δὲν ὑπάρχουν συνταγὲς ἰατρικῆς εὐθύνης ἀλλὰ ἀνευθυνότητας καὶ 
παραχάραξης τοῦ ἔργου. Ζητούμενο, λοιπόν, εἶναι ἡ  αὐτογνωσία καὶ ἡ αὐτοσυνειδησία 
τοῦ ἰατροῦ, ἐξ οὗ καὶ ἡ ὑπονοούμενη ἀπαίτηση νὰ διαδίδεται ἡ τέχνη ἐντὸς μιᾶς οἰκο-
γένειας μαθητευόντων, χωρὶς κατ’ ἀνάγκην νὰ δικαιολογῶ τὴ γνώμη τῆς Nutton (2004: 
69· πβ. Jouanna 1997: 214 καὶ 1999: 47) ὅτι ὁ Ὅρκος ἀναπτύχθηκε ὅταν ἕνα μέρος τῆς 
πρωϊμότερης ἰατρικῆς ἐκπαίδευσης κατέρρεε βαθμηδόν. Πάντως, ὁ Jouanna (1999: 129 
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καὶ 2012: 116‒118) παρατηρεῖ πὼς ἀρχικὰ τὸν Ὅρκο ἔδιναν μαθητὲς μὴ Ἀσκληπιάδες, 
ὄντας ἐκτὸς τῆς ὁμάδας αὐτῆς, ἀλλὰ σύντομα ἐξεφωνεῖτο ἀπὸ γιατροὺς γενικῶς, χωρὶς 
καμιὰ διάκριση. Πλέον, ὁ ἐμπειρισμὸς ὑπερκάλυπτε τὴ θεουργικὴ ἀντίληψη ἀλλὰ δὲν πα-
ρέκαμπτε τὴ μυθολογικὴ διαδοχὴ τῶν πρώτων θεραπευτικῶν θεοτήτων-ἡμιθέων· στὸν 
Ὅμηρο (Ἰλ. Δ 194, Λ 517) ὁ Ἀσκληπιὸς ἦταν ἁπλῶς ἕνας ἄψογος γιατρός, ἀμύμων ἰητήρ, 
ὄχι θεός. Τὴ διάκριση μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειας τῶν Ἀσκληπιαδῶν καὶ ἐκείνων 
ποὺ δὲν ἦσαν, διαβάζουμε σὲ ἄλλον ὅρκο ἀπὸ ἐπιγραφὴ χρονολογητέα περὶ τὸ 360 π.Χ. 
(Jouanna 2012: 115‒118).

Δὲν θὰ ἤθελα νὰ ἀφήσω ἀσχολίαστο τὸ μέρος τοῦ Ὅρκου ποὺ ἀφορᾶ στὸ ἰατρικὸ 
ἀπόρρητο 

(§7 ἃ δ᾿ ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω ἢ ἀκούσω ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης 
κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι 
ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα 

= ὅσα ἀσκώντας τὴ θεραπευτικὴ παρέμβασή μου θὰ δῶ ἢ θὰ 
ἀκούσω, ἀκόμη και πέρα ἀπ’ τὴν ἐπαγγελματική παρέμβασή μου 
στὴν ἀναστροφή μου μὲ τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ποτὲ δεν πρέπει 
στοὺς ἔξω νὰ κοινολογηθοῦν, θὰ ἀποσιωπήσω, θεωρώντας τα 
μυστικὰ γιὰ τὰ ὁποῖα κανεὶς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μιλᾶ), 

ὅπου ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πυθαγόρειο ἀπόηχο γιὰ τὴ σιωπὴ ὡς κέντρο τῆς ὕπαρξης τῶν πιστῶν, 
διατυπώνεται γιὰ πρώτη φορὰ ἡ ἀνάγκη ἀνάδειξης τῆς θεραπείας σὲ προσωπικὴ σφαῖρα 
(Karagiannis 2014) ἐνδιαφέροντος τοῦ ἰατροῦ: ἡ συνέντευξη, τὸ ἱστορικό, τὸ ἰατρικὸ ἀπόρ-
ρητο. Ἡ προσωπικὴ σχέση ἰατροῦ καὶ ἀρρώστου μεταφράζεται σὲ σχέση σιωπῆς, σὲ σχέση 
εὐθύνης, σὲ σχέση ποὺ ἀποφεύγει τὴν περιττὴ φλυαρία ἢ τὴν ἀδυσώπητη λογοδιάρροια 
(De Leeuw et al. 2008)· σὲ σχέση προσωπικῆς μέριμνας, στὸ μεταίχμιο ψυχολογικῆς καὶ 
ἠθικῆς συμπεριφορᾶς (Sullivan 2005). Ἡ ἀδόλεσχη ἀντιμετώπιση μιᾶς ἰατρικῆς περίπτωσης 
ποτὲ δὲν κατέδειξε κάτι περισσότερο ἀπὸ τὴ μωρία τοῦ ἐπιφορτισμένου μὲ τὸ καθῆκον 
τῆς σιωπῆς. Ἡ ἰατρικὴ παρέμβαση εἶναι ἀρωγὴ καὶ ὄχι εἰσβολὴ στὰ ἄδυτα μιᾶς οἰκίας· 
σεβασμὸς τῆς αὐτονομίας τοῦ ἀσθενοῦς (Rybak 2009) καὶ τῆς αὐτονομίας τοῦ περιβάλ-
λοντός του. Ἡ χρήση τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρου ἄρρητα, ποὺ συνηθιζόταν γιὰ τὰ μυστήρια 
στὴν ἀρχαιότητα, καταδεικνύει μιὰ ἀντίληψη ἰσότιμη θρησκευτικῆς μύησης γιὰ τὸ ἐσω-
τερικὸ τοῦ οἴκου: ἄρρητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα (§7). Ἡ σύνταξη μὲ ρῆμα ἐξάρτησης 
τὸ ἡγέομαι περιέχει κάτι περισσότερο ἀπὸ μιὰ αὐτοϋπόμνηση· ὑποδηλώνει τὴν ἀνάγκη 
χαρακτηρισμοῦ ὡς συνειδησιακῆς ἐμβάθυνσης τοῦ μελλοντικοῦ Ἀσκληπιάδη. Γι’ αὐτὸ καὶ 
πρέπει νὰ συμπεριληφθεῖ σὲ ἐκεῖνα τὰ προϊόντα τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος (§1) ποὺ 
ὀφείλει νὰ μεταδώσει ὁ εἰδήμων τῆς ἰατρικῆς τέχνης στοὺς διαδόχους του. Στὸν Ὅρκο 
ἡ μετάδοση τῆς ἰατρικῆς γνώσης, δηλαδὴ ἡ διδασκαλία, συνυπάρχει μὲ τὴ θεραπευτικὴ 
παρέμβαση: ὁ ἀληθινὸς ἰατρὸς συνδυάζει τὸ διδακτικὸ ἔργο τοῦ μετάδοσιν ποιήσεσθαι 
(§1) μὲ τὴν κλινικὴ πράξη (Manthous 2012), ὥστε νὰ ἀπορρίπτονται προδρομικὰ τὰ 
νεώτερα σύνδρομα τῆς διχοστασίας μεταξὺ τῶν δύο διαφορετικῶν καθηκόντων ἑνὸς 
ὁλοκληρωμένου ἐπιστήμονα. Τὸ ἕνα ὄχι μόνον δὲν ἀποκλείει τὸ ἄλλο, ἀλλὰ ἀμφότερα 
στερεώνουν τὴν ἰατρικὴ παρουσία στὴν κοινωνία καὶ τὴν καταξιώνουν. Ἡ συνείδησή 
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του δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ προδώσει τὴν κοινότητα ποὺ τοῦ ἐμπιστεύτηκε αὐτὴ τὴ φιλάν-
θρωπη γνώση καὶ τὴ φιλάνθρωπη τέχνη, ὥστε νὰ μὴν ἐναποθέτει τὴν ἰατρικὴ διάγνωση 
καὶ θεραπεία στὴν τυχαιότητα (Retsas 2004). Γενικότερα, δὲν θὰ ἀπεῖχε πολὺ ἀπὸ τὸν 
Ἱπποκράτη ὅποιος ἀποφάσιζε νὰ διαβάσει τὴ διατριβὴ τοῦ Κοραῆ μὲ τίτλο Medicus Hip-
pocraticus (Καλοσπύρος 2009).

7. ΟΡΚΟΣ vs ΔΙΑΚΗΡΥξΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

Ὁ ἐπαγγελματισμὸς ὡς κώδικας συμπεριφορᾶς καὶ κλινικῆς πράξης, θέμα ποὺ ἀπασχο-
λεῖ σήμερα τὴ Δυτικὴ κοινωνία, παρουσιάζεται ἀνάγλυφος στὸν Ὅρκο ὡς ἀπόρροια ἑνὸς 
συνειδητοποιημένου θεράποντος (Antoniou et al. 2010, Lampton 2011, Bochanski 2014, Koch 
2014, Askitopoulou & Vgontzas 2018a καὶ 2018b) ποὺ σπεύδει μόνο νὰ βοηθήσει καὶ ὄχι 
νὰ κατευθύνει τὶς ἐπιπλοκὲς τῆς ὑγείας, καὶ δὴ χωρὶς νὰ καταφεύγει σὲ «εὔκολες» λύσεις 
ἀπεμπλοκῆς ἀπὸ τὸ πρόβλημα: ἔκτρωση, εὐθανασία, σεξουαλικὴ πειθώ, κ.τ.τ. Τὴν ἐπαπει-
λούμενη σχέση ἀσθενοῦς-ἰατροῦ ἀπὸ τὸν ψυχρὸ ἐπαγγελματισμὸ τῆς λευκῆς μπλούζας, 
ὅπως περιλαμβάνεται στὴν πολιτικὴ agenda τῶν σημερινῶν ἀνάλγητων κυβερνήσεων, 
μᾶς θύμισε στὰ τέλη τοῦ 21οῦ αἰώνα ὁ Tallis (1997, συμφωνώντας ὁ Fitzpatrick 2001· ἀντι-
θέτως Irvine 2004, πβ. Jeffcoate 2004 καὶ Derbyshire 2004), καθ’ ὅσον ἀναρωτιέται κανεὶς 
γιὰ τὴν ἀπόσταση ποὺ χωρίζει τὴ συνθετότητα τοῦ Ὅρκου ἀπὸ τὴν πολυπλοκότητα τοῦ 
ἰατρικοῦ ἐπαγγελματισμοῦ (professionalism) ὡς status quo τοῦ μοντέρνου ἰατρικοῦ κόσμου 
(Jotterand 2005). Καὶ ὅλη αὐτὴ ἡ συζήτηση (Steger 2008) γιὰ τὸ κατὰ πόσον τὰ κριτήρια 
τοῦ Ὅρκου μποροῦν νὰ ἀποτελέσουν καθολικὲς δεσμευτικὲς ἀρχὲς (Bauer 1995) γιὰ τοὺς 
σημερινοὺς ἐπαγγελματίες ὑγείας!

Μὲ τὴν περίφημη Διακήρυξη τῆς Γενεύης (1948, τροποπ. κατὰ τὰ ἔτη 1968, 1983, 1994, 
ἀναθεωρ. τὰ ἔτη 2005, 2006 καὶ ἐκ νέου τὸ 2017) –μάλιστα τὴ χαρακτήριζε «ἐγγύηση» 
(pledge)– ἡ Γενικὴ Συνέλευση τῆς World Medical Association ἀναθεώρησε κατ’ οὐσίαν τὸν 
Ἱπποκρατικὸ Ὅρκο, οὕτως ὥστε νὰ δίνεται ἔμφαση στὴν προσήλωση τῶν ἰατρῶν στὰ 
ἀνθρωπιστικὰ ἰδεώδη μετὰ τὶς ναζιστικὲς θηριωδίες στὴν κατεχόμενη Εὐρώπη (Blomquist 
1977, Riha 2010). Διάφοροι «ὅρκοι» (Lindeboom 1985, Orr et al. 1997, Walsche 2016: 176-
193) δοκίμασαν νὰ ὑποκαταστήσουν (Kivity et al. 2009) τὸν Ἱπποκρατικὸ, δίχως ὡστόσο 
νὰ ἀπαντοῦν στὸ σημαντικότερο ἐρώτημα: τί ἄραγε ἀναζητοῦσαν οἱ ἐπίδοξοι «ἱπποκρα-
τιστὲς» γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενιές, τὸ ὁποῖο νὰ μὴν ἀνακάλυπταν ἔστω καὶ σπερματικῶς 
στὸ κείμενο ποὺ σεβάστηκαν οἱ αἰῶνες καὶ αὐτὴ καθεαυτὴ ἡ ἱστορία τῆς ἰατρικῆς ἐπιστή-
μης μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰώνα; Μήπως τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ νεομακιαβελλισμοῦ στὸ 
ἰατρικὸ κατεστημένο (Martin 1993, Murtagh 1994, Owen 1994, Needham 1997);

Κατὰ τὴ δική μου γνώμη, τὸν Ἱπποκρατικὸ Ὅρκο ὑπέδειξε, ἂν δὲν ἐπέβαλε, ἡ πρώτη 
ἰατρικὴ κοινότητα (Cavanaugh 2017) ποὺ συνειδητοποίησε τὴν ὑπουργία τοῦ δώρου τῆς 
ζωῆς ὡς ὕπατου κριτηρίου ἰατρικῆς δεοντολογίας καὶ λειτουργίας καὶ ἐπισκέψεως, μετα-
φορικῆς καὶ κυριολεκτικῆς, στὰ θέσμια τοῦ οἴκου, μὲ ἐπίκεντρο τὸν ἀσθενοῦντα καὶ ὄχι 
τὴν ἀσθένεια (Srinivasan 2012), ἐξαγνίζοντας τὴν ἰατρικὴ εἰδικότητα ἀπὸ παραχαράξεις, 
παραχαράκτες, καπηλευτὲς καὶ ἐμπόρους τῆς διακονίας τῶν πασχόντων (Hasday 2002). 
Σήμερα φαίνεται πὼς ἐπιχειρεῖται ἡ ἀντίστροφη πορεία ἀπὸ διάφορα μέλη τῆς ἰατρικῆς 
κοινότητας στὸ ὄνομα τῆς ἐξέλιξης ἢ τῆς προόδου ἢ τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐπιφάνειας –τρία 
ἄλλοθι γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἐκτροπὴ ἀπὸ τὸ πνεῦμα ἑνὸς κειμένου ποὺ χρησιμο-
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ποιήθηκε τουλάχιστον στὶς ἀρχὲς τῆς κυκλοφορήσεώς του πρὸς καταξίωση τοῦ ἰατρικοῦ 
κόσμου στὸ ὄνομα τῆς ἀνθρωπιᾶς καὶ τῆς εἰλικρίνειας. 

Τί ἄραγε φοβόταν ὁ Ἱπποκράτης;
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Η εξέλιξη της διαγνωστικής σκέψης

Θεόδωρος Δ. Μουντοκαλάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πριν από δώδεκα χρόνια, κυκλοφόρησε το βιβλίο του καθηγητή Πειραματικής Χει-
ρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Harvard Jerome Groopman, με τίτλο «Πώς σκέφτονται 
οι γιατροί» (How Doctors Think)1. Όπως ο ίδιος ο συγγραφέας εξηγεί στο βιβλίο του, 
κάποια στιγμή, ενώ δίδασκε φοιτητές της Ιατρικής, διερωτήθηκε με ποιο τρόπο σκέ-
φτεται σωστά ένας γιατρός και πότε και για ποιο λόγο σκέφτεται λάθος. Μην έχοντας 
έτοιμες τις απαντήσεις, άρχισε να ρωτά τους συναδέλφους του. Διαπίστωσε τότε με 
έκπληξη ότι σχεδόν όλοι παραδέχθηκαν ότι ουδέποτε μέχρι τότε τους είχε απασχολήσει 
σοβαρά αυτό το θέμα. Αποτέλεσμα της μικρής σημασίας που δίνουν οι αρχαιότεροι 
γιατροί στο θέμα της ιατρικής σκέψης είναι οι φοιτητές της Ιατρικής και οι νέοι γιατροί 
να μένουν ακαθοδήγητοι στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να καταλή-
ξουν σε συμπεράσματα -ιδίως σε συμπεράσματα που σχετίζονται με τη διάγνωση, μια 
και η Βασισμένη σε Ενδείξεις Ιατρική έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην καθιέρωση 
κατευθυντήριων γραμμών για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων. Όπως ισχύει και για 
κάθε άλλο ζήτημα, η ανάλυση της ιατρικής σκέψης που οδηγεί στη διάγνωση ξεκινά με 
μια αναδρομή στην ιστορία.

ξΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ

Στη μακραίωνη Ιστορία της Ιατρικής η διαγνωστική σκέψη έχει ακολουθήσει μια 
πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή. Στην εποχή του Ιπποκράτη, οι διαγνωστικές αποφάσεις 
βασίζονταν σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: την κλινική παρατήρηση, την εμπειρία και τον 
ορθολογισμό. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ η συμπερασματική λογική που 
θεμελιώνεται πάνω σε παθοφυσιολογικές γνώσεις είχε επικρατήσει ως κριτήριο για τη 
λήψη αποφάσεων στα μέσα του 20ου αιώνα, τέσσερεις χιλιετίες προηγουμένως η «θε-
ωρία των τεσσάρων χυμών» διατηρούσε τον αμιγώς θεωρητικό της χαρακτήρα χωρίς να 
επηρεάζει την κλινική κρίση. Η διάγνωση βασιζόταν σε κλινικά κριτήρια μερικά από τα 
οποία, όπως το «ιπποκράτειον προσωπείον» οι «ιπποκρατικοί δάκτυλοι» (πληκτροδακτυλία) 
και η «ιπποκράτειος σείσις» παραμένουν κλασικά μέχρι σήμερα. Διάφορα άλλα κλινικά 
σημεία, όπως η ανισοκορία, οι ψυχροί ιδρώτες και το καθολικό οίδημα, χρησίμευαν ως 
κριτήρια πρόγνωσης. Ο Γαληνός επεκτάθηκε, στη συνέχεια, και σε άλλους τομείς της 
Ιατρικής πέραν αυτών που είχαν απασχολήσει τον Ιπποκράτη (χειρουργικές επεμβάσεις, 
πειράματα σε ζώα και παρασκευή φαρμάκων), αλλά σε ό, τι αφορά τη διάγνωση έμεινε 
πιστός στις ιπποκρατικές αρχές. Μετά τον Γαληνό, τα μεν γαληνικά σκευάσματα εξακο-
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λούθησαν να απολαμβάνουν καθολική αποδοχή για περισσότερο από ενάμιση αιώνα, 
το ενδιαφέρον, όμως, για τη διάκριση των διαφόρων νόσων μεταξύ τους ατόνησε, σε 
σημείο ώστε ακόμα και ο όρος διάγνωση να εξαλειφθεί ουσιαστικά από το ιατρικό λε-
ξιλόγιο επί περισσότερους από 16 αιώνες. Στον Μεσαίωνα ιδίως, οι ίδιες θεραπευτικές 
μέθοδοι (π.χ., η αφαίμαξη με φλεβοτομή ή με βδέλλες) εφαρμόζονταν σε όλες σχεδόν 
τις παθήσεις (από την πανώλη και την ευλογιά μέχρι την επιληψία και την ποδάγρα) και 
επομένως, δεν υπήρχε λόγος να γνωρίζει ο γιατρός από ποια ακριβώς πάθηση έπασχε 
ένας άρρωστος για να του χορηγήσει θεραπεία. 

Είναι οι γάλλοι κλινικοί του 17ου και του 18ου αιώνα που επανέφεραν τη διάγνωση 
στο προσκήνιο. Ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1771 από τον γάλλο γιατρό M. Hélian με 
τίτλο «Λεξικό της Διαγνωστικής» (Dictionnaire du Diagnostic) δίνει το στίγμα αυτής της 
επιστροφής. Ο υπότιτλος του βιβλίου αποτελεί ένα από τους ευστοχότερους ορισμούς 

Εικόνα 1. Το εξώφυλλο του «Λεξικού της Διαγνωστικής» του Hélian.
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της διαγνωστικής (η τέχνη του να γνωρίζει κανείς τις νόσους και να διακρίνει τις μεν από 
τις δε, l’ art de connaître les maladies et de les distinguer exactement les unes des autres), 
ενώ με το ρητό στα λατινικά που ακολουθεί (από το Περί Τέχνης έργο του Ιπποκράτη) 
αναδεικνύεται η σημασία της διαγνωστικής τέχνης: ο γιατρός που γνωρίζει επαρκώς 
τα αίτια των νόσων, είναι επαρκής και στο να τις θεραπεύει (medicus sufficiens morbum 
cognoscendum, sufficiens est at currandum, τὸ εἰδέναι τῶν νούσων τὰ αἴτια, καὶ τὸ 
θεραπεύειν αὐτὰς ἐπίστασθαι). Στον πρόλογό του ο συγγραφέας εξηγεί ότι αφορμή 
για τη συγγραφή του «Λεξικού» του τού έδωσε μια «αξιοσέβαστη κυρία, που έχοντας 
αποσυρθεί με τη θέλησή της στην επαρχία, είχε αφοσιωθεί στην ανακούφιση των 
πασχόντων». «Διαθέτω μέσα σχεδόν βέβαια», του είχε πει, «για να θεραπεύω άπειρες 
αρρώστιες, αλλά σας ομολογώ ότι τα χρησιμοποιώ τρέμοντας γιατί δεν είμαι ποτέ πολύ 
βέβαιη για το ότι η αρρώστια για την οποία τα δίνω είναι εκείνη που αυτά θεραπεύουν· 
δεν ξέρω να ξεχωρίζω αρκετά τις αρρώστιες τη μια από την άλλη …». Κατόπιν αυτού, 
συνεχίζει ο Hélian, αποφάσισε να συγκεντρώσει σε ένα μόνο τόμο «ό, τι είναι περισ-
σότερο βέβαιο στην επιστήμη της Διαγνωστικής». Το βιβλίο παραθέτει αλφαβητικά τις 
γνωστές τότε νόσους (π.χ., Αναιμία, Ανεύρυσμα, «Αποπληξία», Απόστημα, Άσθμα κ.ο.κ.), 
αλλά και συμπτώματα (π.χ., Αιμόπτυση, Διάρροια, Κολικός, Πυρετός κ.ο.κ.) εξηγώντας 
τι σημαίνουν και πώς εκδηλώνονται. 

Η ΒΟΛΙΚΗ ΕξΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΣΘΗΣΗΣ

Στο γνωστό μυθιστόρημα του Marcel Proust Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο2, ένας 
από τους δευτερεύοντες χαρακτήρες του πρώτου από τους επτά τόμους του έργου, ο 
γιατρός Cottard, είναι ένας κομπορρήμων, ανόητος, κοινωνικά αδέξιος γιατρός. Παρ’ 
όλα αυτά, όλοι τον επαινούν για «την αλάνθαστη κρίση στις διαγνώσεις του». Η αντίθεση 
αυτή ανάμεσα στην ικανότητα για επιτυχείς διαγνώσεις και στα υπόλοιπα γνωρίσματα 
της προσωπικότητας του Cottard απηχεί την εδραιωμένη, στις αρχές του περασμένου 
αιώνα, γνώμη ότι υπάρχουν γιατροί που διαθέτουν «αλάνθαστη κρίση στις διαγνώσεις», 
επειδή είναι προικισμένοι με ένα είδος ενόρασης ή διαίσθησης – ένα χάρισμα ανεξάρτητο 
από την παρατηρητικότητα, τις γνώσεις ή τη λογική. Σε συμφωνία με την επικρατούσα 
στους χρόνους του αντίληψη, ο Proust υποστηρίζει ότι η διαγνωστική οξυδέρκεια «δεν 
συνεπάγεται ανωτερότητα στις άλλες πλευρές της νοημοσύνης και ένα πρόσωπο (…) 
χωρίς την παραμικρή διανοητική ικανότητα μπορεί κάλλιστα να τη διαθέτει». Αυτή, λοιπόν, 
ήταν τότε η βολική εξήγηση που έδιναν οι γιατροί όταν συνάδελφοί τους ή άρρωστοι 
τούς ρωτούσαν για τον τρόπο με τον οποίο είχαν καταλήξει σε διάγνωση.

Το 1970, στον Εναρκτήριο Λόγο του κατά την υποδοχή του ως καθηγητή της Ιατρι-
κής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Γαρδίκας, αναφερόμενος στη 
διαίσθηση, είχε πει: «Μέχρι προ ετών ο όρος εχρησιμοποιείτο εν τη ιατρική κατά λίαν 
χαλαρόν τρόπον. Μεγάλου κύρους κλινικοί έθετον πολλάκις αυθαιρέτους διαγνώσεις 
τας οποίας εκάλουν διαγνώσεις διά διαισθήσεως, ενώ εν τη ουσία προέκειτο περί 
εσφαλμένων διαγνώσεων, αλλά ποίος ετόλμα να διαμφισβητήση την ορθότητα της τε-
θείσης διαγνώσεως εις εποχήν καθ’ ην ούτε εργαστηριακός ούτε ακτινολογικός έλεγχος 
υπήρχε; Διό και πας ιατρός μικροτέρου κύρους προετίμα να δεχθή αδιαμαρτυρήτως 
την διάγνωσιν»3. Στη συνέχεια του λόγου του, ο Γαρδίκας επιχειρεί να ερμηνεύσει τη 
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διάγνωση διά διαισθήσεως υποστηρίζοντας την πιθανότητα ο «διαισθητικός τρόπος 
λύσεως διαγνωστικού προβλήματος» να είναι «κατά βάσιν αναλυτικός μη δυνάμενος 
όμως να διατυπωθή επαρκώς υπό φραστικήν έποψιν διότι ο εγκέφαλος εργάζεται τόσον 
ταχέως, ώστε πολλαί απορρίψεις εσφαλμένων δυνατοτήτων επισυμβαίνουν χωρίς το 
άτομον να δύναται φραστικώς να διατυπώση τούτο». Είναι προφανές, όμως, ότι ακόμα 
και αν δεχθούμε αυτή την άποψη, δοθέντος του ότι η «διάγνωση διά διαισθήσεως» δεν 
«δύναται να διατυπωθεί φραστικώς», δεν θα είναι δυνατό και να διδαχθεί.

Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΥΣΗΣ 

Ο Δάμων Βασιλείου υπήρξε ένας από τους κορυφαίους παθολόγους της χώρας μας. 
Στο δίτομο βιβλίο του «Διαγνωστική Μεθοδολογία και Διαφορική Διαγνωστική»4, 
ένα βιβλίο που αγαπήθηκε από τους γιατρούς των πρώτων μετεμφυλιακών χρόνων, 
έγραφε ότι κατ’ αντίθεση προς την κατ’ ενόρασιν διάγνωσιν (ο όρος είναι ταυτόσημος 
με τον όρο κλινική διαίσθηση), η διαγνωστική διαδικασία πρέπει να βασίζεται εις την 
μεθοδολογίαν της Λογικής. Πρέπει, δηλαδή, να έχει ως αφετηρία ένα σύμπτωμα, ένα 
φυσικό σημείο ή ένα παρακλινικό εύρημα και να προχωρεί με ένα συλλογισμό του τύπου 
«είναι-δεν είναι» ή του τύπου «είναι μέχρις αποδείξεως του εναντίου». 

Στον Δυτικό κόσμο πατέρας της Λογικής θεωρείται ο Αριστοτέλης. Σε αυτόν οφείλεται 
και ο όρος Επαγωγική Λογική ή Επαγωγικός Λογισμός, που σημαίνει τη διαδικασία κατά 
την οποία μια αξιόπιστη γενίκευση απορρέει από παρατηρήσεις (από τα επί μέρους 
στο όλον). Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα Επαγωγικής Λογικής βρίσκει κανείς στο 
μυθιστόρημα του Arthur Conan Doyle «Το σήμα των τεσσάρων» (The Sign of Four)5. 
Στο πρώτο κεφάλαιο του μυθιστορήματος, με τίτλο Η επιστήμη της επαγωγής (The 
science of deduction), ο Σέρλοκ Χολμς συζητώντας με το φίλο του δόκτορα Ουότσον 
για ένα γάλλο αστυνομικό, αναφέρεται στις τρεις αρετές που πρέπει να διαθέτει ένας 
ιδανικός ντετέκτιβ: παρατήρηση, επαγωγή και γνώση. Όταν ο Ουότσον παρατηρεί ότι η 
μια από τις δυο πρώτες ιδιότητες (η παρατήρηση) συνεπάγεται προφανώς την άλλη (την 
επαγωγή), ο Χολμς διαφωνεί και του φέρνει ως παράδειγμα το συμπέρασμά του ότι ο 
συνομιλητής του είχε πάει το πρωί στο ταχυδρομείο και είχε στείλει ένα τηλεγράφημα: 
Το πρώτο μέρος του συμπεράσματος ήταν αποτέλεσμα παρατήρησης (κοκκινόχωμα 
στα παπούτσια του Ουότσον όμοιο με το χώμα που υπάρχει απέναντι από το ταχυδρο-
μείο) και το δεύτερο επαγωγής (ο γιατρός δεν είχε γράψει κανένα γράμμα όλο το πρωί 
που βρίσκονταν μαζί, γιατί, λοιπόν, θα πήγαινε στο ταχυδρομείο αν δεν ήταν να στείλει 
κάποιο τηλεγράφημα;). 

Η επαγωγική λογική διδάσκεται από παλιά στους φοιτητές της Ιατρικής ως διαγνω-
στική διαδικασία και ως ένα τουλάχιστον βαθμό, εφαρμόζεται από πολλούς γιατρούς 
ακόμα και σήμερα, αν και οι περισσότεροι από αυτούς είναι πολύ πιθανόν να μην έχουν 
καν ακούσει τον όρο «επαγωγή». Η επαγωγική τακτική με σκοπό τη διάγνωση ακολουθεί 
έξι διαδοχικά βήματα:
1. Συλλογή πληροφοριών από το ιστορικό του αρρώστου, τη φυσική εξέταση και τις 

εργαστηριακές εξετάσεις
2. Αξιολόγηση της σχετικής σημασίας των διαφόρων πληροφοριών 
3. Σύνταξη καταλόγου όλων των νόσων που θα μπορούσαν λογικά να ταιριάζουν με τη 
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συγκεκριμένη περίπτωση
4. Επιλογή της διάγνωσης που μοιάζει να ταιριάζει περισσότερο από τις άλλες στην 

περίπτωση (τρέχουσα διάγνωση ή τρέχουσα υπόθεση ή υπόθεση εργασίας, working 
diagnosis) 

5. Έλεγχος της τρέχουσας διάγνωσης
6. Όταν η τρέχουσα διάγνωση δεν επιβεβαιώνεται, νέα ανασκόπηση και αξιολόγηση 

των δεδομένων και διερεύνηση εναλλακτικών υποθέσεων κατά σειρά πιθανότητας 
(όπως αυτή εκτιμάται με βάση τα δεδομένα).
Στην πραγματικότητα, η μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά την τελευταία φάση της 

διαγνωστικής αυτής στρατηγικής (βήματα 5 και 6), ακολουθεί πορεία αντίστροφη από 
αυτήν που ακολουθείται στα προηγούμενα βήματα· βαίνει, δηλαδή, από τη θεωρία προς 
τα εμπειρικά δεδομένα με τα οποία επαληθεύεται ή διαψεύδεται η θεωρία. Η μέθοδος 
αυτή είναι γνωστή ως Απαγωγική ή Παραγωγική (inductive) Λογική και είναι αυτή που 
εφαρμόζεται και στην Έρευνα.

Ο πρώτος που εφάρμοσε την απαγωγική μέθοδο για τον υπολογισμό της πιθανότητας 
να είναι έγκυρη μια πρόταση ήταν ο Άγγλος ιερωμένος και ερασιτέχνης μαθηματικός 
Thomas Bayes (1702–1761). Η θεωρία του δημοσιεύθηκε μετά τον θάνατό του με τον 
τίτλο Δοκίμιο για την επίλυση προβλήματος στη θεωρία των πιθανοτήτων (Essay towards 
solving a problem in the doctrine of chances). Το θεώρημα του Bayes, γνωστό ως μπα-
γεσιανή προσέγγιση (bayesian approach), εισήχθη στην Ιατρική το 1959, ως πιθανολο-
γική μέθοδος επίλυσης διαγνωστικών προβλημάτων και διδάσκεται εδώ και σαράντα 
περίπου χρόνια στο μάθημα της Επιδημιολογίας. Σύμφωνα με το θεώρημα του Bayes, 
η πιθανότητα της παρουσίας μιας νόσου σε άρρωστο που εμφανίζει μια συγκεκριμένη 
κλινική εκδήλωση είναι ανάλογη με την πιθανότητα της παρουσίας της κλινικής αυτής 
εκδήλωσης στους ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο και με την πιθανότητα της πα-

Εικόνα 2. Εφαρμογή της Επαγωγικής και της Απαγωγικής Λογικής στη διαγνωστική διαδικασία.
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ρουσίας της νόσου στον πληθυσμό στον οποίο ανήκει ο άρρωστος και αντιστρόφως 
ανάλογη με την πιθανότητα της παρουσίας της κλινικής εκδήλωσης στο σύνολο των 
ατόμων αυτού του πληθυσμού.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΗ

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τη δεκαετία του 1950, ο Δάμων Βασιλείου, υποστη-
ρίζοντας τη χρησιμότητα της εφαρμογής των αρχών της Λογικής στη διάγνωση, είχε 
μιλήσει για τη σημασία του συλλογισμού «είναι-δεν είναι». Ο συλλογισμός αυτού του 
τύπου αποτελεί τη βάση των αλγορίθμων και έχει άμεση συνάφεια με τον τρόπο με 
τον οποίο οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές επεξεργάζονται δεδομένα. Ήταν στα μέσα της 
δεκαετίας του 1970, όταν με βάση αυτή τη σχέση των ηλεκτρονικών υπολογιστών με τις 
αρχές της Λογικής, καλλιεργήθηκε η προσδοκία ότι ένας «νοήμων» ηλεκτρονικός υπολο-
γιστής θα μπορούσε να μιμηθεί τον τρόπο σκέψης ενός γιατρού και να χρησιμοποιηθεί 
έτσι για διαγνωστικούς σκοπούς. Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη αποτελεσματικών 
συστημάτων υποβοήθησης της διάγνωσης (και ειδικότερα, της διαφορικής διάγνωσης) 
είχαν αρχίσει από τη δεκαετία του 1960 και αν και ορισμένα συστήματα περιορισμένων 
ενδείξεων, όπως, π.χ., για την ερμηνεία του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, βρήκαν ευρεία 
εφαρμογή στα χρόνια που ακολούθησαν, κάτι τέτοιο δεν συνέβη στο γενικότερο πεδίο 
της Κλινικής Ιατρικής. Από αρκετά συστήματα υποβοήθησης της κλινικής διάγνωσης 
που είναι διαθέσιμα σήμερα στο εμπόριο (π.χ., Dxplain, GIDEON και Isabel), ελάχιστα 
είναι αυτά που χρησιμοποιούνται στην πράξη6.

ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΗψΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΓΝΟΕΙ 
ΤΟΝ Bayes

Τη δεκαετία του 1970, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό American Journal of Medicine 
ένα άρθρο με τίτλο Προς την προσομοίωση του κλινικού τρόπου σκέψης (Towards the 
simulation of clinical cognition)7. Ανάμεσα στους συγγραφείς του ήταν και ο διάσημος 
νεφρολόγος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης Jerome P. 
Kassirer, που δεκαπέντε χρόνια αργότερα θα αναλάμβανε τη θέση του διευθυντή σύντα-
ξης του περιοδικού New England Journal of Medicine, θέση που θα διατηρούσε επί μία 
οκταετία (1991–1999). Το άρθρο αυτό ήταν το πρώτο από μια σειρά άρθρων πάνω στο 
ίδιο θέμα και ο προάγγελος του βιβλίου Learning Clinical Reasoning (2009) με πρώτο 
συγγραφέα τον Kassirer και συν-συγγραφείς τους John Wong και Richard Koperman. Σε 
ένα από τα κείμενά του ο Kassirer έγραφε μεταξύ άλλων τα εξής: «Ο πραγματικός έμπει-
ρος γιατρός διαφέρει από τον έμπειρο γιατρό που έχουν κατασκευάσει η φιλολογία και η 
λαϊκή φαντασία. Ο γιατρός του μύθου είναι ο ντετέκτιβ, που με τις ανώτερες αφαιρετικές 
πνευματικές ικανότητές του και την αμιγή δύναμη της λογικής του επεξεργάζεται τις 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του με τρόπο που οδηγεί σε ένα μόνο αναπόφευκτο 
συμπέρασμα. Αντίθετα, ο έμπειρος γιατρός δίνει, στην πραγματικότητα, την εντύπωση 
ότι βασίζει τη διαγνωστική του σκέψη σε “εικασίες”. Οι “εικασίες” αυτές πηγάζουν από 
τα κλινικά ευρήματα και τα ειδικά ενοχλήματα του αρρώστου, που θυμίζουν στον γιατρό 
συγκεκριμένες νόσους». Η διατύπωση αυτή («κλινικά ευρήματα και ειδικά ενοχλήματα 
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του αρρώστου, που θυμίζουν στον γιατρό συγκεκριμένες νόσους») αντιστοιχεί στη μέ-
θοδο που οι Αγγλοσάξονες αποκαλούν «heuristic». Ο όρος προέρχεται από το ελληνικό 
ρήμα «ευρίσκω» και αποδίδεται στη γλώσσα μας ως «ευρετική θεωρία» (στην κυριολεξία, 
«ευρετικός» είναι ο ικανός στην ανεύρεση). Μια από τις κύριες επιδιώξεις της μεθόδου 
είναι να περιορίσει την πολυπλοκότητα ενός προβλήματος με το να αγνοεί μέρος των 
διαθέσιμων πληροφοριών και να επικεντρώνει το ενδιαφέρον σε ένα υποσύνολο των 
πιθανών λύσεων. Πρόκειται, λοιπόν, για πρακτική μέθοδο επίλυσης προβλημάτων, που 
βασίζεται σε προηγούμενη εμπειρία από παρόμοια προβλήματα και που, αν και δεν 
εγγυάται την άριστη δυνατή λύση, είναι αρκετή για τον άμεσο σκοπό που εξυπηρετεί.

Στην καλύτερη κατανόηση του όρου ευρετική μέθοδος, μπορεί να συμβάλλει η ανάλυση 
δύο λίγο-πολύ ταυτόσημων με αυτήν εννοιών: των εννοιών «κοινός νους» (common sense) 
και «κανόνας του αντίχειρα» (rule of thumb)8. «Κοινός νους» είναι η βάσιμη και συνετή 
κρίση που συνάγεται από την απλή εντύπωση μιας κατάστασης ή κάποιων δεδομένων. 
Με την έκφραση «κανόνας του αντίχειρα» (έκφραση που πιθανώς προέρχεται από τη 
συνήθεια των ξυλουργών του Μεσαίωνα να χρησιμοποιούν τον αντίχειρά τους ως μέσο 
μέτρησης επιφανειών) νοείται απλή στην εκμάθηση και την εφαρμογή μέθοδος για τον 
κατά προσέγγιση υπολογισμό ή την κατά προσέγγιση ανάκληση στη μνήμη κάποιας 
παράστασης. Μια μορφή ευρετικής που οι γιατροί εφαρμόζουν συχνά στην πράξη είναι 
η καλούμενη ευρετική της αναγνώρισης (recognition heuristic). Η ευρετική της αναγνώ-
ρισης διευκολύνει τη γρήγορη κατάληξη σε μια απόφαση ή τη γρήγορη εκτίμηση της 
σοβαρότητας μιας κατάστασης με βάση μια απλή ένδειξη. Με τη διαδικασία αυτή, π.χ., 
ο καρδιολόγος καταλήγει γρήγορα στη διάγνωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου 
ρίχνοντας μια ματιά στο ηλεκτροκαρδιογράφημα του αρρώστου, όταν αυτό δείχνει την 
τυπική ανάσπαση του ST. Ένας δερματολόγος θέτει, επίσης, εύκολα τη διάγνωση της 
ψωρίασης συγκρίνοντας την περιοχή με τα παχιά, ασημόχρωμα λέπια στον αγκώνα ενός 
αρρώστου με την τυπική εικόνα της ψωρίασης κατά πλάκες που ανακαλεί στη μνήμη 
του. Η τάση αυτή του να αποδέχεται κανείς μια διάγνωση επειδή ανακαλεί εύκολα στη 
μνήμη του ένα (διαθέσιμο) αναγνωρίσιμο πρότυπο ονομάζεται ευρετική του διαθέσιμου 
(availability heuristics). Συχνή, είναι και η  τάση του να μένει κανείς προσκολλημένος 
με εμμονή στις πρώτες εντυπώσεις αρνούμενος να αποδεχθεί νέες ενδείξεις που δεν 
συμφωνούν με αυτές («ευρετική της προσκόλλησης», anchoring heuristics).

Μερικά ακόμα αξιώματα που σχετίζονται με την «ευρετική προσέγγιση» της διάγνω-
σης είναι τα εξής9:

• «Μοιάζει με πάπια, κράζει σαν πάπια και περπατά σαν πάπια, άρα είναι πάπια»
• Οι συνηθισμένες καταστάσεις συμβαίνουν συχνά (περιλαμβανομένων και των άτυπων 

παραλλαγών τους): «Όταν ακούς πίσω σου καλπασμό μην περιμένεις να δεις μια 
ζέβρα. είναι ένα άλογο» – μια φράση που αποδίδεται στον Αμερικανό παθολόγο 
Theodore E. Woodward (1914–2005)

• Ψάξε να βρεις μία μόνο διάγνωση που να εξηγεί όλα τα ευρήματα - Στο αξίωμα αυτό 
έχει δοθεί το όνομα το ξυράφι του Occam (Occam’s razor ή Ockham’s razor). Το 
όνομα αναφέρεται στον Φραγκισκανό μοναχό και σχολαστικό φιλόσοφο του 14ου 
αιώνα Γουλιέλμου του Όκαμ και σημαίνει ότι μεταξύ ανταγωνιστικών υποθέσεων 
πρέπει να επιλέγεται αυτή που προϋποθέτει λιγότερες παραδοχές (οι υπόλοιπες 
«ξυρίζονται»).
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• Προτίμησε τη διάγνωση που εκ πρώτης όψεως μοιάζει πιθανή ή προτίμησε τις 
διαγνωστικές εξετάσεις για τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να επιβε-
βαιώσουν τη διάγνωση – «πήγαινε εκεί που υπάρχουν τα λεφτά» (νόμος του Sutton. 
Ο Willie Sutton (1901–1980) ήταν ένας περιβόητος Αμερικανός ληστής τραπεζών, 
που έκλεβε τράπεζες, φυλακιζόταν και κατόρθωνε να δραπετεύει για να ληστέψει 
και πάλι τράπεζα. Όταν ένας δικαστής τον ρώτησε γιατί ληστεύει τράπεζες, εκείνος 
απάντησε «Μα γιατί εκεί βρίσκονται τα λεφτά»).

Η «ευρετική μέθοδος» φαίνεται ότι είναι εκείνη που προτιμούν ακόμα και σήμερα οι 
γιατροί, αντί της εφαρμογής της επαγωγικής λογικής και των αρχών του θεωρήματος 
του Bayes. Ενδεικτικά είναι τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε πριν 
από λίγα χρόνια σε 55 ειδικευόμενους στην Παθολογία γιατρούς του Πανεπιστημίου του 
Calgary (Alberta) του Καναδά. Οι γιατροί αυτοί αν και είχαν εκπαιδευθεί προηγουμένως 
στις κλινικές εφαρμογές της θεωρίας του Bayes, προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν 
μεθόδους «ευρετικής» για να εκτιμήσουν τις διαγνωστικές πιθανότητες σε διάφορες 
παραλλαγές τεσσάρων περιπτώσεων ασθενών που τους είχαν δοθεί10.

Η ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙξΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ  
ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Τονίστηκε στην Εισαγωγή η ανάγκη για την κατανόηση της διαδικασίας που οδηγεί σε 
συμπεράσματα που σχετίζονται κυρίως με τη διάγνωση, μια και η Βασισμένη σε Ενδείξεις 
Ιατρική έχει συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην καθιέρωση της διαδικασίας που οδηγεί 
στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τη θεραπεία. Πράγματι, η νέα αυτή προσέγγιση στη 
λήψη κλινικών αποφάσεων, που έχει επικρατήσει τις τελευταίες δυόμιση δεκαετίες, εί-
ναι ανεκτίμητη στην καθοδήγησή μας σε θέματα θεραπείας και πρόγνωσης11. Πώς μας 
βοηθά, όμως, όταν ψάχνουμε να βρούμε από τι πάσχει ένας άρρωστος; Όπως τονίζουν 
ο πρωτοπόρος στη διάδοσή της David Sackett και οι συνεργάτες του σε ένα άρθρο 
τους για το «τι είναι και τι δεν είναι η Βασισμένη σε Ενδείξεις Ιατρική», «η Βασισμένη 
σε Ενδείξεις Ιατρική δεν περιορίζεται στις τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες και τις 
μετα-αναλύσεις. Περιλαμβάνει τον εντοπισμό όλων των άριστων εξωτερικών ενδείξεων 
με τις οποίες θα απαντήσουμε στις κλινικές μας ερωτήσεις. για να συγκεντρώσουμε 
πληροφορίες για την ακρίβεια μιας διαγνωστικής δοκιμασίας, χρειάζεται να βρούμε 
κατάλληλες συγχρονικές (cross-sectional) μελέτες ασθενών για τους οποίους υπάρχει 
η κλινική υποψία ότι πάσχουν από την αντίστοιχη πάθηση και όχι μια τυχαιοποιημένη 
μελέτη…»12. Οι συγχρονικές μελέτες είναι αυτές που θα μας δώσουν, π.χ., πληροφορίες 
για την ευαισθησία και την ειδικότητα μιας εργαστηριακής μεθόδου ή τη μεταβλητότητα 
μεταξύ παρατηρητών (inter-observer variation) μιας απεικονιστικής μεθόδου. 

για λόγους παρόμοιους με τους οποίους οι γιατροί προτιμούν την «ευρετική» από 
την πιθανολογική προσέγγιση όταν αντιμετωπίζουν ένα διαγνωστικό πρόβλημα (ευκο-
λία, απλούστευση, κέρδος χρόνου) οι περισσότεροι και ιδίως οι νεότεροι από αυτούς 
σπεύδουν να εκμεταλλευθούν τις δυνατότητες που προσφέρουν στη διάγνωση οι νέες 
τεχνολογίες - είτε πρόκειται για απεικονιστικές τεχνικές, όπως ο πολυτομικός ελικοει-
δής αξονικός τομογράφος ή η ποζιτρονική τομογραφία (PET-CT), είτε πρόκειται για 
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εφαρμογές της μοριακής βιολογίας, όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε 
πραγματικό χρόνο (real-time PCR). 

Παρασυρμένοι από τη γοητεία της ιατρικής τεχνολογίας, ξεχνούν 
τον προορισμό του εργαστηρίου, που δεν είναι άλλος από το να 
συμπληρώνει τα δεδομένα που προσφέρει η κλινική εξέταση και όχι 
να λειτουργεί ανεξάρτητα από αυτά. Έτσι, σπεύδουν να αναζητούν 
απαντήσεις από τις σύγχρονες μεθόδους χωρίς να ενημερώνονται 
προηγουμένως για το τι ακριβώς μπορούν να περιμένουν από αυτές. 

Ταυτόχρονα, δεν φροντίζουν να αξιοποιούν τη βοήθεια που μπορούν να προσφέρουν 
οι συνήθεις εργαστηριακές εξετάσεις όταν επιλέγονται σωστά. Ο συνδυασμός αυτός 
οδηγεί στην αδέξια χρήση του εργαστηρίου από τον κλινικό γιατρό – αδέξια χρήση, που 
συχνά τον παρασύρει σε λάθος κατευθύνσεις, οδηγώντας τον τελικά σε αδιέξοδα στον 
δρόμο του προς τη διάγνωση.

Η τάση των γιατρών να εξαρτούν τη διάγνωσή τους από την εξέταση βιολογικών 
υλικών αντί να τη βασίζουν στην εξέταση του ίδιου του αρρώστου είναι πανάρχαια 
(αν και η σύγχρονη τεχνολογία έχει αναμφισβήτητα συμβάλει στην εξάπλωσή της). Η 
ουροσκοπία, π.χ., μια μέθοδος που πιστεύεται πως εφαρμοζόταν από τους γιατρούς 
της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου και αναφέρεται στα έργα του Ιπποκράτη και του 
Γαληνού, διαδόθηκε ευρύτερα κατά τους Βυζαντινούς χρόνους και τον Μεσαίωνα. Στα 
χρόνια της Αναγέννησης, είχε επικρατήσει η συνήθεια η ουροσκοπία να γίνεται «δι’ 
αλληλογραφίας». Αντί, δηλαδή, οι γιατροί να επισκέπτονται τον άρρωστο, εξέταζαν τα 
ούρα του που τους τα έφερνε κάποιος αγγελιαφόρος και έστελναν στον άρρωστο τη 
γνωμάτευσή τους, που αναφερόταν όχι τόσο στη διάγνωση, όσο στην πρόγνωση. Είναι 
ενδιαφέρον ότι στα τέλη του 16ου αιώνα, το Ιατρικό Κολέγιο του Λονδίνου είχε απαγο-
ρεύσει στα μέλη του να εφαρμόζουν την τακτική της ουροσκοπίας μέσω αγγελιαφόρου, 
τονίζοντας ότι «είναι είκοσι φορές προτιμότερο να εξετάζει κανείς τον άρρωστο από το 
να εξετάζει τα ούρα του χωρίς να τον έχει δει».

Σε αντίθεση με το γιατρό του Μεσαίωνα, που έχοντας ξεχάσει τις συμβουλές του 
Ιπποκράτη και του Γαληνού, αντί της επισκόπησης του αρρώστου κατέφευγε χωρίς 
δεύτερη σκέψη στην επισκόπηση των ούρων, ο σύγχρονος γιατρός έχει τη δυνατότητα 
να επιλέξει ορθολογικά τις διαγνωστικές μεθόδους που θα χρησιμοποιήσει. Και τις δυ-
νατότητες αυτές του τις παρέχει η Βασισμένη σε Ενδείξεις Ιατρική. Η αξιολόγηση των 
πληροφοριών από το ιστορικό και τη φυσική εξέταση, η επιλογή των εργαστηριακών 
εξετάσεων και η διαγνωστική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους βασίζονται στη 
γνώση των χαρακτηριστικών, όπως είναι, π.χ., η ευαισθησία και η ειδικότητα, όχι μόνο 
των εργαστηριακών μεθόδων, αλλά και των κλινικών εκδηλώσεων13.
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Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος  
ο εξ απορρήτων στα βήματα  
του Αριστοτέλη και του Harvey  
για την κυκλοφορία του αίματος (1664)

Δημήτριος Καραμπερόπουλος

Μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του Ελληνισμού του 17ου αιώνα είναι ο 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ Απορρήτων* (1641-1709). γεννήθηκε στην Κωνσταντι-
νούπολη, όπου έλαβε τη σχετική μόρφωσή του κοντά στον δάσκαλο Ιωάννη Καρυοφύλλη. 
Η καλλιεργημένη μητέρα του Ρωξάνδρα** έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον (ο πατέρας του 
είχε νωρίς αποβιώσει) για την εκπαίδευσή του και για την εν συνεχεία φοίτησή του σε 
Πανεπιστήμιο της Ιταλίας. 

Είναι γνωστό ότι στον ελληνικό χώρο μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης και 
την κυριαρχία των Οθωμανών, η παιδεία αναπτύσσονταν σταδιακά με τη δημιουργία 
Σχολείων για τις βασικές βαθμίδες. για ανώτερες γνώσεις και ιδιαίτερα της Ιατρικής, οι 
Έλληνες κατέφευγαν στα πανεπιστήμια της Ευρώπης, κυρίως της Ιταλίας, που βρίσκονταν 
πλησιέστερα, και αργότερα σε εκείνα της Αυστρίας, γερμανίας και γαλλίας. Οι Ιατρικές 
Σχολές των Πανεπιστημίων αυτών από νωρίς είχαν αποκτήσει και χρησιμοποιούσαν 
στην διδασκαλία τους τα μεταφρασμένα στα Λατινικά έργα των αρχαίων και βυζαντινών 
ιατρών, Ιπποκράτους, Γαληνού, Ορειβάσιου, Παύλου Αιγινήτη κ.ά. Τις γνώσεις τους τις 
ανέπτυξαν προωθώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την πρόοδο των επί μέρους κλάδους της 
ιατρικής, της ανατομίας, φυσιολογίας και παθολογίας. για τους Έλληνες σπουδαστές 
ορισμένων Πανεπιστημίων, ιδιαίτερα της Πάδοβας, έχουν δημοσιευθεί μελέτες, που 
δείχνουν το πλήθος και τη γεωγραφική κατανομή των Ελλήνων φοιτητών*** καθώς και τη 

 * Ενδεικτικά βλ. Κων. Άμαντος, «Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ Απορρήτων (1641-1709)», Ελληνικά, τόμ. 5, 
(1932), σελ. 335-350. Nestor Camariano, Alexandre Mavrocordato, Le Grand Drogman, son activité Diplomatique 
1673-1709, ΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, αρ. 119, Θεσσαλονίκη 1970, 13 κ. εξ.

 ** Κ. Παπαρρηγόπουλος, «Ρωξάνδρα Μαυροκορδάτου η πρώτη Φαναριώτισσα», Εστία, τόμ. 1, (1876), σελ. 115-
119.

 *** Γ.Ε. Τιπάλδος, «Οι εν τω Πανεπιστημίω του Παταβίου Έλληνες σπουδασταί», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών, τόμ. 6, (1929), σελ. 369-374. Γ.Σ. Πλουμίδης, «Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του 
Πανεπιστημίου της Παδούης (Μέρος Α΄, Artist 1634-1782)» Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 37, 
(1969-1970), σελ. 260-336. Του ιδίου, «Αι πράξεις εγγραφής των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της 
Παδούης. (Μέρος Α΄. Artisti). Συμπλήρωμα (έτη 1674-1701)», Θησαυρήματα, τόμ. 8, (1971), σελ. 188-205. Του 
ιδίου, «Οι Έλληνες σπουδαστές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας. Προσθήκες», Δωδώνη, τόμ. 12, (1983), σελ. 
263-281. Αρ. Στεργέλλης, Τα δημοσιεύματα των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας τον 17ο 
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μέχρι τώρα γνωστή δράση τους κατά τη φοίτηση τους σε αυτά. Επί πλέον, στην Ιταλία 
είχαν ιδρυθεί σχολεία στα οποία φοιτούσαν νέοι Έλληνες πριν από την εισαγωγή τους 
στα Πανεπιστήμια, το Ελληνικό Κολλέγιο* του αγίου Αθανασίου στη Ρώμη από την 
Παπική Εκκλησία και η Φλαγγίνειος Σχολή** στη Βενετία.

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος εισήχθη στο Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης, με τις 
υψηλές γνωριμίες της μητέρας του, όπως απορρέει από τις σχετικές επιστολές*** που έχουν 
δημοσιευθεί. Σε αυτό παρέμεινε από το 1657 μέχρι το 1660 και κατά την παραμονή του 
δίδαξε στους νεώτερους μαθητές ελληνική και λατινική φιλολογία, στοιχείο που δείχνει 
πως είχε αποκτήσει από νωρίς διδακτική πείρα, η οποία θα του ήταν απαραίτητη όταν 
αργότερα θα αναλάμβανε τη διεύθυνση της Πατριαρχικής Μεγάλης του γένους Σχολής****.

Στη συνέχεια, μετέβη για ιατρικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας*****, όπου 
είχε ως φοιτητής μιλήσει για το Θωμά τον Ακινάτη και είχε εκλεγεί τον τελευταίο χρόνο 
των σπουδών του πρώτος σύμβουλος Artista. Μετά το πέρας των σπουδών του στην 
Πάδοβα μετέβη στη Μπολόνια, όπου το 1664 παρουσίασε την διδακτορική του διατριβή 
ενώπιον του Μεγάλου Δουκός της Τοσκάνης Φερδινάνδου Β΄, στον οποίο αφιέρωσε τη 
δημοσιευθείσα διατριβή του. Ακολούθως, εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου 

και 18ο αιώνα, διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1970. Ν.Β. Τωμαδάκης, «Οι μεταξύ των ετών 1789-1809 και 1818-
1841 Κεφαλλήνες Διδάκτορες Ιατρικής και Νομικής του εν Πίση (Pisa) της Ιταλίας Πανεπιστημίου», Κεφαλληνιακά 
Χρονικά, τόμ. 2, (1977), σελ. 164-175. Του ιδίου, «Σύμμεικτα Νεοελληνικά. 1. Έλληνες ιατροί σπουδάσαντες εις 
Πίσαν (1805-1824)», Μνημοσύνη, τόμ. 5, (1974-1975), σελ. 395-397. Του ιδίου, «Τριανταεπτά Έλληνες ιατρο-
φιλόσοφοι σπουδάσαντες εν Πίση (Pisa) της Ιταλίας (1780-1821)», Παρνασσός, τόμ. 26, (1984), σ. 212. Ζαχ. 
Τσιρπανλής, «Οι Έλληνες φοιτητές στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και η παρουσία τους στην πανεπιστημιακή ζωή 
της Νεώτερης Ελλάδας (1800-1850)», Παρνασσός, τόμ. 21, (1979), σελ. 321-346. Ι.Γ. Τυπάλδος-Λασκαράτος, 
«Οι Κεφαλλονίτες σπουδαστές του Πανεπιστημίου της Πάδοβας και τα οικόσημά τους από τον ανέκδοτο κώδικα 
του Dell’ Ero», Κεφαλληνιακά Χρονικά, τόμ. 3, (1979), σελ. 164-180. Αθ. Γκιάλας, Η ελληνική ιατρική παιδεία και 
οι φορείς αυτής κατά τον δέκατον όγδοον αιώνα, Αθήνα 1977. Πρβλ. Φαίδ. Μπουμπουλίδης, «Συμβολή στην 
έρευνα για τους Έλληνες ιατρούς του ΙΗ΄ αιώνος (Βιβλιοκρισία)», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τόμ. 
43, (1977-1978), σελ. 397-421. Αλόη Σιδέρη, Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (1806-1861), Ιστορικό 
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, αρ. 21, τόμοι Α΄+Β΄, Αθήνα 1989. Βασιλική Μπόμπου-Σταμάτη, Τα Καταστατικά του 
Σωματείου (Nazione) των Ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.), Αθήνα, Κέντρο 
Νεοελληνικών Ερευνών/Ε.Ι.Ε., 1995. Δημ. Καραμπερόπουλος, Ιατρική Ευρωπαϊκή γνώση στον ελληνικό χώρο 
1745-1821, Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ιατρικής, αρ, 1, εκδόσεις Αθ. Σταμούλη, Αθήνα 2003.

 * Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής, Οι Μακεδόνες σπουδαστές του Ελληνικού Κολλεγίου Ρώμης και η δράση τους στην Ελλάδα 
και την Ιταλία (16ος αι.-1650), Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, αρ. 35, Θεσσαλονίκη 1971. 
Του ιδίου, Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου της Ρώμης (1576-1700). Στατιστικές διαπιστώσεις και γενικά συ-
μπεράσματα, Ανάτυπο από τον Ζ΄ τόμο Δωδώνης, Ιωάννινα 1978. Του ιδίου, Το Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης 
και οι μαθητές του (1576-1700),έκδ. Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1980.

 ** Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Πρόλογος Απόστολος Βακαλόπουλος, δεύτερη 
έκδοση, Θεσσαλονίκη 1986.

 *** Ενδεικτικά βλ. Μ.Ι. Μανούσακας, Ανέκδοτα Πατριαρχικά γράμματα (1547-1806) προς τους εν Βενετία 
μητροπολίτας Φιλαδελφείας και την Ορθόδοξον Ελληνικήν Αδελφότητα, Βενετία 1968, Βιβλιοθήκη του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, αρ. 3, σελ. 72-76, όπου δημοσιεύεται επιστολή του Οικουμενικού Πατρι-
άρχου Ιωαννικίου Β΄ «Απριλίου 20, 1655». Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής, «Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ Απορρήτων 
(Νέα στοιχεία και νέες απόψεις)», Δωδώνη, τόμ. Δ΄, (1975), σελ. 277-292.

 **** Ζαχ. Ν. Τσιρπανλής, «Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ Απορρήτων…», ό.π.
 ***** N. Comneni Papadopoli, Historia Gymnasii Patavini, τόμ. Β΄, Βενετία 1726, σελ. 319. Αριστείδης Στεργέλλης, 

Τα δημοσιεύματα των Ελλήνων σπουδαστών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας τον 17ο και 18ο αιώνα, Αθήνα 
1970, σελ. 85 και 152. Ενδιαφέρον έχει να επισημανθεί ότι στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας υπάρχει προτομή 
του Αλέξάνδρου Μαυροκορδάτου και ότι την Saladei Quranta κοσμούν οι φυσιογνωμίες του Μαυροκορδάτου 
και του Ιωάννη Καποδίστρια, οι οποίοι υπήρξαν φημισμένοι φοιτητές του. Σχετικά βλ. Ι. Λασκαράτος, Ιστορία της 
ιατρικής, τόμ. ΙΙ, Αθήνα 2004, σελ. 829 και 833, Διονύσιος Π. Τουλιάτος, Αρρώστιες-Γιατροί και Φάρμακα, Αθήναι 
[1955], σελ. 303. 
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άσκησε την Ιατρική και παράλληλα δίδασκε στη σχολή του Μανωλάκη από το 1665 μέχρι 
το 1672. Η γνωριμία του με τον Έλληνα διερμηνέα των Τούρκων Παναγιώτη Νικούσιο 
ήταν αιτία να προσληφθεί το 1671 ως γραμματέα του, και έτσι ο Μαυροκορδάτος κα-
τευθύνθηκε στην πολιτική και τη διπλωματία, τις οποίες έκτοτε υπηρέτησε λαμβάνοντας 
και τον τίτλο του «εξ Απορρήτων»*. Εκτός της διατριβής του έγραψε τα ακόλουθα έργα 
στα ελληνικά, τα οποία εκδόθηκαν αργότερα:

Α) Ιστορία ιερά ήτοι τα Ιουδαϊκά…εν Βουκουρεστίω 1716**. 
Β) γραμματική περί συντάξεως…ομού και ετέρα Μιχαήλ του Συγκέλου…επιμελεία και 

διορθώσει Αλεξάνδρου Καγκελλαρίου του ιατροφιλοσόφου, Ενετίησιν, Παρά Νικολάου 
γλυκεί, 1745***. 

γ) Φροντίσματα του εκλαμπροτάτου αοιδίμου Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ 
απορρήτων. Νυν πρώτον τύποις εκδοθέντα. Εν Βιέννη της Αυστρίας. Εν τη ελληνική 
Τυπογραφία γεωργίου Βεντότη, 1805****. 

Δ) Επιστολαί ρ΄, εκδίδονται επιστασία Θ. Λιβαδά, Τεργέστη 1879. Περιέχεται και βιο-
γραφία του Μαυροκορδάτου στις σελ. πα΄-ριε΄, της οποίας συγγραφέας είναι ο Γεώργιος 
Α. Μαυροκορδάτος*****. 

Η διδακτορική διατριβή του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου****** έχει τον τίτλο, Pneu-
maticum instrumentum circulandi sanguinis sive de motu et usu pulmonum, Disseratio 
Philosophico-Medico, Authore Alexandro Mavrocordato Constantinopolitano, Philosophie 
et Medicinae Doctore, Bononiae, ex Typographia Ferroniana, 1664. (Αναπνευστικόν 
όργανον της κυκλοφορίας του αίματος, ήτοι περί κινήσεως και χρείας των πνευμόνων).

 * Εκτενείς αναφορές για τη ζωή και τα έργα του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου μπορεί κανείς να δει στις εργασίες 
ιδιαίτερα των Κ. Αμάντου, Δ. Αποστολόπουλου: ́ Αμαντος, Κωνστ., «Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ απορρήτων 
εις Χίον», Ελληνικά, τόμ. 4, (1931), σελ. 259-260., «Αλέξανδρος Μαυροκορδατος ο εξ Απορρήτων (1641-1709)», 
Ελληνικά, τόμ. 5, (1932), σελ. 335-350, Τα γράμματα εις την Χίον κατά την Τουρκοκρατίσαν, 1566-1822 (Σχολεία 
και λόγιοι), Πειραιεύς 1946, ανατύπωσις μετά προσθήκης, Βιβλιοπωλείον Νότη Καραβία, Αθήνα 1976, σελ. 
103-116 και 230-231. Αποστολόπουλος, Δημήτριος Γ., «Από την Προϊστορία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. 
Στοιχεία Φυσιολογίας τον 17ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη», Ο Ερανιστής, τόμ. 11, (1974), σελ. 296-310, «Ο 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και το “Υπόμνημα” του Κορυδαλλέα στο “Περί γενέσεως και φθοράς” του Αριστοτέλη 
(Cod. Athen. 1173, ff. 146r-154v)», Ελληνικά, τόμ. 29, (1976), σελ. 311-315, «Η ελληνική επιστολογραφία του 
Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων. Η οργάνωση μιας έρευνας», Ο Ερανιστής, τόμ. 16, (1980), 
σελ. 151-189, «Το υπόμνημα του Γερασίμου Βλάχου στα “Φυσικά” του Αριστοτέλη και ο Αλέξανδρος Μαυροκορ-
δάτος ο εξ απορρήτων», Ο Ερανιστής, τόμ, 17, (1981), σελ. 187-195, «Νέα ευρήματα για την επιστολογραφία 
του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου του εξ απορρήτων», Μολυβδοκοντυλοπελεκητής, 1, (1989), σελ. 32-33, «Η 
λογοκρισία που δεν έγινε», Ο Ερανιστής, τόμ. 19, (1993), σελ. 235-243, «Η επιστολογραφία του Αλεξάνδρου 
και του Νικολάου Μαυροκορδάτου: Το πρόβλημα της πατρότητας 43 επιστολικών κειμένων», Πρακτικά του 
Επιστημονικού Συμποσίου «Νεοελληνική Επιστολογραφία» (16ος-19ος αι.), Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τόμ. 
8, (2006), σελ. 45-54.

 ** Βλ. Em. Legrand, Bibliographie Hellénique, 18e siècle, τόμ. Ι. Παρίσι 1918, σελ. 133, αρ. 105. 
 *** Βλ. Α. Παπαδοπούλου-Βρετού, Νεοελληνική Φιλολογία, μέρος Β΄, εν Αθήναις 1857, σελ. 50, αρ. 100. Em. 

Legrand, Bibliographie Hellénique ΧVΙΙΙs., τόμ. A΄, σελ. 331.
 **** Βλ. Φιλίππος Ηλιού, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία-Φυλλάδια, τόμος πρώτος 1801-1818, Ελληνικό 

Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1997, σελ. 161, αρ. 1805.99. 
 ***** (Βλ. Δ.Γ. Αποστολόπουλος, «Η λογοκρισία που δεν έγινε», Ο Ερανιστής, τόμ. 19, (1993), σελ. 237, υποσημ. 7).
 ****** Βλ. Em. Legrand, Βibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages publies par des Grecs au 

dix-septième siècle, τόμ. 2, Παρίσι 1894, αρ. 461, σελ. 189-193. Θωμάς Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία 
(1466 ci-1800), τόμος Πρώτος, Αλφαβητική και χρονολογική ανακατάταξις, Πραγματεία της Ακαδημίας Αθηνών, 
τόμ. 48, Αθήναι 1984, αρ. 3809, σελ. 282.
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Δεύτερη έκδοση* της διατριβής έγινε με τον ίδιο τίτλο την επόμενη χρονιά στη 
Φραγκφούρτη, 1665, Sumptibus Thomas Matthias Goetzii, (προστίθεται ότι ο συγγρα-
φέας ή ο εκδότης θα έθεσε μάλλον στο κείμενο της έκδοσης αυτής τις βιβλιογραφικές 
υπομνήσεις σε αγκύλες, οι οποίες δεν υπάρχουν στην πρώτη έκδοση). 

Τρίτη έκδοση τυπώθηκε στη Λειψία στο ίδιο 16ο μέγεθος, Lipsiae, apud Tobian 
Oehrlingium, Typi, Ioannis Philippi Andreae, 1682. Μετά τη σελίδα τίτλου υπάρχουν 
χωρίς αρίθμηση άλλα 4 φύλλα και στη συνέχεια αριθμημένες σελίδες από 1-181 και 
ακόμη δύο σελίδες χωρίς αρίθμηση με το «Index capitum»**. 

Τέταρτη έκδοση είναι του Μαρίνου Π. Βρετού***, Λειψία, F.A. Brockhaus, 1870. Την 
έκδοση αφιέρωσε στον καθηγητή Φωτεινό Πανά****: «Τω αρίστω ιατρώ Φωτεινώ Πανά, 
καυχήματι του ημετέρου έθνους εν τη μεγαλουπόλει των Παρισίων, την έκδοσιν ταύτην 
της εναισίμου διατριβής του αοιδίμου Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου ανατίθησι ώσπερ 
φιλίας, υπολήψεως και ευγνωμοσύνης ελάχιστον τεκμήριον, ο εκδότης». Περιέχει πρό-
λογο στα ελληνικά, σελ. 5-6, και στη συνέχεια το λατινικό κείμενο της διατριβής στις 
σελ. 7-115, Intex Capitum σελ. 116. Η έκδοση συμπληρώνεται με το Παράρτημα*****, με 
κείμενα στα λατινικά: α) «Maurocordatus», (Joannis Jacobi Magneti, Bibliotheca Scriptorum 
Medicorum, Genevae 1731, σ. 280) σελ. 119-121, και β) «Επιστολή Α. Μαυροκορδάτου 
προς τον Βεδέλιον περί του maslach, rusma και alcohol». Τέλος «Πίναξ», σελ 122-130. 

Πέμπτη έκδοση******  έχουμε στην Ιταλία από τον Lorenzo Guerrieri, στη Σειρά Bi-
blioteca della “Rivista di Storia delle Scienze Mediche e Naturali”, Vol. XII, Firenze Leo S.  
Olschki Editore, 1965. Περιέχει Εισαγωγή, σελ. 7-21, και μετά το κείμενο της πρώτης 
έκδοσης του 1664 με αντίστοιχη μετάφραση στα Ιταλικά, σελ. 22-203. 

Έκτη έκδοση της διατριβής αποτελεί η πρόσφατη ελληνική έκδοσή της με τίτλο «Ανα-
πνευστικόν όργανον της κυκλοφορίας του αίματος, ήτοι περί κινήσεως και χρείας των 
πνευμόνων», επιμέλεια, εισαγωγή και ευρετήριο Δημ. Καραμπερόπουλου και μετάφραση 
από τα Λατινικά Στάθη Παπαπολυχρονίου, στη Σειρά Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ιατρικής, 

 * Βλ. Em. Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages publies par des Grecs au 
dix-septième siècle, τόμ. 2, αρ. 462, σελ. 193. Θωμάς Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία (1466 ci-1800), 
τόμος Πρώτος, αρ. 3810, σελ. 283. Αντίτυπο της δεύτερης αυτής έκδοσης απόκειται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.

 ** Βλ. Em. Legrand, Bibliographie Hellénique ou description raisonnée des ouvrages publies par des Grecs au dix-
septième siècle, τόμ. 3, σελ. 564 και τόμ. 5, αρ. 191, σελ. 131. Θωμάς Παπαδόπουλος, Ελληνική Βιβλιογραφία 
(1466 ci-1800), τόμος Πρώτος, αρ. 3811, σελ. 283. Αντίτυπο της τρίτης έκδοσης απόκειται στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, με κωδικό ΙΑΤΡ. 998Χ.

 *** Αντίτυπο της έκδοσης του Μαρίνου Βρετού απόκειται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη.
 **** Για τον Φωτεινό Πανά, (1832-1903) διάσημο καθηγητή Οφθαλμολογίας στο Παρίσι, του οποίου επιβλητικό μνη-

μείο βρίσκεται στην είσοδο του Νοσοκομείου του Παρισιού «Hôtel-Dieu» βλ. Σιμ. Γ. Βλαβιανός, «Νεκρολογία. 
Φώτιος Πανάς», Ψυχιατρική και Νευρολογική Επιθεώρησις, τόμ. Α΄, (Ιανουάριος 1903), σελ. 1-2. Ιω.Α. Φουστά-
νος, «Αποκαλυπτήρια του ανδριάντος του καθηγητού Φ. Πανά, Ιατρική Πρόοδος, τόμ. 9, (1904), σελ. ΜΒ΄. Γ.Φ. 
Κοσμετάτος, «Ο Έλλην Καθηγητής της Οφθαλμολογίας εν Παρισίοις Φ. Πανάς (1831-1903)», Δελτίον Ελληνικής 
Οφθαλμολογικής Εταιρείας, τόμ. 21, (1953), σελ. 61-70. Σπ. Μαρκέτος, Ι. Λασκαράτος, «Η επανακάλυψη του 
καθηγητή Φωτεινού Πανά», Materia Medica Greca, τόμ. 11, (1983), σελ. 551-556. Πρβλ. Δημ. Καραμπερόπουλος, 
Ιστορία Ιατρικής Ελληνική Βιβλιογραφία 1750-2000, Συνοπτική αναγραφή, Βιβλιοθήκη Ιστορίας της Ιατρικής, αρ. 
3, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2009.

 ***** Ο Μαρίνος Βρετός σημειώνει στη σελ. 117, ότι με προτροπή του φίλου του ιατρού Σοφοκλή Οικονόμου (1809-
1877) περιέλαβε στην έκδοσή του το Παράρτημα με «τον βίο του Μαυροκορδάτου υπό Ιωάννου Ιακώβου Μαγκέτη 
και επιστολήν λατινιστί γεγραμμένην υπό Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου προς τον Βεδέλιον».

 ****** Αντίτυπο της πέμπτης έκδοσης απόκειται στη Βιβλιοθήκη του Δημητρίου Καραμπερόπουλου.
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αρ. 4, Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα 2010. Εισαγωγή, σελ. i-xli, κείμενο διατριβής, 
σελ. 1-134, ευρετήριο, σελ. 135-152. 

Η ΑΝΑΚΑΛΥψΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟ 1628 ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΒΕϋ

Τέσσερις δεκαετίες σχεδόν πριν από τη διατριβή του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, 
το 1628, ο Άγγλος ιατρός William Harvey (1578-1657) τεκμηρίωσε την κυκλοφορία του 
αίματος στο ανθρώπινο σώμα με την κλασική πλέον μελέτη του, με τίτλο, Exercitatio ana-
tomica de motu cordis et sanguinis in animalibus*******, την οποία τύπωσε στη Φραγκφούρτη 
το 1628, που τότε ήταν το κέντρο εκδόσεως των ιατρικών βιβλίων.

Ο Χάρβεϋ είχε σπουδάσει αρχικά για επτά χρόνια******** στο Κολλέγιο του Cambridge, 
όπου διδάσκονταν κείμενα από τον Αριστοτέλη, Ιπποκράτη, Γαληνό και τον Διοσκουρίδη, 
τα οποία, ως γνωστόν, είχαν μεταφραστεί στα λατινικά και αποτέλεσαν τη βάση για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της ανατομίας και φυσιολογίας στα Πανεπιστήμια της Ιταλίας και 
των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Συνέχισε τις σπουδές του στην Πάδοβα, στο φημισμένο 

 ******* Η διατριβή του Harvey μεταφράστηκε στα Αγγλικά από την Gweneth Whitteridge, «An anatomical disputation 
concerning the movement of the heart and blood in living creatures», έκδοση του εκδοτικού οίκου Blackwell 
Scientific Publication, Οxford 1976. 

 ******** Το μνημονεύει και ο Harvey στο Ημερολόγιό του, 1 Απριλίου 1647. Βλ. Jean Hamburger, The Diary of William 
Harvey, μετάφραση στα Αγγλικά από Barbara Wright, Rutgers University Press, New Brunswick, New Jersey, 
1992, σελ. 6. Επίσης Gweneth Whitterdge, William Harvey and the Circulation of the Blood, Macdonald. London 
and American Elsevier Inc. New York, 1971, Κεφάλαιο Πρώτο: «Medical Studies. Cambridge and Padua», σελ. 4.
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τότε πανεπιστήμιο, το οποίο βρίσκονταν στην πρωτοπορία της επιστήμης. Η Ανατομική 
Σχολή της Πάδοβας ήταν η διασημότερη στην Ευρώπη και Καθηγητής του Χάρβεϋ ήταν 
ο ανατόμος Fabricius Hieronymus ab Aquapendente (1533?-1619), ο οποίος εκτός των 
άλλων είχε ανακαλύψει τις βαλβίδες των φλεβών το 1574. Ο Χάρβεϋ διδάχτηκε ακόμη 
στην Πάδοβα από τον σημαντικό αριστοτελικό καθηγητή Cesare Cremonini (1550-1631) 
την αριστοτελική φιλοσοφία*. 

Ο Χάρβεϋ αξιοποίησε τις γνώσεις του Αριστοτέλη και του Γαληνού για την κυκλοφορία 
του αίματος στη μελέτη του και τα συμπεράσματα των ερευνών του προκάλεσαν τότε 
αρκετές αντιδράσεις, όπως του γάλλου καθηγητή της Ανατομίας στο Παρίσι Johannes 
Riolan του νεώτερου (1561-1636). Στο κείμενο της σημαντικής αυτής εργασίας για 
την κυκλοφορία του αίματος, ο Χάρβεϋ μνημονεύει τον Αριστοτέλη συνολικά είκοσι 
τέσσερις φορές, παραθέτοντας μάλιστα και αποσπάσματα από τα έργα του, όπως για 
παράδειγμα στο έκτο κεφάλαιο παραθέτει και σχετικό κείμενο του Αριστοτέλη πως η 
καρδιά λειτουργεί από την αρχή της ζωής του εμβρύου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές του Χάρβεϋ στο ημερολόγιό του, που 
γράφτηκαν είκοσι και πλέον χρόνια μετά την κλασική του μελέτη για την κυκλοφορία του 
αίματος, και μάλιστα κατά την περίοδο της καθιέρωσής του ως μεγάλου ερευνητή, για 

 * Gweneth Whitterdge, William Harvey and the Circulation of the Blood,…ό. π., Κεφάλαιο Πρώτο: «Medical Studies. 
Cambridge and Padua», σελ. 3 και εξής. Έλληνες μαθητές του Cremonini ήταν ο Θεόφιλος Κορυδαλέας (1574-
1646) και ο Ιωάννης Κωττούνιος (1572-1657). Βλ. Νίκου Ψημμένου, Η Ελληνική Φιλοσοφία από το 1453 ως το 
1821, τόμ. α΄, εκδόσεις “Γνώση΄΄, Αθήνα,1988, σελ. 183.
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τη σημαντική συμβολή του στην εξέλιξη της βιολογίας και της ανατομίας. Εκεί καταγρά-
φονται πολλές πληροφορίες για τις έρευνές του και τις απόψεις του για τον Αριστοτέλη.

Στην πρώτη καταγραφή, 1 Απριλίου 1647, ο Χάρβεϋ αναφέρει τα σχετικά με την αρχική 
ιδέα του για την κυκλοφορία του αίματος στο πανεπιστήμιο της Πάδοβας, το οποίο τότε 
ήταν το κέντρο της επιστήμης. Μνημονεύει τον αγαπημένο του καθηγητή της ανατομίας 
Φαμπρίκιους Ακουαπεντέντε και την σημαντική εμπειρία του, όταν άκουσε να περιγρά-
φει ο καθηγητής του, πώς ανακάλυψε τις βαλβίδες στις φλέβες, οι οποίες εμποδίζουν 
το αίμα να επιστρέφει, να παλινδρομήσει στα άκρα. Μάλιστα, παρατηρούσε πως εάν 
είχε παραμείνει στην Αγγλία, δεν θα είχε ακούσει του αγαπημένου του καθηγητή την 
ανακάλυψη των βαλβίδων των φλεβών και έτσι θα είχε χάσει ένα σημαντικό πιόνι στο 
σκάκι των ερευνών του, όπως σημειώνει. Επίσης, παρατηρούσε πως ενώ ο καθηγητής 
του είχε στα χέρια του την ευκαιρία να κατανοήσει την κυκλοφορία του αίματος, όμως 
δεν τόλμησε να προχωρήσει στην ανακάλυψή της. Έμεινε στις αντιλήψεις τόσων αιώ-
νων παράδοσης, του Αριστοτέλη, του Γαληνού και όλων των μετέπειτα ανατόμων πως 
το αίμα πηγαίνει στα άκρα και δεν επιστρέφει. Ωστόσο, συμπληρώνει πως ίσως για να 
είναι αυτός, που θα ανακάλυπτε την αλήθεια της κυκλοφορίας του αίματος.

Επί πλέον, περιγράφει και ένα πείραμα που είδε στα φοιτητικά του χρόνια και του 
έκανε μεγάλη εντύπωση. Ένα απόγευμα στην Πάδοβα είδε την επίδειξη πειράματος από 
ένα φοιτητή, ο οποίος περιέδεσε τον βραχίονά του και αμέσως οι φλέβες περιφερικά 
από την περίδεση άρχισαν να διογκώνονται. Κάτι που εφαρμόζουν, όπως σημειώνει ο 
Χάρβεϋ, οι γιατροί όταν θέλουν να κάνουν φλεβοτομία. Αυτό κέντρισε το μυαλό του 
και αμέσως κατάλαβε ότι το αίμα βρήκε εμπόδιο και γι’ αυτό διογκώνονταν οι φλέβες, 
και αντιλήφθηκε ότι το αίμα των φλεβών κινείται από τα άκρα προς την καρδιά και όχι 
αντίστροφα. Οι εξηγήσεις όμως που έδιναν οι καθηγητές του στο Πανεπιστήμιο της 
Πάδοβας στην απλή αυτή παρατήρηση ήταν διαφορετικές, πως δήθεν η διάταση των 
φλεβών ήταν σημείο ζωϊκού ερεθισμού των ιστών και όχι από το συγκεντρωμένο αίμα. 
Και συμπληρώνει στο Ημερολόγιό του, «Τι ανοησίες».

Στην επόμενη καταγραφή του Ημερολογίου του, 15 Απριλίου 1647, ο Χάρβεϋ, αναφέ-
ροντας τον Αριστοτέλη και Γαληνό, παρατηρεί πως το μάθημα που οι αρχαίοι ΄Έλληνες 
μας έδωσαν είναι πως πρέπει να αμφισβητούμε και να έχουμε νέες ιδέες. Τόνιζε ακόμη 
ότι ο δήθεν υπέρμετρος σεβασμός στους αρχαίους, όπως εκφράζονταν από μερικούς 
σύγχρονούς του, θα πρέπει να θεωρείται πως δεν τους σεβόμαστε, δεν τους τιμούμε, 
διότι δεν ακολουθούμε τις βασικές αρχές της έρευνάς τους, που είναι η μελέτη και 
αμφισβήτηση των δεδομένων, με αποτέλεσμα τη σύνθεση μιας νέας πρότασης. Συγκε-
κριμένα, ο Χάρβεϋ σημείωνε, 

Ο υπέρμετρος σεβασμός στους Αρχαίους μου φαίνεται ότι είναι ασέβεια. Ποιο είναι 
το μάθημα που έχουμε μάθει από τους Αρχαίους; Τι μας έχουν διδάξει αν όχι ότι πρέπει 
να τολμούμε να έχουμε νέες ιδέες;

Ιδιαίτερα, ο Χάρβεϋ επεσήμανε πως οι αρχαίοι Έλληνες δεν θα είχαν τα τόσα επιτεύγ-
ματά τους αν αντέγραφαν αυστηρά τους προγενέστερούς τους. Και συμπλήρωνε, πως 
αν οι αρχαίοι Έλληνες επέστρεφαν στη ζωή θα ήταν οι πρώτοι που θα κατηγορούσαν 
για ηλιθιότητα εκείνους που αρνούνται να προχωρήσουν παραπέρα την έρευνά τους. 
Και στο σημείο αυτό ο Χάρβεϋ επαινεί την Πάδοβα, που ήταν μέρος της Δημοκρατίας 
της Βενετίας, και αποτελούσε ένα σπάνιο μέρος του κόσμου, όπου οι νέες ιδέες ήταν 
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ανεκτές, σε σύγκριση με τη μισαλλοδοξία της Ρώμης, που καταδίκασε τον Γαλιλαίο, 
χωρίς να ακούσει την αλήθεια και να εξετάσει τις αποδείξεις του.

Στο Ημερολόγιο* του στις 5 Σεπτεμβρίου 1647, ο Χάρβεϋ χαρακτηριστικά έγραφε 
ότι ο ίδιος συνέχισε τις επιστημονικές εργασίες των δύο μεγάλων πνευμάτων της αρ-
χαίας Ελλάδος, του Αριστοτέλη και του Γαληνού: «Θέλω να πιστεύω μέχρι την ημέρα 
του θανάτου μου ότι η εργασία μου συνεχίζει εκείνη του Αριστοτέλη και Γαληνού». Και 
χαρακτηριστικά συμπλήρωνε πως: 

Η εργασία των μεταγενεστέρων στηρίζεται πάντοτε στις εργασίες των προηγούμε-
νων ερευνητών.

Επί πλέον, τόνιζε πως δεν τον εμπόδισαν τα λάθη τους να τους έχει μεγάλο σεβασμό, 
προσθέτοντας ότι ο Αριστοτέλης είναι ο μεγαλύτερος ερευνητής: «Τα λάθη τους δεν με 
εμπόδισαν να έχω μεγάλο σεβασμό σ’ αυτούς τους μεγάλους άνδρες. Μια ανακάλυψη 
πάντοτε έχει τις βάσεις της στην εργασία των προηγούμενων ακόμη και αν η εργασία 
τους ήταν εσφαλμένη. Μερικές φορές διαψεύδω τον Αριστοτέλη αλλά κατά την γνώμη 
μου παραμένει για τους ζωντανούς οργανισμούς ο μεγαλύτερος ερευνητής από όσους 
γνωρίζουμε». 

Τόνιζε επί πλέον ο Χάρβεϋ, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον επιστημονικό τρόπο 
σκέψεώς του, πως πρέπει να επιμένουμε στα δεδομένα, στα πειράματα. Συγκεκριμένα 
έγραφε, «Πιστεύω ότι πρέπει να επιμένουμε πολύ περισσότερο από τους προκατόχους 
μας αρχαίους στην επιβεβαίωση των δεδομένων, των πειραμάτων». Και συμπλήρωνε το 
κείμενο του Ημερολογίου του, ότι πολλές φορές κατηγορήθηκε πως με τις εργασίες του 
έδειχνε αγένεια στους αρχαίους, όμως τόνιζε πως περισσότερο τους θαύμαζε με το να 
τους αμφισβητεί και να σημειώνει τα λάθη τους: «Πολύ συχνά κατηγορήθηκα για αγένεια 
προς τους Αρχαίους. Και επί πλέον το βαθύ σεβασμό που με εμπνέουν είναι απολύτως 
ειλικρινής. Όσο περισσότερο αμφισβητούσα τις απόψεις τους και παρουσίαζα τα λάθη 
τους, τόσο περισσότερο αυξάνονταν ο θαυμασμός μου γι’ αυτούς». Αναφέρει στη συνέ-
χεια, πως σχεδόν δύο χιλιετίες μετά τον Αριστοτέλη, θεωρεί τον εαυτό του μαθητή του, 
και παρατηρεί πως καθήκον του μαθητή είναι να βελτιώνει τις εργασίες του δασκάλου 
του. Χαρακτηριστικά σημείωνε: «Σχεδόν δύο χιλιετίες μετά τον Αριστοτέλη θεωρώ τον 
εαυτό μου με πλήρη σεβασμό μαθητή του και μονάχα τροποποίησα την εργασία του 
με σκοπό να τη βελτιώσω».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ  
ΤΟΥ ΑΛΕξΑΝΔΡΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ

H διδακτορική διατριβή του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, Pneumaticum instrumen-
tum circulandi sanguinis sive de motu et usu pulmonum, (Αναπνευστικόν όργανον της 
κυκλοφορίας του αίματος, ήτοι περί κινήσεως και χρείας των πνευμόνων), Bononiae 
1664, αποτελείται από το Προοίμιο και δέκα επτά κεφάλαια**, στα οποία μνημονεύει 
πάνω από είκοσι φορές τον Αριστοτέλη και τον Χάρβεϋ.

 * Jean Hamburger, The Diary of William Harvey…, ό.π., σελ. 95, «5 Σεπτεμβρίου 1647, “I want to believe until my 
dying day that my work continues that of Aristotle and Galen”».

 ** Όπως διαπιστώσαμε η διατριβή του Μαυροκορδάτου έχει τον ίδιο αριθμό κεφαλαίων, όπως και η εργασία του 
William Harvey, Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, Franfurt 1628.
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Στο προοίμιο παρουσιάζει τον σκοπό για τον οποίο έγραψε τη μελέτη με την οποία 
ήθελε να μάθει «ποια ωφέλεια αποκομίζουν το ανθρώπινο σώμα και τα άλλα ζώα που 
έχουν αίμα» από τους πνεύμονες. Παράλληλα, δίνει και τον τρόπο εξέτασης του θέμα-
τος· θα μελετήσει τους συγγραφείς, οι οποίοι έχουν γράψει σχετικά, χωρίς να σταθεί 
στις αυθεντίες τόσο της αρχαιότητας όσο και των νεώτερων συγγραφέων. Τονίζει ότι 
«τον ευφραίνει η ελευθερία του πνεύματος» και πως δεν θα ήθελε να είναι «ορκισμένος 
δούλος κανενός».

Στη συνέχεια, στο Πρώτο Κεφ. καταχωρίζει τις απόψεις για τη χρησιμότητα των 
πνευμόνων και αρχίζει με την παρατήρηση ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι οι πνεύμο-
νες κατασκευάστηκαν για την αναπνοή, όμως ο σκοπός της αναπνοής παραμένει άγνω-
στος. Παραθέτει τη γνώμη του Αριστοτέλη και των Περιπατητικών πως με την εισπνοή 
«εξανεμίζουν τη θερμότητα της καρδιάς» και με την «εκπνοή αποβάλλουν την αιθάλη». 
Στη συνέχεια, γράφει ότι «η πρώτη απορία που κέντησε και τάραξε την ψυχή» του ήταν 
πως οι πνεύμονες έχουν άλλο έργο εκτός από την ψύξη και την αποβολή της αιθάλης 
με την παρατήρηση ότι αν σταματήσει η αναπνοή το ζώο πεθαίνει, γεγονός που δεν 
δικαιολογείται από την έλλειψη εξαερισμού, την αύξηση της θερμότητας και της αιθάλης. 

Στο Δεύτερο Κεφ. υπέθεσε ότι οι πνεύμονες ήταν «ληνός» πατητήρι αφιερωμένο 
στην κυκλοφορία του αίματος» κάτι που το επιβεβαίωσε με τη λογική και με πειράματα. 
Στα επόμενα Τρίτο, Τέταρτο και Πέμπτο Κεφ. περιγράφει τη δομή των πνευμόνων, των 
βαλβίδων της καρδιάς και των φλεβών και τη χρησιμότητα των βαλβίδων. Ιδιαίτερα στο 
Πέμπτο Κεφ. σημειώνει ότι τη γνώση για την κίνηση του αίματος, που ήταν «θαμμένη 
στις στάχτες της αρχαιότητας, την έβγαλε στο φως ο Χάρβεϋ και κέρδισε μεγάλο έπαι-
νο». Ωστόσο, συμπληρώνει πως μερικά στοιχεία γνώριζαν και οι αρχαίοι και πως για την 
κυκλοφορία του αίματος μίλησαν πριν από τον Χάρβεϋ ο Ανδρέα Cesalpino, Fallopius 
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και άλλοι. Θέτει παράλληλα το βασικό ερώτημα «ποία είναι η αιτία της περιφοράς του 
αίματος».

Στα επόμενα Έκτο και Έβδομο Κεφ. διαπραγματεύεται την «κίνηση των πνευμόνων 
όπως φαίνεται από την ανατομή ζωντανών ζώων» καθώς και τη λειτουργία και χρησιμότητα 
τους, στοιχείο που δείχνει ότι ο Μαυροκορδάτος με πειράματα, τα οποία διενήργησε 
σε ζωντανά ζώα στήριξε τις δέκα παρατηρήσεις του, που παραθέτει. ΄Έκανε ανατομή 
σε ένα τμήμα του παρεγχύματος του πνεύμονος, στην πνευμονική αρτηρία, πνευμονική 
φλέβα και την τραχεία αρτηρία Υποστηρίζει ότι οι πνεύμονες «κατά την εισπνοή πιέζουν 
το αίμα και το εκβάλλουν στην αριστερή κοιλία, ενώ κατά την εκπνοή το επαναφέρουν 
από τη δεξιά κοιλία», τονίζοντας ότι «αυτός είναι ο λόγος που το ζώο πεθαίνει αν του 
αφαιρέσουμε την αναπνοή. Σταματά δηλαδή η κυκλοφορία του αίματος, η οποία είναι 
απαραίτητη για τη ζωή του τέλειου ζωντανού οργανισμού». Βέβαια διερωτάται αν το 
ζώο πεθαίνει επειδή διακόπτεται η αναπνοή ή σταματά η αναπνοή επειδή πεθαίνει το 
ζώο. Επί πλέον, σημειώνει ότι έχει την πεποίθηση πως το ζώο πεθαίνει επειδή κατά την 
απόφραξη της αναπνοής εμποδίζεται η κυκλοφορία του αίματος. Καταλήγει στο Έβδομο 
Κεφ. με τη φράση πως θα προσπαθήσει στα επόμενα κεφάλαια να δείξει «με άφθονα 
επιχειρήματα πως ο ισχυρισμός του που διετύπωσε για τη χρησιμότητα των πνευμόνων 
στηρίζεται στη δική του δύναμη».

Στο Όγδοο Κεφ. τονίζει ότι «η αυθεντία του Γαληνού ενισχύει την προταθείσα λει-
τουργία των πνευμόνων» παραθέτοντας αρκετά κείμενα του από το έργο του «Περί 
χρείας των εν ανθρώπου σώματι μορίων». Μάλιστα στο κεφάλαιο αυτό καταλήγει με τη 
διατύπωση πως η γνώμη του Γαληνού συναινεί με την άποψή του, ωστόσο απορεί πως 
«έξοχοι άνδρες», οι οποίοι «θαυμάζουν άλλες ρήσεις του Γαληνού, στην πραγματικότητα 
είναι τελείως τυφλοί» για τη λειτουργία των πνευμόνων. Και στο Ένατο Κεφ. παρουσιάζει 
τα «γενεσιουργά αίτια της κυκλοφορίας του αίματος, που έχουν διδάξει άλλοι», τα οποία 
ανασκευάζει με σχετική επιχειρηματολογία. 

Ακολούθως στο Δέκατο Κεφ. με τίτλο «Η λογική και η εμπειρία αποδεικνύουν τη 
λειτουργία των πνευμόνων» παραθέτει είκοσι συλλογισμούς για τη διέλευση όλου του 
αίματος από τους πνεύμονες. Μάλιστα, για επικύρωση παρουσιάζει το ιστορικό θανάτου 
και νεκροτομής ενός καθηγητού του στο Ελληνικό Κολέγιο της Ρώμης, που συνέβη τότε 
που φοιτούσε σ’ αυτό, πριν πάει στην Ιατρική Σχολή της Πάδοβας, στοιχείο που δείχνει 
την παρατηρητικότητα του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. Στο κεφάλαιο αυτό υποστηρίζει 
ότι «αρίστη είναι εκείνη η υπόθεση χάρη στην οποία επιλύονται όλα τα προβλήματα πιο 
εύκολα και με τον καταλληλότερο τρόπο», συμπληρώνοντας πως η δική του υπόθεση ότι 
«η αναπνοή των πνευμόνων αποτελεί το γενεσιουργό αίτιο της κυκλοφορίας» επαρκεί 
για όλα τα ζητήματα. Τελειώνοντας το δέκατο κεφάλαιο σημειώνει ότι «απομένει να επι-
λύσουμε κάποια προβλήματα», τα οπαία διαπραγματεύεται στα επόμενα τρία κεφάλαια. 

Στο Ενδέκατο Κεφ. γράφει «για πιο λόγο κυκλοφορεί το αίμα στο έμβρυο στο οποίο 
οι πνεύμονες αργούν», καταλήγοντας μετά την παράθεση πολλών στοιχείων ότι οι 
πνεύμονες της μητέρας αναπληρώνουν τη λειτουργία των πνευμόνων του εμβρύου, οι 
οποίοι αδρανούν λόγω της παρουσίας του αμνιακού υγρού που το περιβάλλει. Παρό-
μοια και στο Δωδέκατο Κεφ. διαπραγματεύεται την κίνηση του αίματος στα ψάρια, η 
οποία πραγματοποιείται χάρη στα βράγχια, ενώ στο Δέκατο Τρίτο Κεφ. γράφει για την 
κίνηση του χυλού στις γαλακτώδεις φλέβες, στα χυλοφόρα αγγεία και τη γενεσιουργό 
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αιτία της κεντρομόλου κινήσεως του χυλού. Μάλιστα, ο Μαυροκορδάτος αναφέρει ότι 
έκανε ανατομές και σε άλογο.

Στο επόμενο Δέκατο Τέταρτο Κεφ. ασχολείται με την κίνηση των πνευμόνων, της 
καρδιάς και του διαφράγματος. Με λογικά επιχειρήματα υποστηρίζει πως αφού «η καρδιά 
αναπαύεται κατά τη διαστολή, δεν μπορεί να κινηθεί αυτομάτως», άρα από κάποια άλλη 
εξωτερική αιτία θα πρέπει να αποδοθεί η αιτία της κινήσεώς της. Μάλιστα, εμφαντικά 
τονίζει πως «αυτήν επιθυμώ διακαώς να μάθω». Διερωτάται ωστόσο αν η «καρδιά επιτελεί 
την κίνηση του πνεύμονα ή ο πνεύμονας προκαλεί την κίνηση της καρδιάς». Διαπιστώ-
νεται η προσπάθεια του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου να λύσει ένα από τα προβλήματα 
της λειτουργία της καρδιάς, ποια είναι η αιτία της συστολής της. Ο Μαυροκορδάτος 
ασχολήθηκε με το πρόβλημα αυτό και προσπάθησε με λογικούς συλλογισμούς και 
πειράματα να αποδείξει ότι αιτία της συστολής της καρδιάς προέρχεται από εξωτερική 
αιτία και δεν βρίσκεται εσωτερικά στην ίδια.

Περιγράφει τη διαδοχική κίνηση της καρδιάς, συστολής-διαστολής και την παράλλη-
λη, όπως υποστηρίζει, κίνηση των πνευμόνων, εισπνοής-εκπνοής. Συγκεκριμένα, γράφει 
ότι κατά τη συστολή της καρδιάς ανυψώνεται το διάφραγμα, οι δακτύλιοι της τραχείας 
ενώνονται και διεξάγεται η εκπνοή, ενώ παράλληλα τα πνευμονικά αγγεία διευρύνονται 
και εκμυζούν αίμα. Μετά τη συστολή της η καρδιά επιστρέφει στην προηγούμενη κατά-
σταση της ηρεμίας (της διαστολής) με το διάφραγμα να κατεβαίνει και με τους δεσμούς 
του έλκει τους πνεύμονες προς τα κάτω, οι δακτύλιοι της τραχείας διαχωρίζονται και 
έτσι διευρύνεται και γεμίζει αέρα (η εισπνοή), ενώ παράλληλα τα πνευμονικά αγγεία συ-
σφίγγονται και ωθούν το αίμα στην αριστερή κοιλία, η οποία συστέλλεται και κατ’ αυτόν 
τον τρόπο επαναλαμβάνεται η ανύψωση του διαφράγματος κ.ο.κ. Τονίζει ότι μοναδική 
κίνηση της καρδιάς είναι η σύσφιξη και δεν μπορεί από μόνη της να διευρυνθεί, αλλά 
επιτυγχάνεται με την κίνηση των πνευμόνων, διότι τότε εισέρχεται το αίμα στην καρδιά, 
που οφείλεται στη σύσφιξη των πνευμονικών αγγείων.

Στο κεφάλαιο αυτό καταχωρίζεται και ο πυρήνας της εργασίας του Αλεξάνδρου 
Μαυροκορδάτου, που τον οδήγησαν στα δικά του συμπεράσματα πως ο πνεύμονας 
είναι αναπνευστικό όργανο της κυκλοφορίας του αίματος. Παρατίθεται ολόκληρη η 
παράγραφος: «Αν αυτά ήταν έτσι όπως τα λες, θα προέκυπτε ότι, όσες φορές εκινείτο 
η καρδιά, τόσες θα όφειλε να κινείται και ο πνεύμονας και ότι μπορούμε να μετρήσου-
με τόσες εκπνοές όσες είναι και οι συστολές που γίνονται και τόσες εισπνοές, όσες 
οι διαστολές και τανάπαλιν, κάτι όμως που δεν ανταποκρίνεται καθόλου σε όσα παρα-
τηρούμε. γιατί αν κρατήσουμε την αναπνοή μας και πλησιάσουμε το χέρι στη καρδιά, 
αντιλαμβανόμαστε περισσότερους παλμούς, ενώ στο μεταξύ δεν γίνεται καθόλου ούτε 
εισπνοή ούτε εκπνοή». 

Και αυτήν την απορία και διαπίστωση ότι η συστολή και διαστολή της καρδιάς συ-
νεχίζεται και όταν κρατήσουμε την αναπνοή, ο Μαυροκορδάτος προσπάθησε να την 
ερμηνεύσει, χωρίς δυστυχώς πειραματικά δεδομένα, απλώς και μόνο καταφεύγοντας σε 
λογικές και μόνο ερμηνείες. Υποστήριξε πως υπάρχει η αισθητή αναπνοή και μη αισθητή 
αναπνοή, στην οποία «αρκεί ο αέρας που βρίσκεται μέσα στο στόμα και τον λάρυγγα». 
Και «αν κλείσουμε το στόμα παρεμποδίζεται η αισθητή αναπνοή όχι όμως η μη αισθητή» 
και ότι «διεξάγονται μη αισθητές αναπνοές, όσες είναι οι κινήσεις της καρδιάς». 

Στο Δέκατο Πέμπτο Κεφ. ασχολείται με το γενεσιουργό αίτιο της κίνησης των σφυγμών 
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στις αρτηρίες. Παραθέσει πρώτα τις απόψεις του Αριστοτέλη και Γαληνού, τις οποίες 
αφού αναιρεί, μετά καταλήγει ότι «η κίνηση των αρτηριών είναι η κίνηση της καρδιάς». 
Μάλιστα τα «αίτια της κίνησης των αρτηριών» αναγάγει στην «κίνηση των πνευμόνων, 
στο μέτρο που η καρδιά ούτε θα διευρύνονταν ούτε θα συνεσφίγγετο, αν δεν κινούνταν 
οι πνεύμονες». 

Στο Δέκατο Έκτο Κεφ. δίνει μερικές απαντήσεις σε ορισμένα προβλήματα ερμηνεύ-
οντάς τα σύμφωνα με τον ρόλο των πνευμόνων. Και τέλος στο Δέκατο Έβδομο Κεφ. 
με τίτλο «Συμπέρασμα σχετικά με τη χρησιμότητα των πνευμόνων» τονίζει ότι με συλ-
λογισμούς και με «πειράματα αυτοψίας» απέδειξε την χρησιμότητα των πνευμόνων, οι 
οποίοι είναι «αναπνευστικόν όργανον της κυκλοφορίας του αίματος». Επί πλέον, τονίζει 
ότι οι πνεύμονες «υπηρετούν τη θέρμανση του αίματος». Στο κεφάλαιο αυτό παραθέτει 
και απόσπασμα από το κλασικό έργο του Χάρβεϋ, Exercitatio anatomica de motu cordis 
et sanguinis in animalibus, Frankfurt 1628, κεφ. 8.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ενδιαφέρον έχει να αναφερθεί ότι ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στη διατριβή του 
παραθέτει πολλά ελληνικά κείμενα, τα οποία μεταφράζει στα λατινικά, από τους αρχαί-
ους Έλληνες συγγραφείς, Ιπποκράτη, Αριστοτέλη και Γαληνό, στοιχείο που δείχνει ότι 
τους μελετούσε και ότι είχε καλό επίπεδο γνώσης της αρχαίας ελληνικής και λατινικής 
γλώσσας. Από τα έργα του Ιπποκράτους μνημονεύει: Περί ιερής νούσου, Περί καρδίης, 
Αφορισμοί, Περί φυσών, Επιδημιών το Έκτον, Επιδημιών το Δεύτερον, Περί διαίτης, Πεί-
νούσων το τέταρτον. Επίσης, κείμενα παραθέτει από τα έργα του Αριστοτέλους: Περί 
αναπνοής, Φυσικής ακροάσεως, Περί ζώων μορίων, Περί ζώων ιστορίαι, Περί πνεύματος.

Πολλά αποσπάσματα, δεκαέξι τον αριθμό, καταχωρίζει από το έργο του Γαληνού 
Περί χρείας των εν ανθρώπου σώματι μορίων, καθώς και από τα έργα Περί συνθέσεως 
φαρμάκων, Περί θεραπευτικής μεθόδου, Περί των πεπονθότων τόπων, Περί φυσικών 
δυνάμεων, Περί κράσεων, Ει κατά φύσιν εν αρτηρίαις αίμα περιέχεται, Περί των καθ΄ 
Ιπποκράτην και Πλάτωνα δογμάτων. 

Παράλληλα, ο Μαυροκορδάτος στη διατριβή του καταχωρίζει κείμενα και παρα-
πέμπει σε πολλούς διάσημους συγγραφείς της εποχής του, περί τους τριάντα τον 
αριθμό. Ενδεικτικά μνημονεύονται ορισμένοι συγγραφείς εκ των οποίων αρκετοί ήταν 
και καθηγητές στην Ιατρική Σχολή της Πάδοβας, William Harvey, Andrea Caesalpinus, 
Georg Wirsung, Thomas Bartholinus, Gaspar Asellius, Julius Arantius, Leonsrdus Botallus, 
Jiannes Pecquetus, Ludovicus Mercatus, Andreas Vesalius, Johann Veslinuius, Jacobus 
Sylvius, Gaspar Hoffmann κ.ά. Η αναφορά σε τόσους συγγραφείς του 16ου και 17ου 
αιώνος δείχνει την ενημέρωσή του Μαυροκορδάτου και το εύρος της μελέτης του για 
το θέμα της κυκλοφορίας του αίματος, που τον απασχολούσε.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕξΑΝΔΡΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ

Τονίζεται ότι η διδακτορική διατριβή του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου δεν είναι 
ένα θεωρητικό πόνημα, αλλά μια θετική πειραματική συμβολή στα ζητήματα που δια-
πραγματεύεται περί του αιτίου της κυκλοφορίας του αίματος. Κατά την εκπόνησή της 
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εκτός από τη μελέτη και παράθεση των σχετικών κειμένων των αρχαίων Ελλήνων και 
συγχρόνων του συγγραφέων, διενήργησε και ορισμένα πειράματα, για τα οποία κάνει 
σαφή αναφορά σε ορισμένα κεφάλαια της μελέτης του. Η χρησιμοποίηση του πρώτου 
προσώπου στο κείμενο της διατριβής «εξέτασα» «εισήγαγα» «παρατήρησα» «ανακάλυψα» 
«έσχισα» «έκανα ανατομή» «διαπίστωσα» δίνει μία σαφή εικόνα γι’ αυτά τα πειράματα 
που καταγράφει. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τα πειράματα που ο Μαυροκορδάτος 
μνημονεύει στη διατριβή του. 

Στην αρχή του Δευτέρου Κεφαλαίου χαρακτηριστικά σημειώνει, «εξέτασα, επίσης, 
τη διέλευση της συνολικής μάζας αίματος και τη μεταβίβασή της από τους κλάδους της 
πνευμονικής αρτηρίας στους κλάδους της πνευμονικής φλέβας, την οποίαν απέδειξαν 
με πειράματα και λαμπρές παρατηρήσεις ο William Harvey, ο Marguart Schlegel και 
άλλοι λογιώτατοι άνδρες, και εξίσου με αυτήν την περιοχή εξέτασα και άλλες (δηλαδή 
το ήπαρ), όπου γίνεται μία παρόμοια μετάδοση». Επίσης, στο ίδιο κεφάλαιο γράφει ότι 
άρχισε να εξετάζει τη δομή των πνευμόνων και να κάνει ανατομές σε ζωντανά ζώα με 
σκοπό να παρακολουθεί, όπως γράφει, «σε ποια χρονική στιγμή μεταβιβάζεται το αίμα» 
και να εξετάζει «πως γίνεται να βρίσκεται το αίμα σε συνεχή κίνηση». 

Στο Πέμπτο Κεφάλαιο με τίτλο «Η χρησιμότητα των βαλβίδων» πειραματίζεται για 
να δείξει ότι οι βαλβίδες των φλεβών «εμποδίζουν τελείως την ανάστροφη ροή του 
αίματος». γράφει ότι εισήγαγε πειραματικά «μία βελόνα από τη ρίζα των φλεβών και οι 
βαλβίδες αντιστέκονταν» με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να την προωθήσει στους 
κλάδους των φλεβών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το Έκτο Κεφάλαιο στην αρχή του οποίου σημειώνει ότι 
έκανε «ανατομή στο στήθος ζωντανών ζώων» και παρατήρησε τον τρόπο με τον οποίο 
κινούνται οι πνεύμονες. Πιο αναλυτικά καταχωρίζει δέκα παρατηρήσεις γράφοντας στο 
πρώτο πρόσωπο: «Παρατήρησα ότι τη στιγμή που η καρδιά συσπειρώνεται, τεντώνε-
ται, κάνει συσπάσεις στα τοιχώματά της και συστέλλεται…οι πνεύμονες επιτελούν την 
εκπνοή και το παρέγχυμά τους γίνεται αραιό και μαλακό». Με το χέρι του έπιασε τους 
φουσκωμένους πνεύμονες και διαπίστωσε πως είναι χαλαροί και μαλακοί Στην τέταρτη 
παρατήρηση σημειώνει ότι με το μαχαίρι έκανε ανατομή σε ένα τμήμα του παρεγχύ-
ματος του πνεύμονος. Στη συνέχεια, γράφει ότι όπως ήταν ανοιχτός ο θώρακας του 
ζώου έκανε ανατομή στην κοίλη φλέβα, στην πνευμονική αρτηρία και στην πνευμονική 
φλέβα και παρατήρησε την κατάσταση της καρδιάς, ενώ στη συνέχεια έκανε περίδεση 
της τραχείας αρτηρίας. Μάλιστα στο τέλος του κεφαλαίου τονίζει ότι επανέλαβε αυτά 
τα πειράματά του «με κάθε ζήλο».

Στο Ένατο Κεφάλαιο στο οποίο γίνεται συζήτηση για την κίνηση του αίματος, τονίζει 
ότι κατά την ανατομή της καρδιάς που διενήργησε δεν παρατήρησε «παφλασμό της 
καρδιάς». Επίσης, γράφει ότι κατά την ανατομή ζωντανών ζώων «με πειράματα αυτοψίας», 
όπως σημειώνει, διαπιστώνει κατά την ανατομή στην κορυφή της καρδιάς ότι το αίμα 
εκτινάσσεται κατά την συστολή της, ενώ παύει κατά την διαστολή. Μια άλλη παρατήρησή 
του είναι πως «όταν ανατέμνουμε ζωντανά ζώα, το αίμα και ο χυλός κινούνται χωρίς 
καμιά αισθητή κίνηση του ήπατος, του στομάχου και των εντέρων». Μάλιστα αναφέρει 
ότι έκανε ανατομή σε άλογο στο οποίο είχε δοθεί να φάει ένα πλούσιο γεύμα με σκοπό 
να δει την πορεία των γαλακτωδών φλεβών.

Ακολούθως, στο Δέκατο Τέταρτο Κεφάλαιο στο οποίο γίνεται συζήτηση σχετικά με την 
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κίνηση των πνευμόνων μετά τη διατομή των θωρακικών μυών, ο Μαυροκορδάτος αναφέρει 
ότι έκοψε στο πειραματόζωο εκτός των θωρακικών μυών και τους μεσοπλεύριους μυς, 
χωρίς να πειράξει το διάφραγμα, και παρατήρησε ότι γίνεται η αναπνοή. Χαρακτηριστικά 
σημειώνει, «εγώ όμως έσχισα ακόμη και τους μεσοπλεύριους μυς, χωρίς να πειράξω 
το διάφραγμα, και παρατήρησα πως η αναπνοή γίνεται για κάποιο χρονικό διάστημα».

Επίσης, στο Δέκατο Πέμπτο Κεφάλαιο ο Μαυροκορδάτος γράφει για σχετικές πει-
ραματικές του παρατηρήσεις, όπως για την κίνηση της καρδιάς σε «μελλοθάνατο ζώο», 
σημειώνοντας πως η καρδιά παρατήρησε «να τινάζεται και να κλυδωνίζεται σαν κύμα», 
και όταν σταματά να κτυπά τότε και οι αρτηρίες «σταματούν να σφύζουν». Στο Δέκατο 
Έκτο Κεφ. αναφέρει το χρώμα των πνευμόνων κατά την εισπνοή και εκπνοή κατά την 
ανατομή ζωντανού ζώου, «κατά την ανατομή ζωντανού ζώου παρατηρούμε ότι κατά τη 
στιγμή της εισπνοής οι πνεύμονες ασπρίζουν, ενώ κατά τη στιγμή της εκπνοής κοκκινί-
ζουν». Και στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής του εμφαντικά σημειώνει τον τρόπο 
εργασίας της διατριβής του, πως «με εναργείς συλλογισμούς και με πειράματα αυτο-
ψίας» απέδειξε τη χρησιμότητα των πνευμόνων, οι οποίοι είναι «αναπνευστικό όργανο 
της κυκλοφορίας του αίματος».

Η ΑΙΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟ

Είναι γνωστό ότι ο William Harvey με την κλασσική πλέον εργασία του Exercitatio 
anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, (1628), τεκμηρίωσε την κυκλική 
κίνηση του αίματος και θεμελίωσε πειραματικά την κυκλοφορία του αίματος. Ωστόσο, 
ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος θέλησε να προχωρήσει πιο πέρα και προσπάθησε να 
βρει την αιτία της κυκλοφορίας του αίματος. Ποια δηλαδή είναι η αιτία, που η καρδιά 
μετά τη διαστολή της επαναλαμβάνει τη συστολή της, ώστε να διοχετευθεί το αίμα 
στις αρτηρίες και στη συνέχεια να επανέλθει στην καρδιά και κατ’ αυτόν τον τρόπο να 
συντελείται η κυκλοφορία του αίματος.

Συγκεκριμένα στο Δέκατο Τέταρτο Κεφάλαιο ασχολείται με το πρόβλημα της αιτίας 
της κίνησης της καρδιάς και διερωτάται «ποια είναι η αρχή της κίνησης της ίδιας της 
καρδιάς» (σελ. 108), και στη συνέχεια (σελ. 109) γράφει «Το ζητούμενο δηλαδή είναι 
γιατί η καρδιά κινείται εκ φύσεως κατά τέτοιο τρόπο, ή από πού διεγείρεται μια τέτοια 
κινητήρια δύναμη». Σημειώνει ότι σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η κίνηση ενός όντος (εκτός 
των ουρανίων σωμάτων) έχει ένα όριο, στο οποίο είναι η ανάπαυση. Και ο Μαυροκορδά-
τος στην ερώτηση «ποια είναι η ανάπαυση της καρδιάς» απαντά πως είναι η διαστολή. 
Συνεχίζει πάλι τον συλλογισμό με την ερώτηση πως «αν η καρδιά κινείται για να αναπαυθεί 
και αναπαύεται με τη διαστολή, γιατί αρχίζει να κινείται εκ νέου;» Με έμφαση, μάλιστα, 
τονίζει πως «ας επισημάνω λοιπόν αυτήν τουλάχιστον την αιτία, η οποία είναι εξωτερι-
κήκαι θα παραδοθώ». Το ερώτημα αυτό τον απασχολεί και προσπαθεί να το επιλύσει.

Υποστηρίζει ότι η καρδιά κατά τη διαστολή αναπαύεται και βιαίως μετά συστέλλεται. 
Αυτήν τη βίαιη κίνηση υποθέτει ότι τη γεννά εξωτερική αιτία, επεξηγώντας πως «τίποτε 
δεν μπορεί να κινηθεί βίαια από μόνο του». Συμπεραίνει πως αφού «η καρδιά αναπαύεται 
κατά τη διαστολή, δεν μπορεί να κινηθεί αυτομάτως»*. Και καταλήγει πως αν η κίνηση 

 * Η αυτόματη λειτουργία της καρδιάς τεκμηριώθηκε μετά δύο αιώνες και πλέον το 1893 με την ανακάλυψη του 
κολποκοιλιακού δεματίου His από τον Wilhelm His (1863-1964), από τον οποίο έλαβε και το όνομα.
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της καρδιάς προέρχεται από αλλού, μπορεί να αποδοθεί σε εξωτερική αιτία. Μάλιστα, 
με έμφαση τονίζει πως επιθυμεί διακαώς να μάθει την εξωτερική αιτία της κίνησης της 
καρδιάς.

Ο καρδιακός μυς, όπως και όλοι οι μυς, ως μοναδική κίνηση έχουν τη σύσφιξη και η 
καρδιά δεν μπορεί από μόνη της να διευρυνθεί, αλλά διευρύνεται από την κίνηση των 
πνευμόνων. Στη συνέχεια, ο Μαυροκορδάτος προσπαθεί να δώσει μια απάντηση στο 
ερώτημα που έρχεται ως απόρροια των προηγούμενων θέσεών του, πως «όσες φορές 
εκινείτο η καρδιά, τόσες θα όφειλε να κινείται και ο πνεύμονας» και ότι θα μετρούσαμε 
τόσες εκπνοές όσες είναι οι συστολές και τόσες εισπνοές όσες και οι διαστολές. Η 
απάντηση που δίνει δεν στηρίζεται σε πειράματα, αλλά σε ορισμένες απόψεις άλλων 
συγγραφέων, στην ύπαρξη δηλαδή της μη αισθητής αναπνοής. Και υποστηρίζει πως 
«διεξάγονται τόσες μη αισθητές αναπνοές, όσες είναι οι κινήσεις της καρδιάς». Με αυτό 
το λογικό εφεύρημα, χωρίς να το τεκμηριώσει πειραματικά, αν και τόσα άλλα πειράματα 
είχε κάνει, προσπάθησε να στηρίξει την άποψή του, πως οι πνεύμονες είναι η αιτία της 
λειτουργίας της καρδιάς, το αναπνευστικό όργανο της κυκλοφορίας του αίματος, που 
είναι και το αδύναμο σημείο της μελέτης του.

ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ

Το γεγονός ότι η διδακτορική διατριβή του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου αμέσως 
μετά την πρώτη έκδοσή της το 1664 επανεκδίδεται στη Φραγκφούρτη την επόμενη 
χρονιά, το 1665, και λίγα χρόνια αργότερα το 1682 στη Λειψία, δείχνει πως θα είχε 
σχετική απήχηση στον επιστημονικό κόσμο, τόσο για τη λογική επιχειρηματολογία που 
ο Μαυροκορδάτος αναπτύσσει στη διερεύνηση των σχετικών θεμάτων όσο και για τα 
πειράματα, τα οποία ο ίδιος διενήργησε για να στηρίξει την προταθείσα ερμηνεία του 
για την αιτία της κυκλοφορίας του αίματος. 

Από τις πρώτες παρουσιάσεις της διδακτορικής διατριβής του Αλεξάνδρου Μαυ-
ροκορδάτου ίσως θα είναι εκείνη του Καθηγητού της Ιατρικής του Πανεπιστημίου της 
Άλλης της γερμανίας Kurt Polycarp Sprengel, (1766-1833), στο βιβλίο του Ιστορία της 
Ιατρικής, που εκδόθηκε στην Άλλη σε πέντε τόμους με τίτλο Versuch einer pragmatischen 
Geschichte der Arzneikunde κατά το χρονικό διάστημα 1792-1799, με δεύτερη έκδοση 
πάλι στην Άλλη το 1800. Από τη δεύτερη έκδοση έγινε μετάφραση στα γαλλικά* το 1815, 
της οποίας αντίτυπο υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Στον τέταρτο τόμο 
στις σελ. 128-129 υπάρχει αναφορά στον Μαυροκορδάτο και τη διδακτορική του διατριβή 
της έκδοσης του 1665 καταχωρίζοντας στις υποσημειώσεις τέσσερις παραπομπές από 
τη διατριβή. Ωστόσο, αναγράφονται και λαθεμένες χρονολογίες για τη γέννηση και το 
θάνατο του Μαυροκορδάτου 1637 και 1710, αντί τις σωστές 1641 και 1709.

Παρατίθεται σε μετάφραση** το σχετικό κείμενο, στο οποίο γίνεται αναφορά στη 

 * Kurt Sprengel, Histoire de la Médecine depuis son origine jusu’ au Dix - neuvième siècle, traduite de l’ allemand 
sur la seconde édition par A.J.L.Jourdan et revue par E.F.M. Bosquillon, tome quatrième, a Paris 1815, σελ. 128-
129. Σημειώνουμε ότι η έκδοση αυτή παρουσιάζεται στον Ερμή το Λόγιο του 1817, βλ. Δημ. Καραμπερόπουλος, 
Η ιατρική ευρωπαϊκή γνώση στον ελληνικό χώρο 1745-1821, Αθήνα 2003, σελ. 206.

 ** Το κείμενο παρατίθεται από την Ιταλική μετάφραση, Βενετία 1814, από τον Κωνστ. Πουρναρόπουλο, «Αλέξανδρος 
Νικ. Μαυροκορδάτος ο εξ απορρήτων…», Παρνασσός, τόμ. 25, (1983), σελ. 387-388.
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διατριβή του Μαυροκορδάτου: «Το έτος 1664 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος έκαμε με-
ρικούς ενδιαφέροντας πειραματισμούς και έρευνας περί την πνευμονικήν κυκλοφορίαν 
του αίματος. Παρετήρησεν ότι κατά τας συστολάς της καρδίας αντιστοιχεί η εκπνοή και 
οι πνεύμονες καθίστανται ερυθρωποί λόγω αυξήσεως της παροχής του αίματος, κατά δε 
την διαστολήν κατασπάται το διάφραγμα και οι πνεύμονες διαστέλλονται και καθίστανται 
ωχροί λόγω της ποσότητος του αέρος που εισέρχεται εις αυτούς. Κατά συνέπειαν, οι 
πνεύμονες δύνανται να παρομοιασθούν προς πιεστήριον που ωθεί το αίμα εις την κοίλην 
φλέβα, η οποία δια τούτο αδυνατεί να αναρροφήση το αίμα, όπως είπε ο Valeo, ούτε αι 
αρτηρίαι φαίνεται να είναι προωρισμέναι να ελκύσουν τούτο με τοιαύτην ελκτικήν δύναμιν, 
όπως εφαντάσθη ο Pecquet, ο οποίος καθώρισε την βαρύτητα του αίματος ως την κυρίαν 
αιτίαν της κινήσεως αυτού. Ο Μαυροκορδάτος επί πλέον κατέδειξε κατά τρόπον βασικόν 
και προφανή την πνευμονικήν κυκλοφορίαν του αίματος και δι’ είκοσιν αποδείξεων, τας 
οποίας διετύπωσε, προσέθεσε μίαν ιδίαν αυτού παρατήρησιν κατά την διάνοιξιν του 
πτώματος ενός διδασκάλου του αποθανόντος από πνευμονικόν οίδημα, εις το οποίον 
ευρέθησαν οι πνεύμονες κατά περίεργον τρόπον διατεταμένοι και με αποτιτανωμένην 
σκλήρυνσιν της πνευμονικής φλεβός: το ωτίον του αριστερού κόλπου ήτο χαλαρόν 
και κενόν και η ιδία η πνευμονική φλέψ σφηνωμένη από αίμα. Από το γεγονός αυτό ο 
Μαυροκορδάτος εξήγαγε τα εξής συμπεράσματα: «Η πνευμονική φλεψ επαναφέρει το 
αίμα από τους πνεύμονας και το έμβρυον δεν αναπνέει αλλά λαμβάνει την τροφήν του 
όχι μόνον από το αίμα που του στέλλουν τα ομφαλικά αγγεία αλλά και από το αμνιακόν 
υγρόν. Η κίνησις των αρτηριών δεν εξαρτάται από την δύναμιν του σφυγμού (ελληνιστί 
εις το κείμενον: δύναμις σφυγμική), όπως είχον αποφανθεί οι γαληνικοί, αλλ’ από την 
πίεσιν του αίματος (όγκος παλμού)», όπως αναφέρουν ο Αριστοτέλης και ο Χάρβεϋ». 

Επίσης, ενδιαφέρον έχει να επισημανθεί ότι η εργασία της διδακτορικής διατριβής 
του Μαυροκορδάτου μνημονεύεται στο ανώνυμο χειρόγραφο του 18ου αι. περί της 
κυκλοφορίας του αίματος*, το οποίο βρίσκεται σε δύο βιβλιοθήκες, της Κοζάνης και 
του Βουκουρεστίου. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι ο Αδαμάντιος Κοραής 
ουδεμία νύξη καταχωρίζει για τη διατριβή του Μαυροκορδάτου στην υποσημείωση για την 
κυκλοφορία του αίματος στην έκδοση στα γαλλικά της Ιστορίας της Ιατρικής** του 1798. 
Να μη γνώριζε τη διατριβή φαίνεται μάλλον απίθανο διότι αυτή είχε τυπωθεί τρεις φορές 
και επί πλέον η Ιστορία της Ιατρικής του Kurt Sprengel είχε σχετική επαινετική αναφορά. 
Σημειώνουμε ότι και άλλοι Έλληνες γιατροί συγγραφείς της Προεπαναστατικής εποχής 
δεν μνημονεύουν τη διατριβή του Μαυροκορδάτου, ούτε ακόμη και οι δύο Ιστορίες της 
Ιατρικής, του Κων. Μιχαήλ***, 1794, και του Σεργίου Ιωάννου****, 1818, παρόλο που στο ση-

 * Βλ. Γιάννης Καράς, Οι επιστήμες στην Τουρκοκρατία. Χειρόγραφα και έντυπα, τόμος Γ΄, Οι επιστήμες της ζωής, 
Αθήνα 1994, σελ. 325-327. Δημ. Καραμπερόπουλος, «Παρουσίαση χειρογράφου του 18ου αιώνος περί κυκλο-
φορίας του αίματος», 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, τόμ. Περιλήψεων, Αθήνα 1997, σελ. 27.

 ** W. Black, Esquisse d’une histoire de la Médecine et de la Chirurgie, μετάφραση από τα Αγγλικά από τον Αδαμάντιο 
Κοραή, Παρίσι 1798, σελ. 244-245.

 *** Δημ. Καραμπερόπουλος, Η πρώτη Ιστορία της Ιατρικής στην ελληνική γλώσσα. Κων. Μιχαήλ, Συνοπτική Ιστορία 
της Ιατρικής, Βιέννη 1794, εκδ. Αθ. Σταμούλη, Αθήνα 1994.

 **** Σέργιος Ιωάννου, Πραγματείας Ιατρικής. Τόμος πρώτος περιέχων Επίτομον Ιστορίαν της Ιατρικής Τέχνης, εν 
Κωνσταντινουπόλει 1818. Δημ. Καραμπερόπουλος, Η ιατρική ευρωπαϊκή γνώση στον ελληνικό χώρο 1745-1821, 
Αθήνα 2003, σελ. 93-95.
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μαντικό προεπαναστατικό περιοδικό Ερμή το Λόγιο* (1811-1821) γίνεται αναφορά στη 
γαλλική έκδοση της Ιστορίας της Ιατρικής του Sprengel. Αργότερα, το 1836 ο πρώτος 
Καθηγητής Ανατομίας στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημήτριος Μαυροκορδά-
τος στο βιβλίο του Ανατομική του Ανθρωπίνου Σώματος, 1836, σελ. κε΄, μνημονεύει τη 
διατριβή του Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου και τα όσα γράφει ο Kurt Sprengel.

΄Εκτοτε, στα σχετικά κείμενα για τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο μνημονεύεται 
και η διδακτορική του διατριβή. Ωστόσο, επικριτική στάση τηρεί ο Δ. Θεριανός** στο 
βιβλίο του για τον Αδαμάντιο Κοραή, αναγράφοντας λαθεμένες απόψεις, πως δήθεν 
ο Μαυροκορδάτος ανακάλυψε την κυκλοφορία του αίματος, στοιχείο που δείχνει ότι 
δεν θα μελέτησε το έργο του αυτό. Πουθενά δεν διατυπώθηκε μια τέτοια άποψη. Ο 
Μαυροκορδάτος προσπάθησε να δώσει μια ερμηνεία της αιτίας της κυκλοφορίας, πως 
με τη βοήθεια των πνευμόνων διενεργούνται οι συστολές της καρδιάς, «Βεβαίως ο 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος δεν ήτο εκ των κοινών ιατρών. Η λατινιστί συντεταγμένη 
διατριβή αυτού Pneumaticum circulanti instrumentum, εκδοθείσα το πρώτον εν Βονωνία 
τω 1664, είτα δε τω 1665 εν Φραγκοφορτίω και τω 1682 εν Λειψία ανατυπωθείσα, είναι, 
ως λέγει ο γερμανός γιατρός Hirsch (εν τω «Βιογραφικώ Λεξικώ των ιατρών πάντων 
των αιώνων») «κατά τινα μεν ουχί φαύλον έργον» ανάξιον δε όλως των παρενθύρσων 
επαίνων, ών εγένετο υποκείμενον παρά πολλοίς των ημετέρων, όσοι εξ ακοής μόνον 
και ουχί εξ αναγνώσεως έκριναν αυτό. Ότι ο Μαυροκορδάτος ανεκάλυψεν ή ανέπτυξε 
δια νέων μεθόδων την κυκλοφορίαν του αίματος, είναι άντικρυς καταγέλαστος ισχυ-
ρισμός. Αι πρώται αμυδραί νύξεις περί της κυκλοφορίας του αίματος εύρηνται εν τω 
«Τιμαίω» του Πλάτωνος, καθάπερ παρατηρεί και αυτός ο Κοραής. Αλλά πολύν χρόνον 
προ του Μαυροκορδάτου, την κυκλοφορίαν του αίματος σχεδόν ειπείν ανεκάλυψεν ο 
ατυχής Ισπανός Μιχαήλ Σερβέτος (1511-1553), ως διατείνονται οι καθ’ ημάς επιφανείς 
φυσιολόγοι Τόλλιν και Πράϋερ. Μετά τον Σερβέτον, ο πρώτος πράγματι ανακαλύψας την 
κυκλοφορίαν του αίματος και ορίσας τους νόμους αυτής είναι ο Άγγλος Χάρβεϋ, ου το 
πολυθρύλητον πόνημάτιον είδε το φως έκτω και τριαστώ έτει προ της τυπώσεως της 
λατινικής του Μαυροκορδάτου διατριβής». 

Σημειώνουμε ότι ουδεμία μνεία για τη διατριβή του Μαυροκορδάτου καταχω-  
ρίζεται στις Ιστορίες της Ιατρικής του Γ.Κ. Πουρναρόπουλου***, Ι.Π. Γεωργίου**** και 
Ι.Γ. Παπαγιαννόπουλου*****, ενώ αντίθετα εκείνες των Σπ. Μαρκέτου****** και Ι. Λασκα- 
ράτου******* αναγράφουν αρκετά στοιχεία, υπερτονίζοντας μάλιστα τη συνεισφορά της  
πως «Η διατριβή αυτή συμπληρώνει και ενισχύει τις παρατηρήσεις του Άγγλου θεμε-  
λιωτή της νεότερης φυσιολογίας William Harvey», και «με τη διατριβή του (στην οποία 
αξιολογεί και αξιοποιεί τις γαληνικές απόψεις, επεκύρωνε και βελτίωνε τη θεωρία της κυκλο- 
φορίας του αίματος του William Harvey», όπως αντίστοιχα αναγράφουν. Συμπληρώνου-

 * Ερμής ο Λόγιος, τόμ. Ζ΄, 1817, επανέκδοση Εταιρείας Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Αθήνα 
1989, Παράρτημα σελ. 1.

 ** Δ. Θεριανός, Αδαμάντιος Κοραής, τόμ. 1, εν Τεργέστη 1889, σελ. 48.
 *** Γ.Κ. Πουρναρόπουλος, Η Ιστορία της Ιατρικής (δια μέσου των αιώνων), Αθήναι 1928.
 **** Ι.Π. Γεωργίου, Ιστορία Ιατρικής, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1978.
 ***** Ι.Γ. Παπαγιαννόπουλος, Στοιχεία Ιστορίας της Ιατρικής, Ιωάννινα 1992.
 ****** Σπ. Μαρκέτος, Εικονογραφημένη Ιστορία της Ιατρικής, Γ΄ έκδοση, Αθήνα 1996, σελ. 397.
 ******* Βλ. Ι. Λασκαράτου, Ιστορία της Ιατρικής, τόμ. ΙΙ, Αθήνα 2004, σελ. 829.
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με ότι για τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και τη διδακτορική του διατριβή γράφουν ο  
Νικόλαος Π. Παρίσης* σε υποσημείωση στην Επιτομή Ιστορίας της Ιατρικής που μετέ-
φρασε το 1884, ο Μικές Παϊδούσης** το 1936 καθώς και ο Αθ. Γκιάλας*** το 1979.

• • •

Συμπερασματικά τονίζεται ότι παρουσιάστηκε η ερευνητική εργασία του ιατρού 
Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου στις αρχές ακόμη της πειραματικής έρευνας για τη λει-
τουργία της καρδιάς, η οποία ήταν στα βήματα του Αριστοτέλη και του Χάρβεϋ. Διαπι-
στώνεται η προσπάθειά του το 1664 να λύσει ένα από τα προβλήματα της λειτουργίας 
της καρδιάς, δηλ. ποια είναι η αιτία της συστολής της. Η εργασία του αυτή δείχνει τη 
δυναμική του ερευνητικού πνεύματός του, διότι προσπάθησε με πειράματα και λογικούς 
συλλογισμούς να αποδείξει, ανεπιτυχώς βέβαια, ότι η αιτία της συστολής της καρδιάς 
προέρχεται από εξωτερική αιτία, τους πνεύμονες, και δεν βρίσκεται εσωτερικά στην  
ίδια την καρδιά****.

 * J. Bouillet, Επιτομή Ιστορίας της Ιατρικής, μετάφραση Νικολάου Π. Παρίση, εν Αθήναις 1884, σελ. 275, υποση-
μείωση: «Και εκ των ημετέρων ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ο εξ απορρήτων (1664) ειργάσθη μεγάλως υπέρ 
της διαδόσεως της κυκλοφορίας του αίματος. Πρβλ. Λεξ. Ιατρ. Ιστ.». 

 ** Μικές Παϊδούσης, «Η ιατρική εις την Χίον κατά τους τελευταίους αιώνας (1600-1900)», Περιοδικόν του εν Χίω 
Συλλόγου Αργέντη,τόμ. 2, Αθήναι 1939, σελ. 8.

 *** Αθ. Γκιάλας, Η Ελληνική Ιατρική και οι Έλληνες ιατροί από της αλώσεως μέχρι της Εθνεγερσίας, Αθήναι 1979,  
σελ. 56-57.

 **** Σημειώνουμε ότι αργότερα δύο αιώνες και πλέον, το 1893, ανακαλύφθηκε από τον Ελβετό καρδιολόγο και ανατό- 
μο Wilhelm His (1863-1964) το κολποκοιλιακό δεμάτιο, το οποίο βρίσκεται στην καρδιά και μεταφέρει το ηλεκτρικό 
ερέθισμα στην κοιλία για τη συστολή της. Βλ. Peter Fleming, A Short History of Cardiology, Clio Medica 40, The 
Wellcome Institute Series in the History of Medicine, Editions Rodopi B.V., Amsterdam-Atlanta, DA 1997, σελ.111.
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Δημήτρης Λυπουρλής

Αθανάσιος Διαμαντόπουλος

Με λύπη αλλά και με κάποια χαρά, αυτό που η εκκλησία ονομάζει 
χαρμολύπη, καταθέτω μερικά επιτύμβια λόγια για τον αείμνηστο 
Δημήτρη Λυπουρλή που απεβίωσε πέρυσι σε ηλικία ογδόντα 
τεσσάρων ετών έχοντας γεννηθεί στη Δράμα. Η λύπη είναι το 
αναπόφευκτο συναίσθημα που μας κυριεύει όταν αποχωριζόμα-
στε για πάντα ένα οικείο μας πρόσωπο. Η χαρά προκαλείται από 
την αναπόληση επ’ ευκαιρία αυτής της νεκρολογίας του θερμού 
συναισθήματος αγαπητικής προσέγγισης, χωρίς ποτέ να εκπίπτει 
σε φθηνή οικειότητα, που με κυρίευε κάθε φορά που συναντούσα 
αυτόν τον ξεχωριστό φίλο και μελετητή του ίδιου με εμένα αντι-

κειμένου, της Ιπποκρατικής Ιατρικής και Δεοντολογίας. γιατί ο Δημήτρης Λυπουρλής 
κατάφερνε κάτι πολύ δύσκολο. Να σε κάνει να νοιώθεις άνετα και φιλικά μαζί του, να 
συνομιλείς εσύ, ο μικρότερος και στην ηλικία και στην έρευνα, σαν ίσος προς ίσον μαζί 
του αλλά συγχρόνως να μην ξεχνάς πόσο πράγματι σπουδαίος ήταν. Σπουδαίος αλλά 
όχι σπουδαιοφανής. Με ανθρώπινη απλότητα μοιραζόταν μαζί μου τις απόψεις του. 
Μας συνέδεε η κοινή πεποίθηση πως ούτε οι φιλόλογοι ούτε οι γιατροί μόνοι τους θα 
μπορούσαν επιτυχώς να μελετήσουν και να μεταδώσουν τις γνώσεις που περιέχονται 
στην Ιπποκρατική Συλλογή και το πνεύμα που εκχέεται από αυτές. Οι φιλόλογοι, χωρίς 
βασικές ιατρικές γνώσεις, καταναλίσκονται σε μιά εμμονική ανάλυση κάθε λέξης τον 
έργων ώστε μετά από αυτήν την εξονυχιστική γραμματολογική ανατομία να παραμένει 
μόνον ένας γυμνός σκελετός. Χωρίς καμιά αξία για τον σύγχρονο γιατρό. Και οι για-
τροί, χωρίς ιστορική και φιλολογική μεθοδολογία, να αντιγράφουν μόνο προηγούμενα 
υπερβολικά σχόλια για τον Ιπποκράτη και να εφευρίσκουν άλλα ακόμη υπερβολικότερα 
εγκώμια παρασυρμένοι από τον ενθουσιασμό της ημιγνώσης τους. Όλα αυτά, ο νεκρός 
πλέον φίλος, τα παρέθετε με σύντομους υπαινιγμούς, με ένα χαμογελαστό σχόλιο χωρίς 
ποτέ να καταφεύγει στην από έδρας απόρριψη της δουλειάς των άλλων. Θα τελειώσω 
αναφέροντας σύντομα μερικά στοιχεία από τη δική του δουλειά. Ήταν καθηγητής της 
Αρχαίας Ελληνικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης από το 
1969 μέχρι το 1996, οπότε αποχώρησε για να ασχοληθεί με το συγγραφικό του έργο. Ο 
κατάλογος των έργων του περιλαμβάνει τους πέντε τόμους του “Ιπποκράτης”, την “Ιππο-
κρατική Ιατρική» και επίσης τα ακόλουθα: Τρεις λόγοι για τον Αριστοτέλη, Αριστοτελικά, 
Ιπποκρατικά, Θουκυδίδεια… και άλλα, Τα παραγγέλματα των επτά σοφών της ελληνικής 

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
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αρχαιότητας, Ιατρική στην Αρχαία Ελλάδα, Δύο διαλέξεις και μια εισήγηση για τον Ιππο-
κράτη, Εν παρόδω, Αριστοτελικά μελετήματα. Επιπλέον, τις μεταφράσεις: Αριστοτέλης, 
385-322 π.Χ., Ποιητική, Αριστοτέλης, 385-322 π.Χ., Ηθικά Νικομάχεια, Ιπποκράτης ο Κώος, 
460-377 π.Χ., Ιατρικά θέματα, Οι επτά σοφοί, Λεξικό αρχαίων συγγραφέων Ελλήνων και 
Λατίνων. Άλλοι τίτλοι είναι: Πλούταρχος, Παράλληλοι βίοι: Λυκούργος-Νουμάς, Διογένης 
ο Λαέρτιος, Φιλοσόφων βίων και δογμάτων συναγωγή, Ορφεύς, Αργοναυτικά, Λιθικά, 
Συλλογικό έργο: Η αισθητική των αρχαίων Ελλήνων, Θουκυδίδης, 460-397 π.Χ., Ιστορί-
αι, Διόδωρος ο Σικελιώτης, Ιστορική βιβλιοθήκη, Δημοσθένης Περί στεφάνου, Πλάτων 
Πολιτικός, Πλάτων Τίμαιος, Επίκουρος Ηθική, Ηρόδοτος Κλειώ, Πλάτων Πρωταγόρας, 
Πλούταρχος Βίοι Παράλληλοι, Πλάτων γοργίας, Πίνδαρος Επίνικοι.

Η Εταιρεία μας ως αναγνώριση των πολλών που προσέφερε τον είχε ανακηρύξει 
ομόφωνα Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος. Θέλω να πιστεύω πως ο Δημήτρης Λυπουρ-
λής θα εξακολουθεί να σαλπίζει προς εμάς από εκεί που βρίσκεται η ψυχή του τις αξίες 
όχι μόνον του Ιπποκράτη αλλά και κάθε αληθινού ανθρώπου/διανοητή. Ως δικαιολογία 
αυτού του ακροτελεύτιου λυρισμού ας ανακαλέσουμε στη μνήμη μας εικόνες από την 
Αρχαιότητα που τόσο αγάπησε ο νεκρός φίλος. Τις άναρχες και αιώνιες γλυπτές Νίκες 
της ειδωλολατρικής εποχής που σαλπίζουν αενάως τις νίκες των ηγεμόνων. Και τους 
άναρχους και αιώνιους ζωγραφιστούς αγγέλους της χριστιανικής εποχής που σαλπίζουν 
αενάως τη δόξα του Θεού. 
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Δημοσθένης Σκάρλος

Πάρις Α. Κοσμίδης

Πάνε περισσότερα, από 35 χρόνια όταν συναντήθηκαν οι δρό-
μοι μας και ξεκίνησε η κοινή μας πορεία. Μια πορεία χέρι – χέρι, 
ανηφορική, συναρπαστική, γεμάτη χαρές, προκλήσεις, δυσκολίες, 
μα πάνω απ’ όλα οραματική. Μια κοινή πορεία που μου έδωσε 
την ευκαιρία να διαπιστώσω την ακεραιότητα του χαρακτήρα του 
Δημοσθένη Σκάρλου, τη βαθειά γνώση της επιστήμης του, τη δο-
τικότητά του και μεταξύ των άλλων τον σεβασμό στους γύρω του.

Θέλω να σταθώ στη μεγάλη του αγάπη, την έρευνα. Την έρευνα 
του καρκίνου σε όλα της τα επίπεδα.

Είναι περίπου 25 χρόνια όταν μαζί και με τον γιώργο και τον 
Νίκο ιδρύσαμε την Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα. Πρωτοστάτησε και με 
φανατισμό στήριξε τη δημιουργία της. Μια ερευνητική ογκολογική ομάδα που έμελλε να 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο οικοδόμημα της Ελληνικής Ογκολογίας. Θυμάμαι 
πώς συνέβαλλε στην ανάπτυξή της και σε δύσκολες εποχές με πενιχρά οικονομικά μέσα.

Θυμάμαι που διέθεσε το ιατρείο του στα πρώτα μας βήματα να εγκαταστήσουμε τα 
υπάρχοντά μας.

Θυμάμαι τις ατέλειωτες ώρες ανάλυσης των δεδομένων με τον πρωτόγονο υπολο-
γιστή μας.

Θυμάμαι τις χαρές μας όταν σχηματίζονταν οι καμπύλες επιβίωσης των ασθενών μας.
Θυμάμαι την ικανοποίηση και περηφάνια μας, όταν παρουσιάζαμε τα αποτελέσματα 

στα διεθνή συνέδρια.
Και δεν πέρασε πολύς χρόνος που συνέβαλε ουσιαστικά στην ίδρυση του Ελληνικού 

Ιδρύματος Έρευνας του Καρκίνου. Ένα ίδρυμα που πέρα από την κοινωνική του δράση, 
αποτέλεσε την αιχμή για την ανάπτυξη της μεταφραστικής έρευνας στη χώρα μας.

Αγαπημένε μου Φίλε έφυγες πρόωρα. Είμαστε φτωχότεροι.
Η συμβολή του όμως στην έρευνα του καρκίνου είναι τεράστια, τόσο, κυρίως, στην 

Ελλάδα όσο και εκτός συνόρων. Δίδαξε, προώθησε, συμβούλεψε ….. δημιούργησε. Η 
παρακαταθήκη που αφήνει στους μαθητές του είναι απύθμενη.

Είχα τη μεγάλη τύχη να καμαρώσω την υπέροχη οικογένειά του. Τη γυναίκα του 
Ανέλα, παντοτινό στήριγμα, και τα θαυμάσια παιδιά του, Παντελή και Δημήτρη. Πηγή 
χαράς και δύναμης τα εγγόνια του.

Αγαπητέ μου Φίλε και αδελφέ Καλό παράδεισο

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
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Ο ρόλος και η συμβολή του Έλληνα 
στρατιωτικού γιατρού στην επιστήμη  
και την κοινωνία διαχρονικά*

Αριστείδης Γ. Διαμαντής

Ο Έλληνας στρατιωτικός γιατρός δεν περιορίστηκε μόνο στη φροντίδα της υγείας 
των στρατευμένων παιδιών της πατρίδας μας στον πόλεμο και την ειρήνη, αλλά συνέ-
βαλε και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης στη χώρα μας και την προάσπιση της 
Δημόσιας Υγείας.

Η κοινωνική προσφορά είναι ως έννοια πλατιά. Όλα τα επαγγέλματα περικλείουν το 
νόημα της προσφοράς και κάθε ένα συνεισφέρει, προκειμένου να οικοδομηθεί στέρεα 
και με ασφάλεια μια ευνομούμενη κοινωνία. Με εξαίρεση ίσως κάποιες σπάνιες περιπτώ-
σεις, κάθε κλάδος εργαζομένων προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, άλλος ουσιωδώς και 
άλλος λιγότερο, ώστε να καθίσταται δύσκολη η αξιολόγηση της σημαντικότητας κάποιου 
επαγγέλματος. Φτάνει να σκεφθεί κανείς το αποτέλεσμα της απεργίας κάποιου κλάδου 
εργαζομένων παροχής υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο παραδείγματος χάριν 
αυτών που εργάζονται στην αποκομιδή των απορριμμάτων οι σωροί των σκουπιδιών 
μετατρέπονται σε υγειονομικές βόμβες, που απειλούν σοβαρά τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, 
υφίσταται κάποια διάκριση, ένας διαχωρισμός ανάμεσα στα επαγγέλματα, που από πολύ 
παλιά έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων. Και αυτά τα επαγγέλματα δεν είναι 
άλλα από εκείνα, που ο λαός πολύ σοφά αποκάλεσε «λειτουργήματα»∙ το επάγγελμα 
του γιατρού, του δάσκαλου και του ιερέα. Ο γιατρός που μεριμνά για την υγεία μας, ο 
δάσκαλος που μας μαθαίνει τα πρώτα μας γράμματα και ο παπάς που εξασφαλίζει την 
επαφή μας με το θείο. Απίστευτο και, όμως ορισμένες φορές πραγματικότητα, ο γιατρός 
να ενδιαφέρεται μόνο για την τσέπη του αρρώστου του και ο δάσκαλος ή ο ιερέας να 
εισπράττει μόνο το μισθό του. Σήμερα, η κοινωνία αλλάζει προς το χειρότερο ζούμε την 
εποχή της έκπτωσης των ηθικών αξιών. Τα γεγονότα έρχονται για να διαψεύσουν τα 
αυτονόητα! Η ζωή μας τείνει να γίνει απάνθρωπη η αδιαφορία προς τον πλησίον αποτελεί 
σύνηθες σύμπτωμα της καθημερινότητας. γινόμαστε μάρτυρες καταγγελιών για άτομα, 
που το μοναδικό τους μέλημα είναι η απόκτηση πλούτου με αθέμιτα μέσα. Εντούτοις, η 
έννοια της προσφοράς του δάσκαλου, του ιερέα και πολύ περισσότερο του γιατρού δεν 
μπόρεσε να σβήσει από το νου των απλών ανθρώπων. Κανένα από τα επαγγέλματα δεν 

 * Απόσπασμα του παρόντος κειμένου ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων στη Σχολή Εφαρμογής 
Υγειονομικού (ΣΕΥ) του Στρατού στις 22 Ιανουαρίου 2019. 
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έχει τόσο καθοριστική σημασία για τη ζωή του ανθρώπου όσο το ιατρικό, γιατί ο γιατρός 
από τα αρχαία ακόμη χρόνια ενέπνεε πάντοτε το σεβασμό. Άλλες φορές καλοσυνάτος, 
άλλοτε αυστηρός, μα πάντοτε προσηνής προς τον άρρωστο συνάνθρωπο, ο γιατρός 
προσπαθεί να γλυκάνει τον πόνο και να νικήσει το θάνατο. 

Την πρόδηλη προσφορά και την αξία του γιατρού, πολύ ορθά ο Όμηρος στο αθάνατο 
έπος του, την ‘Ιλιάδα’, συνόψισε μέσα σε λίγες λέξεις «Ιητρός γαρ ανήρ πολλών αντάξιος 
άλλων»· φράση, που χρησιμοποίησε ο Ιδομενέας για το γιατρό Μαχάονα, όταν αυτός 
τραυματίστηκε στο πεδίο της μάχης, παροτρύνοντας το σοφό Νέστορα να σπεύσει για 
ιατρική βοήθεια. 

Η αδιάκοπη μέριμνα του στρατιωτικού γιατρού για τους στρατιώτες μας αποτελεί 
κοινωνική προσφορά αφού, εκτός από τη διατήρηση της υγείας τους, στοχεύει και στη 
βελτίωση της σωματικής τους δύναμης και την ψυχολογική τους ωρίμανση. Οι κλινικές 
και εργαστηριακές εξετάσεις, οι εμβολιασμοί, η νοσηλεία στα στρατιωτικά νοσοκομεία, 
οι ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας για τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ και 
η συνεχής ενημέρωση, στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για την περιστολή των 
μεταδοτικών ασθενειών, όπως η φυματίωση, οι ιογενείς λοιμώξεις, τα διάφορα σεξου-
αλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και τέλος η «ανοιχτή αγκαλιά» στα ακριτικά μας νησιά 
αποτελούν τεράστια κοινωνική προσφορά, που καθημερινά προσφέρεται όχι μόνο στο 
στενό περιβάλλον των στρατιωτικών μονάδων, αλλά απευθύνεται και στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο. 

Προκειμένου να αναδειχθεί ο ρόλος και η ταυτότητα του στρατιωτικού γιατρού στη 
διαμόρφωση της κοινωνίας και την εξέλιξη της επιστήμης στη χώρα μας, είναι απαραί-
τητη μια έστω μικρή αναδρομή στην ιστορία της στρατιωτικής ιατρικής. 

Ο ιστορικός μύθος της Αργοναυτικής εκστρατείας και τα ομηρικά έπη αποτελούν 
σημαντικές πηγές για τις απαρχές της στρατιωτικής ιατρικής. Στις εξέχουσες αυτές 
ιστορικές λογοτεχνικές μαρτυρίες αναφέρονται οργανωμένες πολεμικές ναυτικές επι-
χειρήσεις, όπου αξιοσημείωτη είναι η δράση γιατρών. Στην Αργοναυτική Εκστρατεία, 
κατεξοχήν ναυτική επιχείρηση, αναφέρονται οι πρώτοι ναυτικοί γιατροί, ο μυθικός Αμ-
φιάραος και ο μετέπειτα θεοποιηθείς γιατρός Ασκληπιός, τους οποίους διαδέχτηκαν οι 
γιοι του τελευταίου Ποδαλείριος και Μαχάων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον 
της Τροίας. Ο Μαχάων, ο «αμύμων ιητρός» κατά τον Όμηρο, ήταν χειρουργός, που 
πήρε μέρος σε μάχες και τραυματίστηκε, ενώ ο αδελφός του ο Ποδαλείριος, ο «ιητρός 
αγαθός», ήταν παθολόγος και νοσηλευτής στα μετόπισθεν, συνδυασμός που απαντάται 
και σήμερα στις στρατιωτικές υγειονομικές μονάδες. 

Είναι πράγματι γεγονός, πως οι επανειλημμένες πολεμικές διαμάχες οδήγησαν όχι 
μόνο στην εφαρμογή της τραυματολογίας, αλλά και στη γενικότερη προαγωγή της 
ιατρικής γνώσης. Η Χειρουργική είναι ίσως από τους πρώτους κλάδους της Ιατρικής, 
η οποία ιδιαιτέρως αναπτύχθηκε στα πεδία των μαχών. Οι γνώσεις της τραυματολογί-
ας και επιδεσμολογίας καθώς και της ανατομίας των οστών και των αρθρώσεων ήταν 
απολύτως υποχρεωτικές για τους στρατιωτικούς γιατρούς. 

Ο γερμανός καθηγητής της Χειρουργικής Ernst Julius Gurlt (1825-1899), στην ‘Ιστο-
ρία της Χειρουργικής’ του (Geschichte der Chirurgie und ihrer Ausübung), συμπεριέλαβε 
κατάλογο χειρουργικών εργαλείων, που χρησιμοποιούσαν οι στρατιωτικοί γιατροί 
κατά την αρχαιότητα. Στα Ιπποκρατικά κείμενα υπάρχουν ακριβείς περιγραφές των 
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επιδέσμων και των τρόπων της επίδεσής τους. Στο διασωθέν βιβλίο της Ιπποκρατικής 
Συλλογής ‘Περq sητροˆ’ περιέχονται συμβουλές, που έδινε ο Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.) 
σε όσους γιατρούς ήθελαν να γίνουν χειρουργοί, προτρέποντάς τους να συμμετέχουν 
σε εκστρατείες, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν να αποκτήσουν γνώσεις χειρουργικής· 

…Τον μεν ουν μέλλοντα χειρουργείν στρατεύεσθαι δει και 
παρακολουθηκέναι στρατεύμασι ξενικοίς∙ ούτω γαρ αν είη 
γεγυμνασμένος προς ταύτην την χρείαν…

Εκατοντάδες ανατομικοί και χειρουργικοί όροι και ένα πλήθος νοσηλευτικών φρο-
ντίδων και συνταγών φαρμάκων αναδεικνύουν την έκταση των γνώσεων, που είχαν οι 
στρατιωτικοί γιατροί εκείνα τα χρόνια. Βεβαίως, δεν υπήρχε οργανωμένη υγειονομική 
υπηρεσία όπως η σημερινή. Η ανεπάρκεια στρατιωτικών υγειονομικών υποδομών, ιδιαιτέ-
ρως κατά τις χρονικές περιόδους της ειρήνης, πρέπει μάλλον να αποδοθεί στο γεγονός, 
ότι οι εκστρατείες πραγματοποιούνταν συνήθως κοντά στις εμπόλεμες πόλεις, ήταν 
περιορισμένης χρονικής διάρκειας και ασφαλώς δεν υπήρχαν νοσοκομειακές υποδομές 
φροντίδας τραυματιών και ασθενών πολεμιστών στα μετόπισθεν όπως οι σημερινές.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου (356-323 π.Χ.), δεν έγι-
ναν ουσιώδεις μεταβολές στη διαχείριση των τραυματιών των πολεμικών συγκρούσεων, 
αξιοσημείωτες όμως ήταν οι γνώσεις πάνω σε θέματα στρατιωτικής ιατρικής. Ο Μέγας 
Αλέξανδρος με την ιατρική, εκτός των άλλων, παιδεία που έλαβε από το δάσκαλό του, το 
σπουδαίο φιλόσοφο της αρχαιότητας Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.), εφάρμοσε υγειονομικούς 
κανόνες για την προστασία των στρατιωτών του, όπως αναφέρει ο σπουδαίος Έλληνας 
ιστορικός και βιογράφος Πλούταρχος (45-120) στο σύγγραμμά του ‘Βίοι Παράλληλοι’· 

Δοκεί δέ μοι και το φιλιατρείν Αλεξάνδρω προστρίψασθαι μάλλον 
ετέρων Αριστοτέλης. Ου γαρ μόνον την θεωρίαν ηγάπησεν, αλλά 
και νοσούσιν εβοήθει τοις φίλοις, και συνέταττε θεραπείας τινάς 
και διαίτας, ως εκ των επιστολών λαβείν έστιν

Η απομάκρυνση του στρατού του μετά τη μάχη στα Άρβηλα εξαιτίας του μολυσμένου 
αέρα από το μεγάλο αριθμό των πτωμάτων, η απαγόρευση της βρώσης τροφών που 
προκαλούσαν δυσεντερία και κοιλιακά άλγη, η βρασμένη τροφή που επέβαλε αμέσως 
μετά την έξοδο του στρατού του από την έρημο της γεδρωσίας για τους ταλαιπωρη-
μένους από τη δυσεντερία στρατιώτες του καθώς και η μέριμνα που έπαιρνε κατά τη 
στρατοπέδευσή τους σε απόσταση αρκετά μακρύτερα από πηγές ύδατος, προκειμένου 
να τους προφυλάξει από την υπερβολική κατανάλωση του νερού, η οποία μπορεί να 
αποβεί μοιραία ακόμη και για τη ζωή, ήταν μερικά μόνο από τα υγειονομικά μέτρα, που 
πήρε ο μεγάλος στρατηλάτης.

Η υγιεινή των στρατευμάτων κατά τη διάρκεια των εκστρατειών απασχόλησε ιδι-
αιτέρως τους στρατιωτικούς γιατρούς. Είναι γνωστό, ότι τα κρυοπαγήματα από τότε 
μέχρι σήμερα αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα, που καλείται να επιλύσει η στρατιωτική 
ιατρική. Ο Αθηναίος ιστορικός της αρχαιότητας Ξενοφών (430-355 π.Χ.) στο σπουδαίο 
έργο του Κύρου Ανάβασις, κατά την Κάθοδο των Μυρίων, αναφέρει την παρουσία οκτώ 
στρατιωτικών γιατρών που συνόδευαν το στράτευμα, οι οποίοι για την πρόληψη των 
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κρυοπαγημάτων υποδείκνυαν στους στρατιώτες, που διέσχιζαν τα χιονισμένα βουνά της 
Μικράς Ασίας, να κάνουν εντριβές των κάτω άκρων με παχύρρευστα υγρά κατασκευα-
σμένα από χοιρινό λίπος και διάφορα έλαια και να αφαιρούν τα υποδήματά τους κατά 
τη διάρκεια του ύπνου, ενώ για την αποφυγή των διαταραχών της οράσεως εξαιτίας 
της λευκότητας του χιονιού συμβούλευαν τους στρατιώτες να κρατούν μπροστά στα 
μάτια τους σκούρο πανί. 

Η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος στην εξέλιξη της στρατιωτικής ιατρικής. Ο διακε-
κριμένος στρατιωτικός γιατρός του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αι. Ιωάννης 
Παπαθεοδώρου (1853-1936), στη θαυμάσια πραγματεία του 

Η στρατιωτική ιατρική παρά τοις αρχαίοις Έλλησι’ το 1921, 
συμπεραίνει «…ότι η εν στρατείαις και πολέμοις ιατρική παρά 
τοις αρχαίοις Έλλησιν υπό τε διοργανωτικήν, επιστημονικήν και 
ηθικήν έποψιν είναι αξιοσημείωτος, διεγείρουσα τον θαυμασμόν, 
ανταποκρινομένη δε προς το μεγαλείον του Ελληνικού πολιτισμού 
και προς το ύψος του πνευματικού βίου του έθνους

Ο γάλλος γιατρός και ιστορικός της Ιατρικής Αuguste Corlieu (1825-1907) επισήμανε, 
πως η Ελλάδα πρέπει να λογαριάζεται όχι μόνο ως λίκνο της ιατρικής επιστήμης, αλλά 
και ως πρόδρομος όλων των άλλων εθνών στην οργάνωση των στρατιωτικών ιατρικών 
υπηρεσιών.

Η εξάπλωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας σημάδεψε το τέλος της αιγυπτιακής 
ανεξαρτησίας και την παρακμή της αλεξανδρινής ιατρικής. Η Ρώμη έγινε το κέντρο του 
πολιτισμού της εποχής και ο κληρονόμος των επιστημών και της Ιατρικής. Η επικράτηση 
των αρχαίων Ρωμαίων ήταν επόμενο να επιφέρει και αλλαγές στα δεδομένα της υγείας 
του στρατεύματος. Στα μόνιμα εγκατεστημένα στρατόπεδα των ρωμαϊκών λεγεώνων 
της αχανούς αυτοκρατορίας, οι υγειονομικές υποδομές οργανώθηκαν περισσότερο 
συστηματικά για τη φροντίδα των τραυματιών και ασθενών στρατιωτών, όπου αναπτύ-
χθηκαν νοσηλευτήρια υπό μορφή αναρρωτηρίων με μόνιμο υγειονομικό προσωπικό. 

Αργότερα, στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η υγειονομική κάλυψη του 
στρατεύματος σχεδιάστηκε, έχοντας ως πρότυπο τη ρωμαϊκή οργάνωση, όπου ήρθαν 
να προστεθούν τα χαρακτηριστικά εκείνα στοιχεία της χριστιανικής και ελληνικής κουλ-
τούρας. Η επίδραση του χριστιανισμού με τα ανθρωπιστικά διδάγματα και την κοινωνική 
δικαιοσύνη στα φτωχά κοινωνικά στρώματα, ο λόγος του Κυρίου ησθένησα και επεσκέ-
ψασθέ με και η παραβολή του καλού Σαμαρείτη αποτέλεσαν τη βάση για τη φροντίδα 
του ασθενή στο Βυζάντιο, όπου ιδρύθηκαν και τα πρώτα οργανωμένα νοσοκομεία από 
τους Μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας μας μέσα στα μοναστήρια, σύμφωνα με τα 
σημερινά πρότυπα. Η έντονη χριστιανική θεώρηση του χρέους προς το συνάνθρωπο 
σε συνδυασμό με τη διαύγεια και τον πλούσιο συναισθηματικό κόσμο του ελληνικού 
πνεύματος έδωσαν ιδιαίτερο νόημα στην περίθαλψη των τραυματιών και ασθενών κατά 
τις πάμπολλες εκστρατείες και ναυτικές επιχειρήσεις του βυζαντινού στρατού και στόλου 
και συνέβαλαν στην εξέλιξη της στρατιωτικής ιατρικής. Στο αξιόλογο εγχειρίδιο στρα-
τιωτικής τακτικής Στρατηγικόν, που συνέταξε ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος (539-602) και 
αποτέλεσε για πολλούς αιώνες το θεμέλιο, πάνω στο οποίο οργανώθηκε ο βυζαντινός 
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στρατός, είναι καταγεγραμμένες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη φροντίδα των 
τραυματιών και ασθενών στρατιωτών. Ας σημειωθεί, ότι ο ίδιος προχώρησε στη ρηξικέ-
λευθη απόφαση για τη συνταξιοδότηση των αναπήρων πολέμου. Κατά τη διάρκεια του 
υπερχιλιετή βίου της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, αναδείχθηκαν σπουδαίοι στρατιωτικοί 
γιατροί, η φήμη των οποίων, για την προσφορά τους στην κοινωνία και την επιστήμη, 
εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την επικράτεια του Βυζαντίου. Παρά το γεγονός, ότι η αξία 
του επιστημονικού τους έργου έγκειται κυρίως στην περισυλλογή και διάσωση των 
παρατηρήσεων των αρχαίων Ελλήνων γιατρών, εντούτοις σε αρκετά σημεία πρωτοτύ-
πησαν και συνέβαλαν πράγματι στην πρόοδο της επιστήμης. Συγγράμματα, όπως τα 
περί πειραματικής φυσικής επιστήμης, περί οξυούρων, περί αρθρίτιδος, περί της των 
ανθρώπων κατασκευής, περί διαιτητικής, περί ποδάγρας, περί ενεργειών και παθών του 
ψυχικού πνεύματος και πολλά άλλα καταδεικνύουν το υψηλό ιατρικό επίπεδο των για-
τρών, που υπηρετούσαν στο βυζαντινό στρατό και στόλο. Οι πιο επιφανείς από αυτούς 
έφεραν τον τιμητικό τίτλο του αρχιάτρου, αποκτούσαν πολιτικά αξιώματα και έπαιρναν 
μέρος σε διπλωματικές αποστολές. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν την πτώση της Πόλης, όλη εκείνη η λαμπρή αυτοκρα-
τορία νεκρώθηκε και η ελληνική διανόηση άρχισε ραγδαία να μαραίνεται κάτω από το 
πέλμα του τουρκικού δεσποτισμού. Πολλοί αντιπρόσωποι των γραμμάτων, προκειμένου 
να αποφύγουν την επαχθή τυραννία, βρήκαν σε πόλεις της Ευρώπης καταφύγιο των 
πνευματικών τους ανησυχιών. Εκεί, διέπρεψαν στις τέχνες και τις επιστήμες, μεταλα-
μπάδευσαν το ελληνικό πνεύμα και συνετέλεσαν στην αναβίωση της κλασικής ελληνικής 
παιδείας και την προαγωγή της επιστήμης. Με την προτροπή των μεγάλων δασκάλων 
του γένους σημαντικός αριθμός ελληνοπαίδων σπούδασε Ιατρική στα ευρωπαϊκά πα-
νεπιστήμια. Οι βαθύτεροι λόγοι, που ωθούσαν τους νέους εκείνης της εποχής προς το 
ιατρικό επάγγελμα, μπορεί να αναζητηθούν αφενός μεν στην ιδιαίτερη εκτίμηση που 
έτρεφε προς το πρόσωπό τους ο απλός λαός, αφετέρου δε στο μεγάλο σεβασμό του 
Τούρκου κατακτητή, γιατί ο ίδιος στερούνταν σχεδόν τελείως επιστημόνων γιατρών. Το 
γεγονός αυτό αποτέλεσε και την κινητήρια δύναμη, που επέτρεπε στους γιατρούς να 
εργάζονται ελεύθερα και να καταλαμβάνουν διακεκριμένες θέσεις και πολιτικά αξιώματα 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Όταν ξέσπασε η Επανάσταση, τα ένοπλα σώματα της ξηράς και της θάλασσας 
στελεχώθηκαν από Έλληνες και ξένους φιλέλληνες γιατρούς, οι οποίοι αποτέλεσαν 
και τον πυρήνα των πρώτων στρατιωτικών γιατρών. Αναδιφώντας τις πηγές του Αγώνα, 
απομνημονεύματα και έγγραφα αγωνιστών, εφημερίδες εποχής και επίσημα διατάγματα 
που απόκεινται στα γενικά Αρχεία του Κράτους, μπορεί κανείς να αποκτήσει μια σφαιρική 
αντίληψη για την Ιατρική και την προσφορά των γιατρών εκείνα τα χρόνια. Η παρουσία 
τους είναι καταγεγραμμένη σε κάθε μεγάλη μάχη, σε κάθε εκστρατεία, σε κάθε πολιορ-
κία και σε κάθε απόπλου του επαναστατικού στόλου. Εργάστηκαν με αυταπάρνηση ως 
θεματοφύλακες της δημόσιας υγείας στα λοιμοκαθαρτήρια και σε όλα τα πρόσκαιρα και 
μόνιμα νοσοκομεία και θεραπευτήρια, που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του Αγώνα. 
Προσέφεραν τεράστιες υπηρεσίες στους πληγωμένους και αρρώστους πολεμιστές, αλλά 
και στον άμαχο πληθυσμό, έθεσαν τις βάσεις στην ιατρική εκπαίδευση και συνέβαλαν 
στη διαμόρφωση της υγειονομικής πολιτικής του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 

Όταν η Επανάσταση του 1821 ύστερα από αιματηρούς και ηρωικούς αγώνες έφερε 
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την πολυπόθητη ελευθερία στους υπόδουλους Έλληνες, η χώρα μας γύρισε σελίδα 
και έγινε κράτος. Στα πρώτα του βήματα, επικεφαλής βρέθηκε ο μεγάλος Έλληνας 
πολιτικός της νεότερης ιστορίας της χώρας μας, ο γιατρός Ιωάννης Καποδίστριας (1776-
1831), ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος και θεμελιωτής του σύγχρονου ελληνικού 
κράτους·ο πιο οργανωτικός, συνετός και τίμιος Έλληνας! Τυχερός, επομένως, ο τόπος 
μας, γιατί η υγειονομική του οργάνωση θεμελιώθηκε από εξέχοντες Έλληνες και ξένους 
γιατρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους έλαβαν μέρος και πολέμησαν στον Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας. 

Ο γερμανός Ερρίκος Τράιμπερ (Heinrich Treiber, 1796-1882), ο γάλλος Ευγένιος Μπερ-
ναρντί (Eugene Bernardy, ;-1851), ο Χρονίας Δροσινός (1790-1866), ο Ιωάννης Ολύμπιος 
(1802-1869), ο Τηλέμαχος Μαράτος (1817-1889), ο Περικλής Σούτσος (1829-1896) καθώς 
και Βαυαροί στρατιωτικοί γιατροί, που ακολούθησαν στην Ελλάδα το βασιλιά Όθωνα 
(Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach, 1815-1867), σταδιοδρόμησαν και ενσωματώθηκαν 
στην ελληνική κοινωνία, αφού παρέμειναν με δική τους απόφαση στη χώρα μας μετά 
την απομάκρυνση του Όθωνα το 1862, όπως οι κορυφαίοι από αυτούς Αντώνιος Λιντερ-
μάγιερ (Anton Lindermayer, 1806-1868), Βερνάρδος Ρέζερ (Bernhard Röser, 1806-1868), 
Κάρολος Βίμπμερ (Karl Wibmer, 1803-1885) και Βερνάρδος Ορνστάιν (Bernhard Ornstein, 
1809-1891), οι οποίοι με την πλατιά πανεπιστημιακή μόρφωση και ανθρωπιστική τους 
παιδεία και διαπνεόμενοι από ειλικρινή φιλελληνικά αισθήματα προήγαγαν την ιατρική 
επιστήμη και προσέφεραν πολυποίκιλες υπηρεσίες στον τόπο μας, παραμένοντας εδώ 
μέχρι το θάνατό τους. Μαζί τους και οι εξέχοντες υγειονομικοί αξιωματικοί του Ναυτικού, 
ο γερμανός Κάρολος Ράινχολντ (Karl Reinhold, 1810-1880) και ο γαλλικής καταγωγής 
Όθων Σωνιέρος (1835-1891), η συμμετοχή των οποίων στην ελληνική ιατρική πραγμα-
τικότητα εκείνης της εποχής άφησε έντονο το στίγμα των πολλαπλών τους ικανοτήτων 
καθώς το επιστημονικό και κοινωνικό τους έργο αποτέλεσε λαμπρό παράδειγμα για 
τους νέους Έλληνες υγειονομικούς αξιωματικούς. Η αντιφώνηση των νεαρών αρχαίων 
Σπαρτιατών προς τους παλιότερους Άμμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρρονες ίσχυσε σε 
πολλές γενιές στρατιωτικών γιατρών.

Αντίθετα προς τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, στα οποία δημιουργήθηκαν πρώτα οι 
ιατρικές και υγειονομικές υποδομές και κατόπιν η υγειονομική υπηρεσία του στρατού 
τους, στην Ελλάδα του 19ου αι. ο στρατός συγκρότησε εξαρχής οργανωμένο Υγειονομικό 
Σώμα, το οποίο εκτός της βασικής του αποστολής επωμίστηκε και την οργάνωση και 
λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών του νεοσύστατου κράτους. Η αναδίφηση των 
ιατρικών πεπραγμένων εκείνης της εποχής μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι οι λίγες 
δεκάδες υγειονομικοί αξιωματικοί συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη θεμελίωση, ανά-
πτυξη και εξέλιξη των βιοϊατρικών επιστημών στη χώρα μας. Η προσφορά τους υπήρξε 
ιδιαίτερα σημαντική και δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τον περιορισμένο αριθμό τους. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το 1834 εξεδόθησαν οι πρώτες στρατιωτικές υγειονομικές 
διατάξεις και καθιερώθηκε υποχρεωτικός δαμαλισμός κατά της ευλογιάς, τέσσαρα από 
τα δεκαεπτά ιδρυτικά μέλη της πρώτης επιστημονικής ιατρικής εταιρείας της χώρας 
μας, της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών που ιδρύθηκε το 1835, είχαν στρατιωτική ιδιότητα, 
το πρώτο νοσοκομείο που λειτούργησε στην Αθήνα το 1836 ήταν το Στρατιωτικό Νο-
σοκομείο στην περιοχή Μακρυγιάννη, το οποίο κάλυψε τις νοσηλευτικές ανάγκες του 
στρατεύματος και της κοινωνίας γενικότερα και αποτέλεσε το φυτώριο, στο οποίο μαζί 
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με τους στρατιωτικούς γιατρούς εκπαιδεύτηκαν γενιές και γενιές φοιτητών της ιατρικής 
και γιατρών και τέλος, δύο από τους οκτώ πρώτους καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών που ιδρύθηκε το 1837, oι Τράιμπερ και Ολύμπιος ήταν στρατιωτικοί 
γιατροί. Από τότε, έχουν περάσει 180 και πλέον χρόνια και στα σημερινά στρατιωτικά 
νοσοκομεία εξακολουθεί η ίδια παράδοση·συνεχίζουν να εκπαιδεύουν στρατιωτικούς και 
πολίτες γιατρούς, παρέχοντας τη δυνατότητα μέρους ή πλήρους άσκησης για τη λήψη 
ειδικότητας και περιθάλπουν όχι μόνο το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, 
αλλά και ιδιώτες. Μια αδιάλειπτη προσφορά στην επιστήμη και την κοινωνία! 

Μήπως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή οι στρατιωτικοί γιατροί να 
διεκδικήσουν από την Πολιτεία ακαδημαϊκούς τίτλους, δεδομένου ότι 
στα στρατιωτικά νοσοκομεία, εκτός από νοσηλεία και εκπαίδευση, 
πραγματοποιείται και αξιοσημείωτη ερευνητική δραστηριότητα;

Επιφανείς στρατιωτικοί γιατροί του 19ου αι. συνέγραψαν ιατρικά βιβλία, δημοσίευσαν 
περισπούδαστα άρθρα στον ιατρικό τύπο της εποχής, διοργάνωσαν συνέδρια, εξέδω-
σαν ιατρικά περιοδικά, όπως την αξιόλογη Ιατρική Εφημερίδα του Στρατού, έγιναν μέλη 
διαφόρων κρατικών υγειονομικών επιτροπών, εισηγήθηκαν νόμους και διατάγματα και 
πραγματοποίησαν επιστημονική έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός, ότι ανάμεσα 
στα αξιόλογα επιστημονικά επιτεύγματα εκείνης της εποχής, ο Τράιμπερ μαζί με τον 
κορυφαίο χειρουργό Νικόλαο Πετσάλη (1817-1853), του οποίου η φήμη της εγχειρητι-
κής του δεινότητας και η ανάμνηση της διδασκαλίας του στο στρατιωτικό νοσοκομείο 
είχαν μείνει ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη των νεότερων υγειονομικών αξιωματικών, 
χειρούργησαν πρώτοι στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ως αναισθητικό θειικό αιθέρα, έξι 
μήνες μετά τη χορήγησή του σε ασθενή στο γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης 
από τον Αμερικανό οδοντίατρο William Morton (1819-1868) το 1847, και λίγο μετέπειτα 
έκαναν χρήση χλωροφορμίου πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο. 

Η στρατιωτική ιατρική, ως εφαρμοσμένη κοινωνική ιατρική με όλες τις ιδιαιτερό-
τητες του στρατιωτικού χώρου, αποτελεί πεδίο ανάπτυξης και εφαρμογής των αρχών 
και μεθόδων της προληπτικής ιατρικής. Οι Έλληνες στρατιωτικοί γιατροί του 19ου αι. 
συμμετείχαν δραστήρια στην εφαρμογή των αρχών της Δημόσιας Υγείας με την επιλογή 
του κατάλληλου στρατιωτικού προσωπικού και την πρόληψη και αντιμετώπιση επιδημιών. 

Επιφανείς στρατιωτικοί γιατροί, όπως οι προαναφερθέντες και πολλοί άλλοι του τέ-
λους του 19ου και των αρχών του 20ου αι., όπως ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου (1840-1904), 
ο Μιλτιάδης Βελλίνης (1854-1901), ο Σόλων Χωματιανός (1854-1918), ο Παναγιώτης Μα-
νούσος (1852-1927), ο Κωνσταντίνος Σάββας (1861-1929), ο Κωνσταντίνος Μέρμηγκας 
(1874-1941) καθώς και οι διακεκριμένοι κτηνίατροι Γεώργιος Πιλάβιος (1851-1924), 
Χαρίλαος Καναβατζόγλου (1855-1929) και Ιωάννης Πετρίδης (1870-1947), είναι μερικοί 
από εκείνους τους χαλκέντερους και ρηξικέλευθους υγειονομικούς αξιωματικούς, που 
έθεσαν ισχυρές βάσεις για την οργάνωση του Υγειονομικού και την αποτελεσματική 
συμμετοχή του στους μετέπειτα απελευθερωτικούς αγώνες του Έθνους και έλαβαν 
σοβαρά μέτρα για την καταπολέμηση των επιδημιών. 

Κατά την περίοδο των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέμων άσκησαν προληπτική ιατρική 
εναντίον λοιμωδών νόσων, ίδρυσαν αντιχολερικά συνεργεία και εφάρμοσαν υποχρεω-
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τικό εμβολιασμό με αποτέλεσμα το σημαντικό περιορισμό των κρουσμάτων χολέρας 
σε τέτοια χαμηλά ποσοστά, όταν οι αντίπαλοι αποδεκατίζονταν, ώστε να μη θεωρείται 
υπερβολική η φράση, που ειπώθηκε τότε, ότι 

η ελληνική ιατρική σύριγξ συνηγωνίσθη με την ελληνική ξιφολόγχη 
εις το νικηφόρον αποτέλεσμα του Ελληνικού Πολέμου 1912-1913 

Η μεγάλη επιδημία χολέρας, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 1913 στα στρατεύματα 
των Βουλγάρων και των Τούρκων στην Ανατολική Θράκη, τέθηκε υπό έλεγχο ύστερα 
από την έγκαιρη εφαρμογή εκτεταμένου αντιχολερικού εμβολιασμού με εμβόλιο, προϊόν 
έμπνευσης του τότε καθηγητή της Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην 
στρατιωτικού γιατρού επιτίμου αρχιάτρου Κωνσταντίνου Σάββα, που λειτούργησε ως 
πολλαπλασιαστής ισχύος. Έχοντας ως αποστολή την καταπολέμησιν της εισβολής και 
της διαδόσεως της χολέρας ίδρυσαν νοσοκομεία χολεριόντων και συγκρότησαν έξι αντι-
χολερικά συνεργεία στο Πετρίτσι, στη Στρώμνιτσα, στις Σέρρες, στο Σιδηρόκαστρο, στο 
Κιλκίς και στη Θεσσαλονίκη, εξοπλισμένα με απολυμαντικά μέσα, συσκευές ψεκασμού, 
φορητό μικροβιολογικό εργαστήριο και φορητό κλίβανο και έσωσαν χιλιάδες ανθρώπι-
νες ζωές από βέβαιο θάνατο, την ίδια στιγμή που τα αντίπαλα στρατόπεδα μετρούσαν 
εκατοντάδες νεκρούς. Η εφαρμογή του αντιχολερικού εμβολιασμού, για πρώτη φορά 
σε τόσο μεγάλη έκταση στην παγκόσμια ιστορία, είχε ως αποτέλεσμα την ελάττωση 
κατά δέκα τέσσερις φορές της νοσηρότητας και κατά δέκα τρεις φορές της θνητότη-
τας όσων εμβολιάστηκαν κανονικά με δύο δόσεις εμβολίου ο συνολικός εμβολιασμός 
150.000 στρατευσίμων και 350.000 κατοίκων της Μακεδονίας συνετέλεσε στο σημαντικό 
περιορισμό των κρουσμάτων χολέρας στο στρατό, όπου καταγράφηκαν μόλις 2.500 
κρούσματα, από τα οποία τα 515 θανατηφόρα καθώς και στον άμαχο πληθυσμό, όπου 
από τα 2.700 κρούσματα που παρουσιάστηκαν, τα 1.150 κατέληξαν. Μπορεί σήμερα να 
φαντάζουν υπερβολικοί οι αριθμοί των θυμάτων της χολέρας εκείνη την εποχή, εντούτοις 
όμως αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, τότε που τα θεραπευτικά μέσα ήταν πτωχά 
και ο κόσμος πέθαινε χωρίς καμιά ουσιαστική βοήθεια. Σύμφωνα με το γάλλο γενικό 
αρχίατρο Odilon Arnaud (1863-1947) της γαλλικής Στρατιωτικής Αποστολής στην Ελλάδα 
από το 1911 έως το 1914, επικεφαλής του έργου ανασυγκρότησης της υγειονομικής 
υπηρεσίας του Ελληνικού Στρατού, οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι μετρούσαν περισσότερα 
από 15.000 και 10.000 κρούσματα με 8.000 και 4.000 νεκρούς αντίστοιχα, ενώ κατά τη 
φάση σύμπτυξης του Τουρκικού Στρατού στην περιοχή της Τσατάλτζας οι απώλειες 
ανέρχονταν σε πολλές εκατοντάδες νεκρούς ημερησίως.

Οι αγώνες όμως, των στρατιωτικών γιατρών για την εξυγίανση της Δημόσιας Υγείας 
συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα σε περιόδους ειρήνης. Το τράχωμα, 
κατεξοχήν σοβαρή μεταδοτική οφθαλμική νόσος, απασχόλησε σοβαρά τον υγειονομικό 
κόσμο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας μας. Στον αντιτραχωματικό αγώνα, που ξεκί-
νησε προπολεμικά και ολοκληρώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1950 με πλήρη ύφεση 
της νόσου, πρωτοστάτησαν και πάλι στρατιωτικοί γιατροί, που συνέβαλαν σημαντικά 
στην εξάλειψη της νόσου. 

Στρατιωτικοί γιατροί, όμως, πρωτοστάτησαν και στην καταπολέμηση της ελονοσίας 
στον τόπο μας. Τα αποτελέσματα του ανθελονοσιακού προγράμματος του Στρατού, 
που ξεκίνησε αμέσως με την ίδρυση του Συλλόγου προς Περιστολήν των Ελωδών Νό-
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σων το 1905 με συνιδρυτές τον υφηγητή των Τροπικών Νοσημάτων Ιωάννη Καρδαμάτη 
(1857-1942) και τον Κωνσταντίνο Σάββα, δεν άργησαν να φανούν. Σχεδόν τριάντα χρόνια 
μετά από επίπονο έργο των στρατιωτικών συνεργείων στις μεγαλύτερες εστίες επιπο-
λασμού της νόσου, στο θεσσαλικό κάμπο και στον κάμπο της Λαμίας, ελέγχθηκαν όλες 
οι υδάτινες περιοχές με εγγειοβελτιωτικά έργα και η μολυσματικότητα των κωνώπων 
με ψεκασμούς. Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά 
από άποψη νοσηρότητας και θνητότητας. Η γενική και η βρεφική θνησιμότητα μειώθη-
κε δραματικά και μαζί η κατανάλωση της κινίνης. Το ανθελονοσιακό πρόγραμμα στις 
περιοχές της Θεσσαλίας και της Φθιώτιδας συνεχίστηκε σχεδόν μέχρι τα τέλη του 1940 
οπότε διεκόπη με τον πόλεμο, για να συνεχιστεί μεταπολεμικά μέχρι και τα μέσα της 
δεκαετίας του 1960, που η αρρώστια στη χώρα μας νικήθηκε οριστικά. 

Ανάμεσα στους πρωτοπόρους του ανθελονοσιακού αγώνα αναμφισβήτητα συγκα-
ταλέγεται ο διακεκριμένος στρατιωτικός γιατρός Εμμανουήλ Μανουσάκης (1896-1968), 
ανδριάντα του οποίου η θεσσαλική κοινωνία, προκειμένου να τιμήσει την προσφορά 
του, έστησε σε κεντρική πλατεία της Λάρισας και η Ακαδημία των Αθηνών τον εξέλεξε 
Αντεπιστέλλον Μέλος της. Το καλοκαίρι του 1936, την εποχή που ο Μανουσάκης υπη-
ρετούσε στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Λάρισας, όπου είχε βρεθεί με δυσμενή μετά-
θεση, παρατηρήθηκε μεγάλη έξαρση της ελονοσίας στη Θεσσαλία, τόσο στον άμαχο 
πληθυσμό όσο και στο στράτευμα. Ήταν η εποχή, που η αναμόχλευση των πολιτικών 
παθών τον είχε στοχοποιήσει, όταν αυτός επισκέφθηκε τον τραυματισμένο Βενιζέλο 
στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ύστερα από τη δολοφονική απόπειρα εναντίον του το 
1933 στη λεωφόρο Κηφισίας. Η πρωτεύουσα του θεσσαλικού κάμπου έμελλε να γίνει 
για τον Μανουσάκη από τόπος εξορίας «πεδίον δόξης λαμπρόν». Ο ευφυής, έντιμος, 
εργατικός και οργανωτικός στρατιωτικός γιατρός με το φιλέρευνο πνεύμα του, την 
υπομονή και την επιμονή που τον διέκρινε, επωμίστηκε και έφερε σε πέρας με επιτυχία 
ένα έργο τιτάνιο και εθνωφελές, με το οποίο απάλλαξε τη Θεσσαλία από τη μάστιγα της 
ελονοσίας. Υπήρξε «μάχη ειρήνης», που κερδήθηκε όμως, όπως οι «μάχες πολέμου». 

Από τους πρώτους «Λυονέζους» στρατιωτικούς γιατρούς, όπως χαρακτηριστικά 
αποκαλούνταν οι απόφοιτοι της Στρατιωτικής Ιατρικής της Λυώνος (Lyon) στη γαλλία, 
και τους αποφοίτους της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής που ιδρύθηκε αρχικά στην 
Αθήνα το 1925 και αργότερα στη Θεσσαλονίκη το 1947, όπου μέχρι σήμερα συνεχίζει 
τη λειτουργία της, έχουν αναδειχθεί διακεκριμένοι στρατιωτικοί γιατροί με αξιόλογη 
επιστημονική και κοινωνική προσφορά. Δεν χρειάζεται να ανατρέξει κανείς πολλά 
χρόνια πίσω, παρά μόνο λίγες δεκαετίες, προκειμένου να αντιληφθεί το μέγεθος της 
προσφοράς τους. Στην προπολεμική Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας 
μας, όπου είχαν χτιστεί σύγχρονα νοσοκομεία για την εποχή τους, οι άρρωστοι έβρισκαν 
λύση στα προβλήματα της υγείας τους, στην επαρχία όμως που είχε έλλειψη ιατρικού 
δυναμικού, το βάρος κλήθηκαν να σηκώσουν τα μικρά στρατιωτικά νοσοκομεία, τα οποία 
στελεχωμένα από έμπειρους ειδικευμένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, αποτέλεσαν 
σημαντικά κέντρα υγείας για τους κατοίκους. Στρατιωτικοί γιατροί, κυρίως χειρουργοί, 
αναισθησιολόγοι και εργαστηριακοί γιατροί συνέβαλαν σημαντικά στην άνοδο του επι-
πέδου νοσηλείας και αντιμετώπισαν με επιτυχία επείγοντα περιστατικά, όχι μόνο στα 
στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά και στις μικρές ιδιωτικές κλινικές σε συνεργασία με τους 
πολίτες συναδέλφους τους. Κατά τη δεκαετία του 1940, η οποία στιγματίστηκε από τον 
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καταστροφικό πόλεμο, τη βαριά γερμανοϊταλική Κατοχή και την τραγωδία της εμφύλιας 
σύγκρουσης, μεγάλος αριθμός κατοίκων εξαιτίας του φόβου, αλλά και της ανάγκης για 
επιβίωση, μετακινήθηκε προς την πρωτεύουσα και τη Θεσσαλονίκη·οι μικρές επαρχια-
κές πόλεις και τα χωριά απογυμνώθηκαν και οι λιγοστοί γιατροί, που είχαν απομείνει, 
δεν ήταν σε θέση να σηκώσουν το βάρος της υγειονομικής περίθαλψης. Σχεδόν, μόνον 
οι στρατιωτικοί γιατροί, που υπηρετούσαν στις περιοχές αυτές, κλήθηκαν και πάλι να 
υποστηρίξουν την υγεία των κατοίκων της υπαίθρου. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1950, η ζωή στην Ελλάδα άλλαξε. Οι ευκαιρίες στις 
μεγάλες πόλεις ήταν περισσότερες και πολλοί νεαροί γιατροί που έπαιρναν ειδικότητες, 
άρχισαν να διορίζονται στα μεγάλα νοσοκομεία. Ελάχιστοι επέστρεφαν στις μικρές 
πόλεις με τη φτωχή υγειονομική υποδομή, την υποβαθμισμένη κοινωνική ζωή και τις 
περιορισμένες επιστημονικές και επαγγελματικές ευκαιρίες. Κι έτσι, το φαινόμενο της 
ροής των γιατρών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα επαναλήφθηκε εκ νέου το κενό της 
υπαίθρου κλήθηκε να καλύψει και πάλι ο στρατιωτικός γιατρός, ο οποίος εν τω μεταξύ 
είχε εξελιχθεί σε λαμπρό εξειδικευμένο επιστήμονα με μετεκπαιδεύσεις, τις περισσό-
τερες φορές, στο εξωτερικό. Είναι ευνόητο επομένως, πως η παρουσία εξειδικευμένου 
στρατιωτικού γιατρού με σύγχρονες γνώσεις και τεχνολογικό εξοπλισμό χαιρετιζόταν 
με ενθουσιασμό στις μικρές πόλεις και τα χωριά της επαρχίας. Τότε, υπήρξε πράγματι 
η χρυσή εποχή των στρατιωτικών γιατρών από πλευράς επαγγέλματος, αλλά συγχρόνως 
και μια εποχή, κατά την οποία εξαπλώθηκε η ιατρική και ανθρωπιστική τους φήμη· μια 
φήμη που συνεχίζει να διατηρείται ακόμη και σήμερα. Μπορεί βεβαίως σήμερα, οι επο-
χές να έχουν αλλάξει, αλλά δεν είναι και λίγες οι απομακρυσμένες περιοχές της χώρας 
μας, που καλύπτονται ιατρικά από στρατιωτικούς γιατρούς με ευνόητη κοινωνική και 
επιστημονική προσφορά, γεγονός που τους καθιστά διαχρονικά αγαπητούς και σεβα-
στούς στο κοινωνικό σύνολο. 

Σήμερα, καίτοι οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η κατανομή των γιατρών και των 
νοσοκομείων στη χώρα μας είναι αρκετά ικανοποιητική και οι διακομιδές πιο προσιτές 
στα μεγάλα αστικά κέντρα που διαθέτουν εξειδικευμένες κλινικές, εντούτοις ο ρόλος 
του στρατιωτικού γιατρού στην κοινωνία δεν έχει μειωθεί. Τον βρίσκουμε πάντοτε κοντά 
στον πάσχοντα συνάνθρωπο, πρώτο στις θεομηνίες, στις διακομιδές με ιπτάμενα και 
ταχύπλοα μέσα, αρωγό σε κρατικές επιτροπές προληπτικής ιατρικής, πρωτοπόρο στις 
ανάγκες της αιμοδοσίας.

Το να ξαγρυπνά ένας νεαρός στρατιωτικός γιατρός, αγωνιώντας, για να σώσει μια 
ζωή σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό χωρίς καμιά προσδοκία κέρδους…το να δίνει 
ελπίδα με ένα απλό του άγγιγμα, ένα άγγιγμα που δεν πληρώνεται με τίποτα…το να 
ενδυναμώνει συνεχώς τον εαυτό του επιστημονικά και ηθικά, για να είναι έτοιμος να 
τιμήσει τον Ιπποκράτειο Όρκο του… το να νοιώθει ο στρατιώτης της μονάδας του, ότι 
υπάρχει ένα σημαντικό στήριγμα για αυτόν, που σε κάθε στιγμή μπορεί να τον κρατήσει 
όρθιο… τότε, όλα αυτά είναι προσφορά, και μάλιστα σπουδαία!

Σήμερα, έχουμε το προνόμιο να ζούμε και να απολαμβάνουμε τα επιτεύγματα, που 
χάρισε η σύγχρονη τεχνολογία στην ιατρική. γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τη μοριακή 
κατασκευή του ανθρώπινου οργανισμού, διαθέτουμε διαγνωστικά μέσα απίστευτης 
εμβέλειας και φάρμακα πανίσχυρα. Έχουμε αρχίσει να ελέγχουμε το γενετικό υλικό 
μας και δεν θα είναι τόσο μακριά η εποχή, που θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε και να 
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αποκαθιστούμε παθήσεις σωματικές και ψυχικές. Η κλωνοποίηση, η χαρτογράφηση των 
γονίδιων, η νανοτεχνολογία, η ψηφιακή και η ρομποτική ιατρική δεν ανήκουν πια στη 
σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. 

Για να προχωρήσει κανείς μπροστά με ασφάλεια, πρέπει να γνωρίζει 
τις ρίζες του, το παρελθόν του, τους πρωτεργάτες στο χώρο του, 
στους οποίους οφείλει και την απόδοση τιμής. 

Στην κοσμογονία αυτή της ιατρικής επιστήμης που συντελείται σήμερα, ας αναλο-
γιστούμε εμείς οι νεότεροι και καλότυχοι τις ηρωικές εκείνες γενιές των γιατρών της 
παλιάς εποχής, που με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν, αντιμετώπιζαν την αρρώστια και 
φρόντιζαν τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. 

Οι νέες γενιές των στρατιωτικών γιατρών αντικαθιστούν συνεχώς τις παλιότερες. 
Οι νέοι στρατιωτικοί γιατροί, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των καιρών, οπλίζονται 
με τις αρετές του σύγχρονου αξιωματικού και επιστήμονα της υγείας, προκειμένου να 
διατηρήσουν, αλλά και να επαυξήσουν την εκτίμηση του κοινωνικού συνόλου και του 
επιστημονικού κόσμου, που από παλιά έχει παγιωθεί. Με σφυρηλατημένη την εθνική τους 
συνείδηση κι έχοντας επιλέξει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην επιστήμη, τον ανθρωπισμό 
και το στράτευμα, οι νέοι γιατροί των Ενόπλων Δυνάμεων, τεχνοκράτες, θεραπευτές, 
ερευνητές, συμπαραστάτες του στρατιωτικού και κοινωνικού συνόλου, προσπαθούν 
συνεχώς να διατηρήσουν ισορροπίες κάτω από αντίξοες συνθήκες, μέσα σε ένα κόσμο 
γεμάτο παγίδες και μια κοινωνία πολλές φορές εχθρική. Οφείλουν να κρατηθούν υψη-
λόφρονες, τίμιοι, ανθρωπιστές, με γνώσεις και αυτογνωσία!
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Τεχνητή Νοημοσύνη και Ιατρική

Δημήτριος Χρυσός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) [(Αrtificial Intelligence,AI)] είναι κλάδος της πληροφορικής 
επιστήμης, που ασχολείται με τη σχεδίαση και κατασκευή ευφυών (νοημόνων) υπολο-
γιστικών συστημάτων, τα οποία μπορούν να μιμηθούν τη συμπεριφορά του ανθρώπου, 
τον τρόπο σκέψης, τη διαδικασία αντίληψης και απόκτησης γνώσης και γενικά την αν-
θρώπινη ευφυία. Νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνεται και να επεξεργάζεται 
κανείς με τη δύναμη του εγκεφάλου τα δεδομένα γύρω του (Λεξικό Μπαμπινιώτη). Στο 
ερμηνευτικό λεξικό του Cambridge η νοημοσύνη αναφέρεται ως «η ικανότητα για μάθη-
ση, κατανόηση και κρίση ή αιτιολογημένη έκφραση γνώμης». Στην περίπτωση των Η/Υ, 
θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι είναι η ικανότητα για μάθηση μέσω της εμπειρίας, 
όπως τα νευρωνικά δίκτυα, και η αιτιολογημένη έκφραση γνώμης, όπως τα έμπειρα 
συστήματα ή συστήματα εμπειρογνώμονες (expert systems). Πιο συγκεκριμένα, στην 
Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα έμπειρο σύστημα είναι ένα υπολογιστικό σύστημα, το οποίο 
«μιμείται» την ικανότητα ενός εμπειρογνώμονα στη λήψη αποφάσεων. Είναι προφανές 
ότι η απόκτηση νοημοσύνης από τον υπολογιστή απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το 1936, ο αγγλικός μαθηματικός Alan Turing εισήγαγε τη μηχανή Turing, ένα μοντέλο 
υπολογισμού που προκάλεσε την ανάπτυξη της πληροφορικής και των υπολογιστών. 
Ο Alan Turing, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος άνθρωπος που συνέλαβε την ιδέα της 
λειτουργίας μιας μηχανής, εμπνεύστηκε μία δοκιμασία το 1950, η οποία πήρε και το 
όνομά του (δοκιμασία Turing). Αυτή η δοκιμασία βασίζεται σε μία σειρά από ερωτήσεις 
που υποβάλλει ένας άνθρωπος–εξεταστής  ταυτόχρονα σε έναν άνθρωπο και σε μία 
μηχανή, χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιος είναι τι. Αν στο τέλος ο εξεταστής 
δεν καταφέρει να ξεχωρίσει τον άνθρωπο από τη μηχανή, τότε η μηχανή πετυχαίνει τη 
δοκιμασία και θεωρείται ευφυής. 

Μάθηση είναι η διαδικασία απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων σαν αποτέλεσμα συ-
στηματικής μελέτης και παιδείας (Λεξικό Μπαμπινιώτη). Η μάθηση είναι ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά της ανθρώπινης νοημοσύνης Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η 
μάθηση λογίζεται ως η ικανότητα χρήσης της εμπειρίας μέσα από τα δεδομένα, για τη 
βελτίωση της γνωστικής συμπεριφοράς της. Η νευροεπιστήμη έχει δείξει ότι οι ανθρώπινες 
νοητικές ικανότητες βασίζονται στην ενεργοποίηση σύνθετων δικτύων νευρώνων στον 
εγκέφαλό μας. Αυτά τα νευρωνικά δίκτυα είναι σε θέση να αποθηκεύουν πληροφορίες 
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και γνώσεις και κατά συνέπεια να παρέχουν το απαραίτητο υλικό για μάθηση.
Εμπνευσμένοι από αυτήν τη διαδικασία, οι προγραμματιστές δημιούργησαν τεχνητά 

νευρωνικά δίκτυα (ΤΝΔ). Σε ένα ΤΝΔ, ένας μεγάλος αριθμός μονάδων (τεχνητοί νευρώνες) 
συνδέονται μεταξύ τους για να δημιουργήσουν ένα πολύπλοκο δίκτυο αλληλεπιδράσεων 
με διαφορετικά επίπεδα. Όταν δοθεί ένα σήμα εισόδου, ένα δεδομένο, το δίκτυο παράγει 
ένα σήμα εξόδου που προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις στους τεχνητούς νευρώνες.

Η βασική πτυχή του ΤΝΔ είναι ότι το πρόγραμμα είναι σε θέση να τροποποιήσει τις 
αλληλεπιδράσεις στο δίκτυο, έως ότου παράξει το αναμενόμενο αποτέλεσμα, παρέχο-
ντας στις μηχανές τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται και να μαθαίνουν.

Αυτή η νέα γενιά ΤΝ έχει απόλυτη ανάγκη καταχώρησης των δικών μας  δεδομένων. 
Η ΤΝ ή AI άρχισε να κορυφώνεται σταδιακά από τη δεκαετία του 2000 και  προέκυψε 
από τον συνδυασμό της ικανότητας της μηχανής να «μαθαίνει» (machine learning) με 
τα «μεγάλα δεδομένα» (big data). Οι αλγόριθμοι πίσω από αυτά τα συστήματα λειτουρ-
γούν μέσα από τη στατιστική συσχέτιση των δεδομένων που αναλύονται και έτσι δίνουν 
τη δυνατότητα στις μηχανές να εκτελούν βασικές λειτουργίες υπολογισμού και άλλες 
δραστηριότητες, όπως ο άνθρωπος.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Η σύγχρονη Ιατρική αναπτύσσεται έχοντας δύο κύριες κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι 
η συνεχής αναζήτηση γνώσεων για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των διαφόρων 
νόσων, οι οποίες (γνώσεις) βάσει τεκμηριωμένων αποδείξεων μπορούν να εφαρμοστούν 
στην κλινική ιατρική πράξη (evidence based medicine). H δεύτερη κατεύθυνση είναι 
η εφαρμογή της προσωποποιημένης Ιατρικής, όπου οι νέες γνώσεις τροποποιούνται 
κατά την εφαρμογή τους στον κάθε άρρωστο, ανάλογα με τη γονιδιακή του σύνθεση, 
τα ιδιαίτερα δικά του περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο της ζωής του.1 

Το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων ετών είναι η αλματώδης αύξηση των δια-
θέσιμων πληροφοριών (δεδομένων). Αυτό δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα πρόσβασης 
και αξιοποίησης όλων των νέων γνώσεων. Η ανθρώπινη εμπειρία δυσκολεύεται να 
διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο των δεδομένων και να δημιουργήσει νέες γνώσεις σε 
εύλογο χρονικό διάστημα. Η τεχνητή νοημοσύνη, όρος που ανήκει στον John McCarthy 
(1927-2011) από το 1955, έρχεται να αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλήματα. Με τη 
χρήση βασικών και προχωρημένων αλγορίθμων, ερευνά τη δομή πλήθους δεδομένων 
και αναζητεί νέες γνώσεις κινούμενη κατά μίμηση των ανθρωπίνων γνωσιακών λειτουρ-
γιών, όπως η κατανόηση, η γλώσσα, η αναγνώριση ήχων και αντικειμένων, η μάθηση 
και η επίλυση προβλημάτων.

Ο όρος Μηχανική Μάθηση (Machine Learning) αποτελεί κλάδο της Τεχνητής Νοημο-
σύνης και αναφέρεται στις ιδιότητες ενός υπολογιστικού συστήματος που βελτιώνει τις 
γνώσεις και τη συμπεριφορά του αναλύοντας νέα δεδομένα με τη βοήθεια αλγορίθμων, 
χωρίς την ανάγκη περαιτέρω προγραμματισμού.

Ο όρος Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) είναι ο κλάδος αιχμής της Μηχανικής Μάθη-
σης, που επίσης εντάσσεται στην ευρεία κατηγορία της Τεχνητής Νοημοσύνης. H Βαθιά 
Μάθηση χρησιμοποιεί τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (artificial neural networks), αλγορίθμους 
που μιμούνται τη βιολογική δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου και επεξεργάζονται τεράστιο 
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όγκο δεδομένων συσχετίζοντάς τα μεταξύ τους, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων, 
νέων συσχετίσεων ή ακόμα και περίπλοκων προβλέψεων.

Κύριο χαρακτηριστικό είναι η ταχύτητα με την οποία διεκπεραιώνουν τις διερ-
γασίες και η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του ανθρώπου.2 Έχει 
υπολογιστεί ότι μία ανάλογη διεργασία από τον άνθρωπο επιλύει 1-2 διερευνήσεις την 
εβδομάδα, ενώ η μηχανή περισσότερες από 10.000 στον ίδιο χρόνο. Η συγκρότηση 
της Μηχανικής Μάθησης γίνεται με αλγορίθμους, δηλαδή υπολογιστικά συστήματα που 
ακολουθούν μια διαδικασία με αυστηρή αλληλουχία σειράς ενεργειών ή προτύπων, οι 
οποίοι κρίνονται αναγκαίοι για την εκπλήρωση μιας αποστολής ή την επίτευξη ενός 
ειδικού στόχου. Οι αλγόριθμοι απαρτιώνονται με βάση περιελικτικά νευρωνικά δίκτυα, 
δίκτυα Bayes, δένδρα αποφάσεων κ.ά. Ανάλογα με το γνωστικό πεδίο που διερευνά-
ται, εφαρμόζεται ο συνδυασμός των καταλληλότερων αλγορίθμων από το σύνολο των 
υπαρχόντων. Καταλληλότεροι αλγόριθμοι προς χρήση στην Ιατρική φαίνεται να είναι  
οι βασιζόμενοι σε νευρωνικά δίκτυα, τα οποία τείνουν να μιμηθούν τα δίκτυα του αν-
θρώπινου εγκεφάλου, όπου υπολογίζεται ότι υπάρχουν 86 δισεκατομμύρια νευρώνες. 
Σε αυτά τα ΤΝΔ εισάγονται τα δεδομένα υπό μορφή σημάτων εισόδου, που μπορεί να 
είναι ψηφιοποιημένα αρχεία ιατρικών υπηρεσιών ή ασφαλιστικών οργανισμών υγείας, 
μεταβιβάζονται ακολούθως σε άλλους ενδιάμεσους «νευρώνες», γίνεται η επεξεργασία 
τους, αναγνωρίζονται συλλογικές ιδιότητες των δεδομένων και στο τέλος εξέρχονται 
σαν σήματα εξόδου.

Στο επόμενο στάδιο, γίνεται η επιβεβαίωση της αποδοτικότητάς του και ο έλεγχος 
ύπαρξης σφαλμάτων. Βασική γνώση είναι ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των 
τροφοδοτούμενων (εισαγόμενων) στοιχείων, τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό σφάλ-
ματος. Στη συγκρότηση των μηχανών μάθησης μετέχουν επιστήμονες πληροφορικής, 
ειδικευμένοι στον κλάδο ΤΝ. Απαραίτητη κρίνεται και η συνεργασία με ιατρούς που 
επιβλέπουν τους αλγορίθμους και επιμερίζονται την ευθύνη για ενδεχόμενα σφάλματα 
στην απόδοση της μηχανής.1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

Αφορούν σε διάφορους τομείς, όπως στην αξιολόγηση των προσυμπτωματικών βλαβών 
(έχει καλύτερη διαγνωστική ακρίβεια από τη στεφανιαία αξονική στεφανιογραφία και 
βοηθάει στην καλύτερη διαστρωμάτωση κινδύνου αυτών των ατόμων),3 την πρόβλεψη 
της εμφάνισης νόσου αρκετά χρόνια πριν τη διάγνωση,4 την πρόγνωση συμπτωματικών 
νόσων, την ανάπτυξη και εφαρμογή των καταλληλότερων από πλευράς αιμοδυναμικής 
συμπεριφοράς διακαθετηριακών βαλβίδων,5 τη λεπτομερή, αναπαραγώγιμη ανάλυση 
της δομής των βαλβίδων με πολύ μικρή συμμετοχή του εξετάζοντος,6 την αξιολόγηση 
αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων και τη διαφορική διαγνωστική.

Σε μία εφαρμογή με νευρωνικά δίκτυα, υποστηρίζεται ότι το σύστημα Doctor AI, που 
βασίζεται σε μεγάλο αριθμό δεδομένων πολυετούς συλλογής, μιμείται την προγνωστική 
ικανότητα των γιατρών.7 Σε μία μελέτη προτείνεται ο αλγόριθμος Qrsk-3 για την πρόβλεψη 
του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νόσων κατά την προσεχή δεκαετία. Η έρευνα 
έγινε σε βάση δεδομένων από 7.890.000 άτομα ηλικίας 25-85 ετών, εκ των οποίων τα 
263.565 άτομα είχαν νοσήσει από καρδιαγγειακά νοσήματα.8 
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Άλλη μελέτη καθόρισε την πρόβλεψη της θνητότητας κατά τον πρώτο μήνα μετά από 
οξύ έμφραγμα, βάσει δεδομένων 43 μεταβλητών, εκ των οποίων 13 μεταβλητές ήταν 
εργαστηριακές, από 1.944 αρρώστους με έμφραγμα μυοκαρδίου.9 Σε υλικό 129.450 
εικόνων και ευρημάτων εργαστηριακών εξετάσεων ασθενών, η χρήση Βαθείας Μάθησης 
στη διαφορική διάγνωση καρκίνου του δέρματος, υπερκερατώσεων, μελανωμάτων και 
σπίλων ήταν εξίσου ακριβής με τη διάγνωση 21 ειδικών δερματολόγων. Η διάγνωση 
νεοπλασματικών στοιχείων σε παθολοανατομικά παρασκευάσματα λεμφαδένων με 
τη χρήση ειδικών αλγορίθμων σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού ήταν ακριβέστερη 
από τη διάγνωση 11 παθολογοανατόμων.10 Στην Οφθαλμολογία, όπου οι πρώτες αιτίες 
τύφλωσης στον δυτικό κόσμο είναι η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, το γλαύκωμα και η 
διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, ένα τέτοιο σύστημα καλά οργανωμένο, θα μπορού-
σε να συμβάλλει τα μέγιστα στην πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση των παθήσεων 
αυτών και συνεπώς να μειώσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τις συνέπειες που οδηγούν 
στην τύφλωση. Τα οφέλη τόσο σε κοινωνικό όσο και οικονομικό επίπεδο γίνονται εύκολα 
αντιληπτά. Αναφέρεται η πρώιμη διάγνωση της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας 
και του οιδήματος της ωχράς κηλίδας σε 71.896 εικόνες  βυθού του οφθαλμού, που 
επιτεύχθηκε με υψηλή ευαιισθησία και ειδικότητα. 

Μελέτες συνέκριναν την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) με τη συνήθη θεραπευτική αντιμε-
τώπιση και έδειξαν ότι η ΤΝ ήταν καλύτερη (42%) στο γενικό αποτέλεσμα και ότι μείωσε 
το ολικό κόστος κατά 58%.

Τέλος, σήμερα η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εφαρμογή και στον χώρο της Διαγνωστι-
κής, καθώς και στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπεία των ασθενών. 

Στο ερώτημα αν η ΤΝ θα είναι ωφέλιμη  για το Ε.Σ.Υ. η απάντηση είναι καταφατική. 
Η σωστή αξιοποίηση της ΤΝ θα έχει ως αποτέλεσμα να αλλάξει ο τρόπος οργάνωσης 
των Εθνικών Συστημάτων Υγείας. Οι δυνατότητες της ΤΝ ενταγμένες στην υπηρεσία 
υγειονομικών δομών σε απομακρυσμένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές θα ανατρέψουν 
τις υπάρχουσες αντιλήψεις για τη δομή των Ε.Σ.Υ. Οι υποδομές αυτές, που δεν θα είναι 
κατασκευαστικά δαπανηρές, ενώ παράλληλα θα είναι σε σύνδεση με κάποιο μεγάλο 
κέντρο αναφοράς στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, θα βοηθήσουν την πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια διαγνωστική δυνατότητα εντός των Συστημάτων Υγείας, καθώς και 
την πρώιμη διάγνωση παθήσεων με όλα τα οφέλη -μεταξύ άλλων και οικονομικά- που 
αυτό συνεπάγεται.

Ένα τέτοιο οργανωμένο σύστημα υγείας θα μπορεί επίσης να παρακολουθεί τους 
ασθενείς και την πορεία της νόσου από απόσταση και να εξοικονομούνται έτσι χρόνος 
και χρήματα από τον ασθενή λόγω του περιορισμού των μετακινήσεών του. Παράλληλα, 
επιτυγχάνεται μείωση της δαπάνης για τα Εθνικά Συστήματα Υγείας.11

Στη Μεγάλη Βρετανία επιστήμονες ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημο-
σύνης που μπορεί να διαγνώσει έγκαιρα τις καρδιοπάθειες, καλύτερα και από τους 
γιατρούς. Ένα δεύτερο σύστημα κάνει κάτι ανάλογο με τον καρκίνο των πνευμόνων. Το 
πρώτο σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε στο νοσοκομείο John Radcliffe της Οξφόρδης 
και μπορεί να «δει» στις διαγνωστικές εξετάσεις κρίσιμες λεπτομέρειες που ξεφεύγουν 
από τη διαγνωστική εμβέλεια του γιατρού, έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται δωρεάν στα 
νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας ήδη από το καλοκαίρι του 
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2018. Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι θα μειώσουν σημαντικά το κόστος της λειτουρ-
γίας του συστήματος.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει ριζικά τον υγειονομικό χάρτη της χώρας:
1. Με την ταυτόχρονη σύνδεση όλων των μονάδων του συστήματος.
2. Με τη συλλογή τεράστιου αριθμού πληροφοριών και δημιουργίας μεγάλων βάσεων 

δεδομένων.
3. Με προχωρημένη στατιστική ανάλυση, θα μπορεί να αναδεικνύει στοιχεία που μπορεί 

να επιφέρουν αλλαγές του συστήματος. 
4. Θα ανακαλύπτει νέες υποθέσεις εργασίας και θα τις επιβεβαιώνει ή όχι.
5. Θα συμβάλλει στη λήψη τελικών αποφάσεων,κυρίως στα ανώτερα επίπεδα του συ-

στήματος.
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει έναν μεγάλο αριθμό εφαρμογών στην ιατρική επιστήμη 

σήμερα, όπως στην Τηλε-Ιατρική με τη χρήση των έξυπνων κινητών, που είναι σε θέση 
να εκτελούν εξετάσεις, όπως υπέρηχο καρδιάς και κοιλίας, και του έξυπνου σπιτιού που 
παρακολουθούν την κατάσταση των αρρώστων από μακριά και συμβουλεύουν τον ασθενή 
για θέματα της θεραπείας, της δίαιτάς του, της κινητικότητας και της κοινωνικοποίησής 
του.Σημαντική θεωρείται η χρήση ευαίσθητων αισθητήρων, τόσο εξωτερικών όσο και 
εντός του σώματος, για την παρακολούθηση όλων των ζωτικών παραμέτρων σε συνεχή 
βάση, ενώ σε περίπτωση εκτροπής γίνεται έγκαιρη προειδοποίηση. 

Η σημαντικότερη όμως εφαρμογή των έξυπνων κινητών σήμερα στην Υγεία είναι η 
άμεση παροχή έγκυρων πληροφοριών. Η εφαρμογή αυτή αφορά άμεσα τους λειτουργούς 
υγείας, αν αναλογιστούμε ότι η ιατρική γνώση σήμερα διπλασιάζεται κάθε τρία χρόνια, 
ενώ στο εγγύς μέλλον προβλέπεται ότι αυτό θα γίνεται κάθε 75 ημέρες.

Άλλες εφαρμογές της Ρομποτικής στην Υγεία είναι στη Νοσηλευτική, στη Φυσικο-
θεραπεία, στο Φαρμακείο, στην απολύμανση του νοσοκομείου, στους βοηθούς του 
νοσοκομείου και πολλές άλλες.

Στη Χειρουργική έχουμε το σύστημα DA VINCI, όπου ο γιατρός χειρουργεί μέσω 
του ρομπότ χωρίς να ακουμπά καθόλου τον άρρωστο. Σε εξειδικευμένα κέντρα, αυτό 
το είδος χειρουργικής προσέγγισης μειώνει τον χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, τις 
επιπλοκές, την απώλεια αίματος, τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, καθώς και τον χρόνο 
επανόδου του ασθενούς στις φυσιολογικές του δραστηριότητες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει σημαντική εφαρμογή σήμερα και στην Ιατρική Εκπαίδευση. 
Ο εικονικός άρρωστος, το εικονικό νοσοκομείο ή χειρουργείο βοηθούν στην καλύτερη 
εξοικείωση των φοιτητών με τις διάφορες παθήσεις.

Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΤΝ έχει εφαρμογή στη συσσώρευση ιατρικών πληροφοριών, στη δημιουργία νέων 
φαρμάκων, αλλά και στη γενετική, όπου η διερεύνηση του γονιδιώματος θα αποτελεί 
διαδικασία ρουτίνας.

Τέλος, η Νανορομποτική θα έχει τη δυνατότητα να εισέρχεται στο σώμα μας και να 
απομακρύνει, για παράδειγμα, τα καρκινικά κύτταρα ή να τα καταπολεμά με φάρμακα. 
Δημιουργήθηκαν και δοκιμάστηκαν με επιτυχία σε πειραματόζωα τα πρώτα νανορομπότ, 
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που προγραμματίζονται για να εντοπίζουν τους όγκους στο σώμα, να αποκόπτουν την 
κυκλοφορία του αίματος σε αυτούς και έτσι να τους συρρικνώνουν ή και να τους εξα-
φανίζουν τελείως.12

TΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα συστήματα ΤΝ θα επηρεάσουν την κοινωνία, και ιδίως την αγορά εργασίας, 
αλλά θα μπορούσαν ενδεχομένως να αυξήσουν και τις ανισότητες. Σύμφωνα με υπο-
λογισμούς, η εφαρμογή της Μηχανικής Μάθησης θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση 
της ανεργίας στο 47%.13 Επιπλέον, το ποσοστό των εσφαλμένων αποτελεσμάτων είναι 
συχνά απρόβλεπτο.14 Άξιο σημείο προβληματισμού είναι επίσης το γεγονός ότι όλη η 
διαδικασία στηρίζεται εν πολλοίς στην ακρίβεια των εισαγόμενων δεδομένων -η αξιοπι-
στία των οποίων έχει αμφισβητηθεί πρόσφατα- προκειμένου να εγκριθεί η κυκλοφορία 
νέων φαρμάκων.15 Ακούσια συνέπεια από την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας αποτελεί 
η μείωση των ειδικών ικανοτήτων των γιατρών στην άσκηση του γνωστικού τους αντι-
κειμένου. Διαπιστώθηκε μείωση της διαγνωστικής ικανότητας των γιατρών από 57% σε 
49%, διότι επηρεάστηκαν από τις ενδείξεις των μηχανών, οι οποίες σκοπίμως περιείχαν 
εσφαλμένα αποτελέσματα.16

Ιατρικές ειδικότητες που κινδυνεύουν να αντικατασταθούν από τις «σκεπτόμενες» 
μηχανές είναι κατά γενική ομολογία οι ειδικότητες αναγνώρισης μορφολογίας (η κλασσική 
ακτινολογία, η παθολογική ανατομική, η κυτταρολογία, η μικροβιολογία, η δερματολογία), 
καθώς και οι ειδικότητες ανάλυσης (βιοχημεία, ανοσολογία, ενδοκρινολογία). Επίσης, 
κινδυνεύει μέρος των επεμβατικών ειδικοτήτων [χειρουργική (DaVinci), οφθαλμολο-
γία, ωτορινολαρυγγολογία].Τέλος, αυτές που θα αντέξουν θα είναι οι ειδικότητες του 
Παθολογικού Τομέα (παθολόγοι, καρδιολόγοι, πνευμονολόγοι) και ίσως, μερικές της 
γενικής Χειρουργικής.

Η ευρύτερη εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές 
στην ιατρική επιστήμη και τα συστήματα Υγείας. Η παγκόσμια κοινότητα των επαγγελ-
μάτων υγείας δεν είναι ακόμα προετοιμασμένη για αυτές τις αλλαγές. Απόδειξη ότι τα 
προγράμματα συνεδρίων αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο για την ανάδειξη της επερχό-
μενης τεχνολογίας. Επιτακτικό καθίσταται το καθήκον οι ιατρικές σχολές, οι σχολές 
νοσηλευτικής και διοίκησης της υγείας να προσαρμόσουν τα προγράμματα σπουδών 
τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αναμενόμενες αλλαγές.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Ρομπότ (μηχανές τεχνητής νοημοσύνης) αναπτύσσονται 
ταχύτατα και σύντομα θα φθάσουν στο επίπεδο της ανθρώπινης, οπότε θα έχουμε την 
εφαρμογή της ισχυρής ΤΝ (Strong AI). Υπάρχει προβληματισμός ότι αν δεν υπάρξει 
«έλεγχος της τεχνητής υπέρ-νοημοσύνης», τότε θα προκύψει σημαντικό πρόβλημα για 
το ανθρώπινο είδος. Οι σκεπτικιστές έχουν εκφραστεί για το ενδεχόμενο χρήσης της 
ΤΝ σε οπλικά συστήματα καταστροφής της ανθρωπότητας.17

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητά ήδη θεσμικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και 
τα ρομπότ. Στόχος αυτής της κίνησης είναι να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο, το 
οποίο θα θέτει τις βάσεις κυρίως για την τήρηση των θεμελιωδών δεοντολογικών αρχών. 

Συμπερασματικά, η τεχνολογία της μηχανικής μάθησης έχει τη δυνατότητα να αναλύει 



170

η ιατριΚη ΦρΟντιδα τΟυ ασθΕνΟυσ απΟ τη Χρηση των ΒΟτανων

τεράστιο όγκο δεδομένων σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, να ανακαλύπτει νέες συσχε-
τίσεις, να επιλύει προβλήματα και να αποκτά νέες γνώσεις με τη χρήση υπολογιστικών 
συστημάτων που μιμούνται τις ανθρώπινες γνωσιακές λειτουργίες.
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Ελληνικοί και διεθνείς προβληματισμοί 
του 19ου αιώνα για τη χρήση  
των ελληνικών στην ιατρική ορολογία

Θανάσης Καράβατος

Η μέριμνα για την ιατρική ορολογία στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος εκφράστηκε 
λίαν πρωίμως. Απασχόλησε τους γιατρούς της Eν Αθήναις Ιατρικής Εταιρείας, που είχε 
συγκροτηθεί  τον Οκτώβριο του 1835, όταν άρχισαν να συζητούν για την έκδοση του 
πρώτου ελληνικού ιατρικού περιοδικού, αποσκοπώντας στη μετάδοση των ιατρικών 
γνώσεων μεταξύ των γιατρών της Ελλάδας. Στο πρώτο τεύχος του Ασκληπιού, όπως 
ονομάστηκε το περιοδικό που κυκλοφόρησε την 1η Αυγούστου 1836, διαβάζουμε: «εκτός 
των πρωτοτύπων διατριβών θέλουν καταχωρείσθαι [...] και πολλαί των αξιολογωτέρων 
παρατηρήσεων και ανακαλύψεων των ευρισκομένων εις ξένας ιατρικάς εφημερίδας». 
Προέκυπτε, φυσικά, το θέμα της γλώσσας στην οποία έπρεπε να γίνονται οι δημοσι-
εύσεις. Ο Πρόεδρος της Εταιρείας αρχίατρος Ρέζερ προτιμούσε τα λατινικά, «όπως 
καταστή εύκολος η μετά των ιατρών της Ευρώπης πνευματική επικοινωνία». Τελικώς 
επεκράτησε η άποψη του μετέπειτα καθηγητή της Ανατομικής Δημητρίου Μαυροκορ-
δάτου που υποστήριξε «την εις την πάτριον γλώσσαν συγγραφήν, ίνα ούτω διαπλαστή 
και ελληνική ιατρική γλώσσα»1. 

Η προτροπή αυτή του νεαρού Μαυροκορδάτου αντανακλούσε ένα σημαντικό γνώρισμα 
του ελληνικού 19ου αι., τη λεξιθηρία και λεξιπλασία που συμπορεύτηκαν, από το 1830 
και ύστερα, με την συγκρότηση του νέου ελληνικού κράτους. Πάμπολλες είναι οι λέξεις 
που κατασκευάστηκαν για τις ανάγκες της επιστήμης όπως δείχνει η αναδίφηση των 
60000 λημμάτων της Συναγωγής νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών του Στέφανου 
Α. Κουμανούδη που εκδόθηκε από τον γιο του το 1900. Στο προσχέδιο του προλόγου 
του, που δεν ολοκλήρωσε λόγω του θανάτου του, σημειώνει ότι «οι δυτικοί λαοί είχον 
προλάβει πλάσαι ελληνικά τα πολλά των νέων ονομάτων, οίον τριγωνομετρίαν, νοσο-
λογίαν, γεωλογίαν, παλαιοντολογίαν και τόσα άλλα», κι αυτό διευκόλυνε τους Έλληνες, 
πλην όμως «συχνάκις ήσαν [...] κακώς εσχηματισμένα ή τραγελαφικά τα τοιαύτα της 
Εσπερίας νεοπλάσματα»2.

Ταυτόχρονα, οι ελληνολάτρες της Εσπερίας, ήδη από το πρώτο μισό του 19ου αι., 
προέτρεπαν ρομαντικότατα: «Από εκεί [από την Ελλάδα] πρέπει να αντλήσουμε όλες 
τις γνώσεις εάν θέλουμε να φθάσουμε στις πηγές τους. Ευγλωττία, ποίηση, ιστορία, 
φιλοσοφία, ιατρική, όλες αυτές οι επιστήμες, όλες αυτές οι τέχνες δημιουργήθηκαν 
στην Ελλάδα και, οι περισσότερες, εκεί τελειοποιήθηκαν. Εκεί πρέπει να πάμε να τις 
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ψάξουμε», τόνιζε ο ελληνιστής Joseph Planche στην κατακλείδα του προλόγου του, στο 
μεγάλο Ελληνο-Γαλλικό Λεξικό του (1824)3.

Είναι προφανές ότι οι Έλληνες επιστήμονες της εποχής εκείνης, που είναι αναγκασμένοι 
να κατασκευάζουν νέες λέξεις, άρχισαν να βλέπουν ταυτόχρονα και τα προβλήματα που 
προέκυπταν από την άστοχη χρήση των ελληνικών στην οποία υπέπιπταν οι Ευρωπαίοι 
γιατροί,  για τις ανάγκες της ιατρικής ορολογίας. Ιδού πως εκτίθεται το πρόβλημα σε 
τεύχος του 1855 της Ιατρικής Μέλισσας που εξέδιδε ο Αναστάσιος γούδας, ο πρώτος 
διδάκτωρ ιατρικής του Οθωνικού Πανεπιστημίου. Κάτω από τον τίτλο «Περί της ιατρικής 
ονοματολογίας του κυρίου Πιορρή (Piorry)» ο αναγνώστης πληροφορείται ότι, στο πλαίσιο 
της ριζικής τροποποίησης της ιατρικής ορολογίας που προτείνει ο γάλλος αυτός γιατρός, 
έπρεπε όχι μόνο «εκάστη λέξις να σημαίνη το είδος της νόσου και το πάσχον όργανον», 
έπρεπε ακόμα και «πάσαι αι λέξεις αυταί να έχωσι καταγωγήν  ή, τουλάχιστον, μορφήν 
ελληνικήν». Το δεύτερο αυτό σκέλος της πρότασης θα δεχτεί τις ιδιαίτερα κριτικές βολές 
του γούδα: «ημείς τουλάχιστον οι Έλληνες ηθέλομεν αναγνωρίσει μεγίστην χάριν εις τον 
ένδοξον της γαλλίας Καθηγητήν, αλλ’ ο κύριος Πιορρή έβαλεν εις το χωνευτήριον όλας 
τας ιατρικάς λέξεις. ουδένα δ’ έπειτα κανόνα, ή τουλάχιστον ουδεμίαν αναλογίαν περί 
την έκθεσιν ή περί την δημιουργίαν της ονοματολογίας αυτού τηρήσας, έπλασε λέξεις 
υποτιθεμένας ελληνικάς, τας οποίας όμως ολιγώτερον πάντων των άλλων εννοούσιν 
οι Έλληνες»4. Με άλλη αφορμή, ο γούδας θα παρακαλέσει «θερμώς τους σοφούς της 
Ευρώπης ή να μην κινώσι την κόνιν των νεκρών ημών προγόνων, ή να κινώσιν αυτήν 
τουλάχιστον μετά του σεβασμού εκείνου τον οποίον οφείλει τις εις τους νεκρούς»5.

Ανάλογος προβληματισμός παρουσιάστηκε και στα τέλη του 19ου αι., από τις στή-
λες του περιοδικού Ιατρική Πρόοδος, που εξέδιδε ο Ι. Φουστάνος, στην Ερμούπολη. 
Το τεύχος του Μαΐου 1899 πληροφορούσε τους Έλληνες γιατρούς για ένα άρθρο του 
Αμερικανού καθηγητή Achilles Rose –γνώστη της ελληνικής και γνωστού «διά τα ένθερ-
μα φιλελληνικά αυτού αισθήματα»– που είχε δημοσιευτεί στο New York Medical Journal 
τον ίδιο μήνα, όπου καταδικαζόταν η κακή χρήση της ελληνικής γλώσσας στην ιατρική 
ορολογία. Εις επίρρωσιν των λεγομένων του επικαλούνταν και τον γάλλο A. Corlieu, ο 
οποίος, αρθρογραφώντας στο περιοδικό La France Medicale (τχ. 10, 1899), κάκιζε «την 
γιγνομένην εν Ευρώπη κατάχρησιν περί την βάρβαρον και λελανθασμένην ελληνικήν 
ονοματοθεσίαν»6.

Το θέμα ανακινήθηκε και πάλι το 1902, μέσω της περιληπτικής δημοσιεύσεως μιας 
διάλεξης του Rose «ενώπιον της εν Βαλτιμόρη Λέσχης των Συγγραφέων και Δημοσι-
ογράφων» σχετικά με τη χρήση της ελληνικής στην ιατρική: «όλοι οι λεξικογράφοι, οι 
εκτός της Ελλάδος, φαίνονται αγνοούντες την ζώσαν ελληνικήν, οι δε έλληνες ιατροί 
αποκλείουν αυτήν από την φιλολογίαν, ή, το χειρότερον, εισάγουν λέξεις, τας οποίας 
σημειώνουν ως «νεοελληνικάς», αι οποίαι όμως δεν είναι καθόλου ελληνικαί (...). Η επι-
στήμη απαιτεί όπως η ονοματολογία ήνε ορθή και επιστημονική και τούτο δύναται να 
γείνη όταν αι νέαι έννοιαι ονομασθώσι δι’ ελληνικών ονομάτων, κανείς δε νέος σχημα-
τισμός ελληνικής λέξεως δεν δύναται να θεωρηθεί ορθός άνευ της επιδοκιμασίας και 
των Ελλήνων συναδέλφων μας»7.

Η τελευταία παρατήρηση φέρνει στο νου την περίπτωση του όρου αφασία που έχει 
ενδιαφέρον να δούμε από πιο κοντά. Ο Paul Broca είχε ονομάσει αφημία την σχετιζόμενη 
με βλάβη της 3ης μετωπιαίας έλικας (αριστερά στους δεξιόχειρες) απώλεια της εκφοράς 
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του προφορικού λόγου που είχε μελετήσει μεταξύ 1861-1865. Τελικώς, επεκράτησε ο 
όρος αφασία που υιοθέτησε το 1864 ο Trousseau8. Όπως ο ίδιος λέει, ήταν πρόταση 
του «κυρίου Χρυσάφη, ενός λίαν διακεκριμένου Έλληνα σπουδαστή», που αποδεχόταν 
μεν τον παλαιότερο όρο «αλαλία» του Lordat, πλην όμως έβρισκε τον όρο αφασία καλύ-
τερο. η επιλογή αυτή είχε τύχει και της υποστήριξης του «κ. Littré και του Dr Briau, έτσι 
ώστε οι τρεις [τους] συνέβαλαν στην απόρριψη του όρου αφημία»9. Την «λεπτομέρεια» 
αυτή δεν θα παραλείψει να αναφέρει, το 1880, ο υφηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Λαμπαδάριος: «Εδόθη δε αυτώ η λέξις υπό του εκ Κερκύρας  Έλληνος συσπουδαστού 
και φίλου ημών Κ. Χρυσάφη, όστις διηγήθη ημίν το γεγονός, ότι ο Trousseau γνωρίζων 
αυτόν ως Έλληνα ηρώτησέ ποτέ πώς ηδύνατο να ονομάση την νόσον»10. Ας σημειωθεί ότι 
η λέξη αφασία προέρχεται από το ομηρικό λεξιλόγιο Αμφασίη ήταν η δυσκολία να μιλήσει 
κανείς υπό την επίρροια μιας μεγάλης συγκίνησης (Ιλιάδα - Ρ, 694-695 και Οδύσσεια - Δ, 
700-705). Ο Broca  υπερασπίστηκε την επιλογή του αναφερόμενος στην ερμηνεία αυτή11.

Στις απόψεις του Rose θα επανέλθει το 1908 η Ιατρική Πρόοδος, δημοσιεύοντας 
την ακόλουθη έκκλησή του προς τους πρυτάνεις των γερμανικών πανεπιστημίων: «Καθ’ 
όσον η εισαγωγή (εκ των κλασικών γλωσσών) νέων εννοιών ηύξανε, περισσότεραι 
ανωμαλίαι εισήλαυνον ταυτοχρόνως εις την ονοματολογίαν ημών». γι’ αυτό δημιουρ-
γήθηκαν περιττές λέξεις και αθετήθησαν οι νόμοι της αναλογίας και της ορθογραφίας 
από ανθρώπους που «δεν ωμίλουν, δεν ομιλούσιν ελληνικά (...) και δεν συνεβουλεύοντο 
συγχρόνους Έλληνας ιατρούς». γι’ αυτό πρέπει, στο εξής, να εισάγονται νέοι ελληνικοί 
όροι μόνον «αφού εγκριθώσιν ή γείνωσι παραδεκτοί υπό πολλών ειδημόνων Ελλήνων 
(...). Υπέρ της ιδέας ταύτης ειργάσθην αδιαπαύστως από του 1894 (...) και εδημοσίευσα 
εν τω Medical Brief την αρχήν ελληνικού ιατρικού λεξικού (...) η δε Ιατρική Εταιρεία των 
Αθηνών (...) εν τη αξιομνημονεύτω συνεδρία της 14 Απριλίου 1907, υπό την προεδρίαν 
του καθηγητού γερουλάνου έλαβε το πράγμα υπό σκέψιν». Με βάση τη διαπίστωση ότι 
«κατά τους τελευταίους καιρούς οι εξ Εσπερίας ιατροί εισήγαγον (...) νέους όρους, όπως 
κατονομάσωσι νέας εννοίας, τας οποίας συνεπήγαγον νέαι ανακαλύψεις και εφευρέσεις» 
και την παραδοχή ότι «το μείζον μέρος των όρων τούτων παρελήφθη εκ της ελληνικής, 
αλλ’ οι πλείστοι τούτων εισί πλημμελώς εσχηματισμένοι και κακώς καθωρισμένοι», η 
Εταιρεία αποδέχτηκε την πρόταση του ιατρού Καλλιβωκά και διόρισε επιτροπή «απο-
τελουμένη εκ 34 μελών: γ. Μαγγίνα προέδρου, A. Rose εκ Ν. Υόρκης, γαβριηλίδου εκ 
Κωνσταντινουπόλεως, .... (έπονται 34 άλλα ονόματα)» για να βοηθήσει στο «έργον της 
μεταρρυθμίσεως της ιατρικής ονοματολογίας»12.

Το πρόβλημα δεν ήταν απλό. Σε επόμενο τεύχος, διαπιστωνόταν ότι ορισμένοι Έλληνες 
γιατροί «ενώ γράφουσι εις την ελληνικήν γλώσσαν και έδει να μεταχειρίζονται ελληνικούς 
όρους και μόνον εν παρενθέσει να σημειώσι την αντίστοιχον ονομασίαν εις την Λατινικήν 
ή άλλην γλώσσαν (και τούτο μόνον οσάκις ο όρος ή είνε όλως νέος ή αμφισβητούμενος 
έτι), τουναντίον ποιούνται χρήσιν αποκλειστικήν εν τω ελληνικώ κειμένω αυτών των 
ξενογλώσσων όρων και ονομασιών»13. Οι διαστάσεις του προβλήματος αντί να περιορι-
στούν φαίνεται πως μεγεθύνθηκαν. Τούτο προκύπτει από τέσσερα εκτενή άρθρα του Ι. 
Φουστάνου όπου –με υπερεπαρκή αρχαιογνωσία και καθαρολογική επιχειρηματολογία 
που απέσπασε τα συγχαρητήρια του Μιστριώτη και του Χατζιδάκη– διαπιστώνεται ότι, 
εν τέλει, δεν υπάρχει δόκιμη ελληνική ορολογία, καθώς και οι Έλληνες χρησιμοποιούν 
τους «ακαταλλήλους» και «ημαρτημένους» ελληνογενείς όρους των ξένων, οι οποίοι 
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«κατασπιλούσι και διαφθείρουσι την πάγκαλον ημών γλώσσαν». για παράδειγμα, λένε 
φυματίωσης αντί του ορθού φυματίασις, αιμόπτυσις αντί του ορθού αιμοπτυσία κ.λπ.14.

Υπήρξαν και αντιρρήσεις για την απόδοση ξένων όρων με απλή φωνητική μεταφορά 
τους στα ελληνικά. για παράδειγμα, ο γιατρός Φ. Ανδρεουδέλης που παρατηρούσε 
σχετικά με τον όρο αταβισμός: «την οθνείαν ταύτην λέξιν προσκαίρως τουλάχιστον να 
αντικαταστήσωμεν διά της «προγονισμού», μιμήσεως των προγόνων. Αύτη δε ουδέν 
άλλον εστίν ει μη κληρονομικότης των σωματικών και ψυχικών ιδιοτήτων των προγόνων». 
ο επιστολογράφος θεωρούσε μάλιστα ότι η πρότασή του εντάσσεται στην «από τινός 
αρξαμένην πρόοδον της Ελληνικής ιατρικής, η οποία εχώρησε και μέχρι του γραμμα-
τικού αυτής μέρους»15.

Κάποιος σύγχρονος απόηχος όλων αυτών, το ερώτημα που απασχόλησε, προ 
25ετίας περίπου, τρεις επιστολογράφους στο Νature, σχετικά με την προφορά του 
όρου apoptosis: apoptosis ή apo’tosis, όπως συνήθως προφέρουν οι φοιτητές16,17. Να 
προσθέσω ότι ο όρος για τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (την «αυτοκτονία» 
κατεστραμμένων, μολυσμένων και γερασμένων κυττάρων) πλάστηκε το 1951 από τον 
Α. Glucksmann, στο άρθρο του «Cell Death in Normal Vertebrate Ontogeny» (Βiological 
Review 1951, 26, 59-86)18.
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Λαογραφικές επιβιώσεις από τη ζωή  
και το έργο του Ιπποκράτη

Γεράσιμος Α. Pηγάτος

Πρόσωπα της αρχαίας ιστορίας και της μυθολογίας, θεοί και ήρωες, αρχαία κτήρια 
και μάρμαρα διασώζονται όχι μόνο στις γραπτές πηγές αρχαίων και μεταγενέστερων 
συγγραφέων, αλλά και στη ζωντανή λαϊκή μνήμη. O Νικόλαος Πολίτης (1852-1921 ) έχει 
καταγράψει τέτοιες μνήμες που επεβίωναν σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο στο βιβλίο 
του «Παραδόσεις» και σε περισσότερες από μία κατατάξεις («Έλληνες ανδρειωμένοι, 
γίγαντες», «Αρχαία κτήρια και μάρμαρα», «Αρχαίοι θεοί και ήρωες»).

O Ιπποκράτης, χάρις στο μεγαλείο κυρίως του γραπτού έργου του αλλά και χάρις 
στη φήμη που περιέβαλε το πρόσωπό του και τη συνέχεια των αντιλήψεών του μέσα από 
τους μαθητές του και τους επιγόνους της «σχολής της Κω», επιβίωσε στους αιώνες. Και 
όχι μόνο επιβίωσε, αλλά αποτελούσε για αιώνες μία αυθεντία που ουδείς τολμούσε να 
αμφισβητήσει. Τα έργα του διαβάζονταν ως τρέχουσα πηγή γνώσεων ακόμα ως τον 19ο 
αιώνα, ενώ εκείνα που αναφέρονται σε θέματα ηθικής, δεοντολογίας και φιλοσοφίας 
έχουν ακόμα κύρος και όχι μόνο ιστορικό. Ήταν λοιπόν φυσικό το όνομα του Ιπποκράτη 
να επιβιώσει πέρα από βιβλία και στη ζωντανή λαϊκή μνήμη. Επίκληση του ονόματός του 
γίνεται συχνά σε ιατροσόφια των αιώνων που πέρασαν, παροιμίες διασώζουν απόψεις 
του, τεχνικές του επιβιώνουν στη λαϊκή ιατρική και παραδόσεις ακούγονται ακόμα, κυρίως 
στο νησί του, την Κω, αλλά και στη Λάρισα όπου έζησε και εργάστηκε επί σειρά ετών.

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Πρώτος ο Ν. Πολίτης1 δημοσιεύει με τίτλο Το σπίτι του Ιπποκράτη παράδοση της Κω: 
Έξω από τη Χώρα είναι το σπίτι του Ιπποκράτη. Του Ιπποκράτη ήταν και ο μεγάλος πλάτα-
νος. Κάτω απ’ αυτόν ο Ιπποκράτης εγιάτρευε τους αρρώστους. Την παράδοση αυτή του 
πλατάνου, που είναι ο παλαιότερος στον κόσμο, περιλαμβάνουν και όλοι οι περιηγητές 
που έχουν γράψει για την Κω. για τον πλάτανο διατηρείται ακόμα η παράδοση που θέλει 
να τον φύτεψε ο ίδιος ο πατέρας της ιατρικής μπήγοντας στη γη και μάλιστα ανάποδα, 
ένα ραβδί από κλαδί πλατάνου. Τέτοια θεϊκή δύναμη είχαν τα χέρια του που ακόμα και 
σ’ αυτή την αφύσικη περίσταση, το κλαδί φύτρωσε κι έγινε το υπεραιωνόβιο δέντρο. 

Ορισμένοι από τους περιηγητές των προηγούμενων αιώνων γράφουν ότι, όπως τους 
βεβαίωναν οι κάτοικοι του νησιού, στο κονάκι του Τούρκου διοικητού υπήρχε εικόνα 
του Ιπποκράτη και ότι εκεί ήταν το δωμάτιο που εργαζόταν τον παλιό καιρό! Εκτός από 
την πιο πάνω υπήρχε και άλλη παράδοση, την οποία είχε δημοσιεύσει ο ίδιος ο Πολίτης 
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παλαιότερα2. Σύμφωνα με αυτήν ο Ιπποκράτης, που ήταν και βασιλιάς στην Κω, είχε μια 
όμορφη θυγατέρα, η οποία μεταμορφώθηκε σε δράκοντα. Την παράδοση αυτή έχουν 
καταγράψει και άλλοι. Αρκετά πρόσφατα τη μνημονεύει ο Τ. Καραναστάσης3: O λαός 
πίστευε πως αν βρισκόταν κάποιος να τη φιλήσει στο στόμα, θα ανακτούσε την ανθρώπι-
νη μορφή της. Ένας ανδρείος Ρόδιος μπήκεν έφιππος στο σπήλαιο και προσπάθησε να 
πλησιάσει το δράκοντα, αλλά το άλογό του, όταν αντίκρυσε το θηρίο, τρόμαξε και βγήκε 
με ορμή από το σπήλαιο, ξεχύθηκε αφηνιασμένο προς τη θάλασσα και τσακίστηκε στα 
βράχια μαζί με τον ανδρείο Ροδίτη.

O ίδιος ο Καραναστάσης έχει καταγράψει σε χωριά της Κω και μάλιστα σε ντοπιολα-
λιά πέντε ακόμα παραδόσεις από σύγχρονούς μας Κώους. Στην πρώτη από αυτές ένας 
λωβός (λεπρός) έμαθε για το σπουδαίο γιατρό, που θεράπευε όλες τις αρρώστιες και 
πήγε για να τον κάνει καλά. Δεν μπορώ, του λέει ο Ιπποκράτης, μόνο ο θεός. O λεπρός 
έφυγε και πήγε σ’ ένα μαντρί. Εκεί είδε ένα φίδι που ήπιε όλο το γάλα από το καζάνι, 
στο οποίο το είχαν βάλει οι πιστικοί, και μετά γύρισε και το ξέρασε πίσω στο καζάνι. 
O λεπρός το ήπιε για να δηλητηριαστεί και να πεθάνει. Έγινε όμως καλά. Πήγε λοιπόν 
στο γιατρό για να του το πει. O Ιπποκράτης τον πρόλαβε: Το ήξερα το γιατρικό, μα πού 
να βρω φίδι εφτά χρονών, να το κάνω να πιει γάλα, να το ξεράσει για να το πιείς εσύ 
και να γίνεις καλά;

Στη δεύτερη, ο Ιπποκράτης κλείνεται σ’ ένα πιθάρι με κλαδιά από διάφορα δέντρα 
και βάζει τον τσοπάνη φίλο του να ταπώσει το πιθάρι και να το θάψει σαράντα μέρες. 
Του δίνει δε την εντολή να το ξεθάψει μετά σαράντα μέρες, να το ξεταπώσει και θα 
βρει μέσα ξαναγεννημένο, μωρό, τον Ιπποκράτη που θα πρέπει να τον ταΐζει γάλα για να 
μεγαλώσει. Όμως η πίεση των αρχών έκανε τον τσοπάνη να ξεθάψει το πιθάρι πρόωρα, 
που μόλις και διαμορφωνόταν σε έμβρυο ο Ιπποκράτης.

Η τρίτη παράδοση θέλει τον Ιπποκράτη να πάσχει από ευκοιλιότητα, την οποία κα-
νένα από τα πολύ ισχυρά του φάρμακα δεν μπορούσε να σταματήσει. Ο θεός ήθελεν 
να πεθάνει - σώθηκεν ντο λά(δ)ιν ντου.

Η τέταρτη παράδοση μάλλον εμπνέεται από περιστατικό που αναφέρεται στο Δη-
μόκριτο και σύμφωνα με το οποίο τη μια μέρα χαιρετά μια κοπέλα με την προσφώνηση 
«χαίρε κόρη» και την επόμενη με το «χαίρε γύναι». O λαός της Κω τροποποιεί την ιστορία 
με τον Ιπποκράτη να προσφωνεί δυο κοπελλούδες όταν πήγαιναν «καλώς τα κορίτσια» 
και όταν γύριζαν «καλώς τες τες κυρίες».

Η πέμπτη παράδοση μιλάει για τα βιβλία του Ιπποκράτη γράφει ο Καραναστάσης. Τα 
βιβλία του Ιπποκράτη λέσιμμπως είναι κρυμένα στο λιμάνι της Κως. Άλλοι πάλι λέσιμμπως 
είναι μ-μες στην Παναγιάν ντημ Παλατιανή.

Oι παραδόσεις αυτές θέλουν να τονίσουν τον απίθανο πλούτο των γνώσεων του 
Ιπποκράτη, την παρατηρητικότητά του αλλά και τη θνητή του φύση. Η τελευταία δείχνει 
την ανθρώπινη επιθυμία για τη διάσωση των ανθρωποσωτήριων γνώσεών του.

O Ιπποκράτης, κατά τον Σωρανό τον Εφέσιο (2ος αι. μ.Χ.) πέθανε και θάφτηκε στη 
Λάρισα. Σύμφωνα με συγκλίνουσες μαρτυρίες ο τάφος του υπήρχε ως τον 19ο αιώ-
να4,5. Η παράδοση, που καταγράφεται ήδη από τον Σωρανό, υποστηρίζει ότι πάνω εκεί 
υπήρχε για πολύ καιρό σμήνος μελισσών που έφτιαχναν μέλι, με το οποίο άλειφαν οι 
παραμάνες τα μικρά παιδιά, που υπέφεραν από άφθες, και τα θεράπευαν εύκολα. Ή το 
πρωτότυπο, “μέχρι πολλού σμήνος ην εργαζόμενον μέλι, αφ’ ου τα αφθώντα παιδάρια 
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χρίουσι παρά τω τάφω ραδίως απήλλαττον αι τιτθαί…”. Προφανώς μια συνήθης γνώση 
για τη θεραπευτική δράση του μελιού, ενισχύεται εδώ με το κύρος μιας προσωπικότητας, 
σεβαστής από βάθος αιώνων.

ΑΝΤΙΛΗψΕΙΣ ΣΩΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Αρκετές από τις αντιλήψεις του Ιπποκράτη που είναι καταγραμμένες στα διάφορα 
έργα του, έχουν περιέλθει σε γνώση σε πλατειά στρώματα του πληθυσμού, έχουν αφο-
μοιωθεί και έχουν φτάσει να εκφράζονται στο λαϊκό λόγο ως γνωμικά και ως παροιμίες. 
Ίσως κάποια από αυτά να ξεκίνησαν κάποτε ως αυθεντικά αποσπάσματα και με τη 
χρήση και τη φθορά του χρόνου και της γλώσσας να έχουν φτάσει στη σημερινή μορφή 
που δεν συμπίπτει φραστικά, ταυτίζεται όμως νοηματικά με την Ιπποκρατική αντίληψη. 
Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα:

α) Στο έργο του Ιπποκράτη Περί διαίτης το τέταρτον ή περί ενυπνίων5 διαβάζουμε: 
«ων δε εν τω ύπνω εσθίειν δοκέειν ή πίνειν των συνήθων σιτίων ή πομάτων, ένδειαν ση-
μαίνει τροφής και ψυχής επιθυμίην». Ή, σε δική μας απόδοση,» αν βλέπεις στον ύπνο 
σου ότι τρως ή πίνεις τα συνηθισμένα φαγητά ή ποτά, αυτό σημαίνει έλλειψη τροφής 
και επιθυμία της ψυχής». 

Δηλώνεται, δηλαδή, αυτό που πολύ εύστοχα ο λαϊκός άνθρωπος εκφράζει με τις 
παροιμίες:

«O που πεινάει, στον ύπνο του καρβέλια ονειρεύεται» και
«Τά ’χε η γριά στο λογισμό της, τά ’βλεπε και στ’ όνειρό της».

β) Στο Ιπποκρατικό έργο Περί ιερής νούσου6 διαβάζουμε: «Oρή (=ορά) δε από εγκε-
φάλου, οσφραίνεται ο εγκέφαλος». Το ίδιο δηλώνει και η σύγχρονη παροιμία «νους ορά 
και νους ακούει»7.

γ) Στο ίδιο βιβλίο γράφεται: «O εγκέφαλος αίτιος εστίν» για να συνεχίσει αναλύοντάς 
το: «δια του εγκεφάλου χαίρομεν, λυπούμεθα, εννοούμεν, διαχωρίζομεν τα καλά από 
τα πονηρά και εις βλάβην αυτού μαινόμεθα και παραφρονούμεν». O λαϊκός άνθρωπος 
δηλώνει λιτά, αλλά απερίφραστα πως «όσα τραβάει το κορμί, τα φταίει το κεφάλι»7.

δ) O Ιπποκράτης γράφει σχετικά με τα αέρια του εντέρου: «φύσαν δε άνευ ψόφου 
και περδήσιοςδιεξιέναι, άριστον’ κρέσσον δε και ξυνψόφω, ή αυτού ανειλέεσθαι». Το 
νόημα της αντίληψης αυτής δηλώνει η παροιμία «κάλλιο μια πορδή, παρά ένα ασκί 
άντερα» (εννοεί: να χάσω)7.

ΑΛΛΕΣ ΣΩΖΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗψΕΙΣ 

O Ιπποκράτης θεωρείται ευρέτης της δίαιτας ως τρόπου διατήρησης της υγείας και 
για τη θεραπεία νοσημάτων. Με τη λέξη δίαιτα δεν εννοείται μόνο η διατροφή, αλλά και 
η άσκηση του σώματος (γυμναστική ή εργασία), τα λουτρά, οι καθάρσεις και διάφορες 
άλλες φυσικές μέθοδοι. Ιδιαίτερα ο Ιπποκράτης έχει ασχοληθεί με τη διατροφή τόσο για 
τη θεραπεία των οξέων νοσημάτων όσο και στα πλαίσια της πρόληψης των νοσημάτων. 
Η διατροφή πρέπει να είναι διαφορετική κάθε εποχή και να ποικίλει ανάλογα με το κλί-
μα, την ηλικία, την απασχόληση και άλλες παραμέτρους. Η επιβίωση των αντιλήψεων 
αυτών στο λαό εκφράστηκε με τα λαϊκά διαιτητικά μηνολόγια, που καθόριζαν το είδος 
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της διατροφής (αλλά και τα λουτρά και την ερωτική δραστηριότητα κ.ά.) για κάθε μήνα8.
για την πλύση των τραυμάτων ο Ιπποκράτης χρησιμοποιεί ζεστό νερό και κρασί, το 

οποίο, επειδή περιέχει οινόπνευμα, έχει αντισηπτική δράση. «Έλκεα ξύμπαντα ου χρη-
τέγγειν πλην οίνω», γράφει. Το ίδιο κάνει και ο εμπειρικός γιατρός επί πολλούς αιώνες 
μετά. Το δηλώνει και το δημοτικό τραγούδι:

και φέρτε και παλιό κρασί, κρασί τριοχρονίσιο,
να πλύνω τις λαβωματιές, που τρων τα σωτικάμου9.

Όπως επίσης:

Για φέρτε μου παλιό κρασί από τους Παπαδάτες
Να πλύνω τις λαβωματιές, οπού είμαι λαβωμένος…

Oι μέθοδοι του Ιπποκράτη για τους δύσκολους τοκετούς, είχαν επίσης επιβιώσει 
ανάμεσα σε πρακτικές μαμές, οι οποίες τις εφάρμοζαν, ενώ ίσως δεν είχαν ακούσει 
ποτέ τον πατέρα της ιατρικής, ούτε τα βιβλία του Περί Επικυήσιος, Γυναικείων το Πρώτον 
κ.α. Αναλυτικές περιγραφές τέτοιων μεθόδων όπως διασώζονταν από μαμές στη Χίο, 
έχουν περιγράψει αναλυτικά οι Argenti και Rose10 το 1949. Αλλά και αρκετά αργότερα οι 
μέθοδοι αυτές διασώζονταν στο λαό. Η Σεβ. Χαβιάρα-Καραχάλιου γράφει στα 1983: « Η 
ξαδέρφη μου μού τα διηγήθηκε [ ] περιγράφοντάς μου το «σεισάμισμα». «Είχαν δέσει» 
μου λέει, «τις δύο άκρες ενός σεντονιού στα δύο πόδια του κρεβατιού, τις άλλες δύο 
άκρες τις κρατούσαν δύο άτομα, ένας την κάθε μία. Μέσα στο σεντόνι (χοντρό ύφα-
σμα) ήταν η επίτοκος και κάθε φορά που της ερχόταν πόνος την κουνούσαν δεξιά και 
αριστερά. Oι άνθρωποι που τη σεισάμιζαν άλλαζαν συχνά γιατί βάζανε πολύ κουράγιο κι 
έτσι κουράζονταν γρήγορα». [ ] Μόλις μου το διηγήθηκε ένιωσα ρίγος από συγκίνηση, 
γιατί δεν φανταζόμουνα ν’ ακούσω την εκπληκτική περιγραφή της «οριζοντίου σείσεως» 
του Ιπποκράτη ...»11. Το σχετικό απόσπασμα του Ιπποκράτη που περιγράφει τη μέθοδο 
είναι το ακόλουθο: «σείειν δε άμα τη ωδίνη μάλιστα’. Και ην μεν απαλάσσονται, αυτίκα 
πεπαύσθαι, ει δε μή διαλαβόντα σείειν, και αιωρέειν επί της κλίνης φερομένων. Ταύτα μεν 
ουν ούτω ποιέεται, ην ορθά τε κατά φύσιν απαλάσσηται...» (Περί Γυναικείων το Πρώτον 
βιβλ. Α,68 κ.εξ.). Λέει δηλαδή ο Ιπποκράτης ότι η επίτοκη πρέπει να σείεται συγχρόνως 
με την ωδίνα. Και αν μεν λευτερωθεί, παύει η σείση αμέσως, αν όμως όχι, αιωρούμενη 
πάνω από το κρεβάτι, σείεται κατά διαστήματα. Όσο για τη λέξη σεισάμισμα, της Χίου, 
φαίνεται ότι προέρχεται ακριβώς από τη λέξη σείσις7.

Oι επιβιώσεις της αρχαίας ιατρικής στη σύγχρονη λαϊκή παράδοση είναι ένα πολύ 
μεγάλο θέμα, που δεν εξαντλείται ούτε είναι του παρόντος. Από τις επιβιώσεις αυτές 
μεγάλο μέρος αναφέρεται στο θεμελιωτή της επιστημονικής ιατρικής, τον Ιπποκράτη. 
Η καταγραφή τους θα ήταν έργο μακροχρόνιο και επίπονο. Στη σύντομη αυτή ομιλία 
θέλουμε μόνο να καταδείξουμε ότι η ανάμνηση του Ιπποκράτη παραμένει ζωντανή στη 
λαϊκή μας παράδοση. Όπως ζωντανό παραμένει στις παραδόσεις το όνομά του και η 
φήμη για τις εξαιρετικές ικανότητες και τις γνώσεις του. Μια τελευταία απόδειξη: Όταν οι 
εμπειρικοί γιατροί («κομπογιαννίτες») έγραφαν τις συνταγές στα «γιατροσόφια» τους, σ’ 
εκείνες που ήθελαν να προσδώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα έβαζαν ότι πρόκειται για γνώση 
ή γνώμη ή συνταγή ενός αρχαίου και διάσημου γιατρού όπως λ.χ. του Διοσκουρίδη, του 
Γαληνού και άλλων. Σε πιο εξαιρετικές περιπτώσεις η συνταγή αποδιδόταν στον Ιπποκράτη. 
Το ίδιο βεβαίως, με την αναγκαία παραπομπή όμως, έκαναν και οι επιστήμονες γιατροί 
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ακόμα ως τον 19ο αιώνα. Συχνά μάλιστα με εκφράσεις οικειότητας του τύπου « ο γέρων 
Ιπποκράτης», «ο θείος Ιπποκράτης» κ.λπ. Στο λήμμα «Νεφρίτης» (sic) του «Εγκολπίου 
των Ιατρών» (1831) ο Διον. Πύρρος12 γράφει μεταξύ άλλων: «Η φλόγωσις των νεφρών 
παροραθείσα θανατώνει τον άνθρωπον, ενίοτε φέρει τον σκίρρον, την γάγγραιναν και 
την σφακέλωσιν των νεφρών. Λέγει ο Ιπποκράτης ότι «όταν εις το ούρος του πάσχοντος 
επιπλέωσι φυσκαλίδες τινές, δηλούσι πάθος των νεφρών» κ.ο.κ.

Αυτή η ανάγκη αναφοράς στον Ιπποκράτη, σε παραδόσεις και παροιμίες, σε αντιλήψεις 
και πρακτικές από απλούς ανθρώπους ή από θεραπευτές (πρακτικούς ή επιστήμονες), 
σ’ ένα βάθος χρόνου που εκτείνεται σε πάνω από 25 αιώνες είναι δείγμα του αληθινού 
μεγαλείου και της ακατάλυτης αναγνώρισης του «πατέρα της Ιατρικής» Ιπποκράτη.
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Η Ιστορία της Ιατρικής: 
Μάθημα στις Ιατρικές Σχολές  
ή μέρος των ιστορικών μελετών;

Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος

Το ερώτημα στον τίτλο της εργασίας μου είναι ακαδημαϊκό φυσικά. Η Ιστορία της 
Ιατρικής είναι και τα δύο, είναι μάθημα στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων, και 
ταυτόχρονα, είναι μέρος των ιστορικών μελετών. Φαινομενικά, πρόκειται για τις δύο 
όψεις ενός νομίσματος, στην πραγματικότητα, όπως φρονώ και όπως θα προσπαθήσω 
να αποδείξω με την παρούσα εργασία μου, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά 
αντικείμενα που έχουν διαφορετικούς και διακριτούς στόχους.

Η Ιστορία της Ιατρικής ως μέρος της ιστορικής εξελίξεως των ανθρώπινων κοινωνιών, 
είναι ένας τομέας έρευνας απέραντος, τον οποίο μελετούν και υπηρετούν διάφοροι 
επιστήμονες προερχόμενοι από διαφορετικούς κλάδους των επιστημών. Η εξέλιξη της 
ιατρικής επιστήμης σε κάθε τόπο και σε κάθε εποχή, καθώς και ό,τι σχετίζεται με την 
εξέλιξη αυτή, (πρόσωπα, κείμενα, θεωρίες, νοσήματα, χώροι, θεραπευτικές μέθοδοι), 
ερευνώνται από τους αρχαιολόγους, τους ιστορικούς, τους γιατρούς, τους φιλολόγους, 
τους κοινωνιολόγους, τους φιλοσόφους, τους οικονομολόγους, τους λαογράφους, 
καθώς και από άλλους ειδικούς. Καλοδεχούμενες και πολύτιμες όλες οι μελέτες που 
αυξάνουν τις γνώσεις μας για το παρελθόν. Ως μέρος της ιστορικής έρευνας λοιπόν, η 
Ιστορία της Ιατρικής δεν αποτελεί, και δεν πρέπει να αποτελεί, αντικείμενο ενδιαφέροντος 
μόνον των γιατρών. Η έρευνα της ιατρικής ιστορίας έχει ανάγκη της συνδρομής πολλών 
επιστημόνων που προέρχονται από διαφορετικούς κλάδους επιστημών.

Αναφέρεται ότι στις παραμονές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ο τότε πρωθυπουργός 
της Αγγλίας Ουίνστων Τσώρτσιλ είπε: 

Ο πόλεμος αποτελεί μια πολλή σοβαρή υπόθεση  
για να την αφήσουμε αποκλειστικά στα χέρια των στρατιωτικών

Παραφράζοντας την παραπάνω φράση, πιστεύω ότι η Ιστορία της Ιατρικής αποτελεί 
σοβαρό πεδίο έρευνας για να το αφήσουμε αποκλειστικά στα χέρια των γιατρών! 

Στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία είναι πολυάριθμες οι μελέτες για το ιατρικό 
παρελθόν που εκπονήθηκαν από γιατρούς αλλά και από επιστήμονες που διακόνησαν 
άλλα επιστημονικά πεδία. Ειδικά η Iστορία της αρχαίας ελληνικής Ιατρικής, αποτέλεσε 
στο παρελθόν, και συνεχίζει να αποτελεί και σήμερα, το αντικείμενο του ενδιαφέροντος 
ενός μεγάλου αριθμού κλασικών φιλολόγων και ιστορικών. Από τον 19ο αιώνα έως και 
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σήμερα, δημοσιεύονται συνεχώς, μελέτες για την αρχαία ελληνική ιατρική. Η αιτία αυτού 
του παραδόξου, γιατί περί παραδόξου πιστεύω ότι πρόκειται, είναι πασιφανής. Η αρχαία 
ελληνική Ιατρική αποτέλεσε το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε και αναπτύχθηκε 
η σύγχρονη Ιατρική. 

Σε αντιδιαστολή με το ευρύ πεδίο γενικά της μελέτης της Ιστορίας της Ιατρικής, ως 
μάθημα στις Ιατρικές Σχολές έχει περιορισμένο αντικείμενο και συγκεκριμένο σκοπό 
και στόχο. για το σκοπό και το στόχο του μαθήματος θα αναφερθώ στη συνέχεια. Εδώ 
θα σταθώ προκειμένου να εξηγήσω την άποψή μου γιατί θεωρώ ότι το αντικείμενο του 
συγκεκριμένου μαθήματος στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων είναι περιορισμένο.

Όπως έχω ήδη σημειώσει, συνεχώς δημοσιεύονται μελέτες για την αρχαία ελληνική 
Ιατρική. Η παγκόσμια βιβλιογραφία, συνεχώς εμπλουτίζεται με μελέτες από ιστορικούς, 
αρχαιολόγους και κλασικούς φιλολόγους, που μελετούν όλες τις πτυχές της αρχαίας 
ελληνικής Ιατρικής. Εκδόσεις για νέα αρχαιολογικά ευρήματα, εκδόσεις για το βίο και 
τα έργα γιατρών, κριτικές εκδόσεις αρχαίων κειμένων κ.λπ., εμπλουτίζουν συνεχώς την 
ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία.

Ωστόσο, αυτές οι νέες και πολύτιμες γνώσεις για το ιατρικό μας παρελθόν, δεν 
σημαίνουν υποχρεωτικά ότι θα αποτελέσουν το χρήσιμο υλικό για τη διδασκαλία του 
μαθήματος στο πανεπιστήμιο. Οι νέες γνώσεις που ασφαλώς συναρπάζουν τους φίλους 
της ιατροϊστορίας, δεν είναι χρήσιμες για τους φοιτητές της Ιατρικής. Ένα νέο βιβλίο 
που ενθουσιάζει τους λάτρεις της ιατρικής ιστορίας του τόπου μας, δεν σημαίνει υπο-
χρεωτικά ότι θα συναρπάσει ή θα είναι χρήσιμο στους νεαρούς εκκολαπτόμενους νέους 
Ασκληπιάδες, οι οποίοι διψούν για γνώσεις που θα τους διδάξουν πώς να ασκήσουν 
αργότερα το μελλοντικό τους επάγγελμα. (Στην κρίση του αναγνώστη να αλλάξει τη 
λέξη επάγγελμα με τη λέξη λειτούργημα. Δεν είναι στις προθέσεις μου να υποκριθώ 
τον ηθικολόγο της ιατρικής).

Οι νέοι και οι νέες που σπουδάζουν στις Ιατρικές Σχολές μας, έχουν όνειρα να γίνουν 
καλοί γιατροί, να μάθουν για τα νοσήματα και τα φάρμακα που τα θεραπεύουν, να μάθουν 
να κάνουν σωστές διαγνώσεις, να μάθουν να χειρουργούν, να μάθουν να χειρίζονται 
τα ιατρικά μηχανήματα. Μου είναι δύσκολο να δεχθώ ότι οι νέοι φοιτητές της Ιατρικής, 
(το μάθημα της Ιστορίας της Ιατρικής διδάσκεται στο τρίτο έτος των σπουδών), έχουν 
όνειρο να μάθουν για το βίο και τα έργα των γιατρών του παρελθόντος.

Θα διατυπώσω την άποψή μου για το περιορισμένο αντικείμενο του μαθήματος στα 
πανεπιστήμια, σε αντίθεση με το απέραντο πεδίο των γνώσεων που συνιστά η μελέτη 
της Ιστορίας της Ιατρικής, καταφεύγοντας σε μερικά παραδείγματα, προκειμένου να 
αποδείξω ότι τα χρήσιμα και σημαντικά βιβλία για ένα λάτρη της Ιατρικής ιστορίας, δεν 
είναι χρήσιμα για το φοιτητή της Ιατρικής. Θα αναφέρω μερικά βιβλία χωρίς σχόλια για 
τη μεγάλη αξία του περιεχομένου τους. 

Το 1989 ο φιλόλογος Δημήτριος Σακαλής εξέδωσε σε κριτική και ερμηνευτική έκδοση 
τα έργα που αναφέρονται στο Ιπποκρατικό Corpus με τον γενικό τίτλο, Ιπποκράτους 
Επιστολαί.* Το 1995 ο ιστορικός Κώστας Κωστής εξέδωσε το βιβλίο, Στον καιρό της 
πανώλης.** Το 1998 εκδόθηκε μεταφρασμένο στη γλώσσα μας το έργο του Αμερικανού 

 * Δ. Σακαλής, Ιπποκράτους Επιστολαί. Έκδοση κριτική και ερμηνευτική. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 1989. 
 ** Κ. Κωστής, Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19ος αιώνας. 

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Ηράκλειο 1995.
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ιστορικού Timothy Miller για τα νοσοκομεία στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.* Το 2000 και 
το 2011 ο γιατρός και λογοτέχνης Πάνος Αποστολίδης εξέδωσε τις μελέτες του για τον 
Ιπποκράτειο Όρκο και τον αρχαίο γιατρό Αρεταίο.** Το 2000 και το 2013 ο κλασικός φι-
λόλογος Αιμίλιος Μαυρουδής εξέδωσε τις μελέτες του για τον αρχαίο γιατρό Αρχιγένη, 
και, για τα ιοβόλα ζώα και τα δηλητήρια φάρμακα στην αρχαία Ελληνική Ιατρική.***

Οι εκδόσεις που σημείωσα παραπάνω ως παραδείγματα χρήσιμων και σημαντικών 
βιβλίων για κάθε μελετητή, φρονώ ότι δεν είναι κατάλληλα, ούτε είναι ενδεδειγμένα ώστε 
να αποτελέσουν την ύλη των μαθημάτων που πρόκειται να διδαχθεί στους τριτοετείς 
φοιτητές της Ιατρικής.

Μπορεί κάποιος να διανοηθεί τον καθηγητή του μαθήματος ή τον επιστημονικό συ-
νεργάτη του στην έδρα, να επιχειρήσει να διδάξει τα νέα παιδιά που έχει μπροστά του, 
τα οποία, δεν έχουν ακόμα πιάσει στα χέρια τους το στηθοσκόπιο για να ακροαστούν 
έναν ασθενή, να προσπαθήσει να τα ενημερώσει για τις ‘Επιστολές του Ιπποκράτους’, 
τις αντιλήψεις των ανθρώπων του 17ου αιώνα για την προστασία από την πανώλη, ή για 
το προσωπικό των νοσοκομείων στο Βυζάντιο;

Ας μεταφερθούμε νοερά στη στιγμή που ο διδάσκων στο πανεπιστημιακό αμφιθέατρο 
θα επιχειρήσει να διδάξει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της Ιατρικής, που δεν έχουν 
ακόμα μάθει πώς γίνεται η λήψη του ιστορικού, ή πώς να κάνουν την ψηλάφηση των 
υποχονδρίων, ότι ο Όρκος του Ιπποκράτους δεν έχει πυθαγόρεια προέλευση, και ότι το 
ιατρικό έργο του Αρχιγένη υπήρξε σημαντικό κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Πώς θα δεχθούν 
αυτό το μάθημα οι φοιτητές; Πώς θα συνδέσουν αυτό το μάθημα με την εκπαίδευσή 
τους προκειμένου να γίνουν καλοί γιατροί;

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω τι απάντηση θα δώσει ο αναγνώστης του πονήματός 
μου στα παραπάνω ρητορικά ερωτήματα. Προσωπικώς έχω τη γνώμη ότι σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο, οι φοιτητές, αν δεν εγκαταλείψουν ομοθυμαδόν το αμφιθέατρο, θα απα-
ξιώσουν το συγκεκριμένο μάθημα, και ίσως, στην αντίληψή τους απαξιώσουν και τη 
χρησιμότητα της διδασκαλίας του εν λόγω μαθήματος.

Οι φοιτητές της Ιατρικής επιθυμούν να διδαχθούν πώς είναι κατασκευασμένο και 
πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα, επιθυμούν να μάθουν για τα νοσήματα και τις θε-
ραπείες, να εκπαιδευτούν πώς να εξετάζουν τους αρρώστους. Οι φοιτητές της Ιατρικής 
δεν έχουν διαμορφωμένη ιατρική προσωπικότητα και δεν διαθέτουν τις απαραίτητες 
γνώσεις, ούτε την εμπειρία της ζωής, ώστε να αντιληφθούν ότι το συγκεκριμένο μάθημα 
δεν είναι μάθημα ιστορίας, αλλά θεωρητικό μάθημα που θα τους βοηθήσει, αφενός, 
να διαμορφώσουν τρόπο ιατρικής σκέψεως, και αφετέρου, να έχουν πρότυπα ιατρικής 
συμπεριφοράς. για τα θέματα αυτά όμως, θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Εδώ θα σταθώ 

 * T. Miller, Η γέννησις του νοσοκομείου στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. (Μετ. Ν. Κελέρμενος). Ιερά Μητρόπολις Θηβών 
και Λεβαδείας. Εκδόσεις ‘ΒΗΤΑ’ Αθήνα 1998.

 ** Πάνος Αποστολίδης, Ιπποκράτειος όρκος. Κώδικας ηθικής ή λίβελλος εναντίον των ιατρών; Εκδόσεις ‘Στιγμή’ 
Αθήνα 2000. Π. Αποστολίδης, Αρεταίος. Χρονολόγηση-Ιατρική-Γλώσσα-Λεξικό ενός Έλληνα ποιητή-γιατρού από 
την Καππαδοκία. Εκδόσεις ‘Παρασκήνιο’ Αθήνα 2011.

 *** Αι. Μαυρουδής, Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο βίος και τα έργα ενός Έλληνα γιατρού στην αυτοκρατορική Ρώμη. 
Έκδοση Ακαδημίας Αθηνών Αθήναι 2000. Αι. Μαυρουδής, Τα ιοβόλα ζώα και τα δηλητήρια φάρμακα στην αρχαία 
Ελληνική Ιατρική. Καταγραφή της σχετικής γραμματείας και μελέτη των ομόθεμων έργων του Φιλουμένου και του 
Ανωνύμου [Αίλιος Προμώτος;]. Έκδοση Ακαδημίας Αθηνών Αθήναι 2013. 
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για να σημειώσω τις πληροφορίες που διαθέτουμε για τη διδασκαλία του μαθήματος 
σε παλαιότερες εποχές στη χώρα μας. 

Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΤΗ ΔΙΔΑξΑΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ  
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Η ιστορία του μαθήματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι τόσο παλαιά όσο και το 
ίδιο το Πανεπιστήμιο. Με την αρχή των εργασιών του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1837, 
άρχισε και η διδασκαλία του μαθήματος από τον Αναστάσιο Λευκία-Γεωργιάδη, ο οποίος 
είχε αναλάβει και το μάθημα της Γενικής Νοσολογίας και Θεραπευτικής, όπως ονομα-
ζόταν τότε το μάθημα της Παθολογίας, ενώ ασκούσε και τα καθήκοντα του σχολάρχη 
(κοσμήτορα) της Ιατρικής Σχολής.* Αξίζει να σημειωθεί ότι η διδασκαλία του μαθήματος 
είχε προβλεφθεί από τα πρώτα νομοθετικά διατάγματα που καθόρισαν τη λειτουργία του 
νέου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ο Αναστάσιος Λευκίας-Γεωργιάδης (1773-1853), υπήρξε 
μια σημαντική προσωπικότητα του 19ου αιώνα, με αξιόλογο ιατρικό, εθνικό, λογοτεχνικό 
και κοινωνικό έργο.** Από την αρχή της λειτουργίας του λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Αθη-
νών πράττοντας άριστα, συμπεριέλαβε στη διδακτέα ύλη της Ιατρικής Σχολής και το 
μάθημα αυτό. 

Ο Λευκίας δεν εκπόνησε κάποιο εγχειρίδιο για το μάθημα. Στην πραγματικότητα 
δεν πρόλαβε να εκδώσει βιβλία για τα μαθήματα που δίδαξε, γιατί, εντελώς αναίτια και 
παράλογα, μετά από λίγα χρόνια, διώχθηκε από το Οθώνειο Πανεπιστήμιο! Αν και πολυ-
γραφότατος, εξαιρετικά επιμελής και εργατικός, και κυρίως, καλός γνώστης της ιατρικής 
βιβλιογραφίας, ο διακεκριμένος γιατρός Λευκίας το 1843 έπεσε θύμα των πολιτικών 
παθών της εποχής και παύτηκε από το Πανεπιστήμιο. Ο Λευκίας δίδαξε μόνον 7 χρόνια. 

Την εποχή που δίδαξε ο Λευκίας είχαν εκδοθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες βιβλία 
με αντικείμενο την Ιστορία της Ιατρικής. Προφανώς, θα ερανίστηκε από αυτά τα βιβλία 
ο Λευκίας προκειμένου να διδάξει το μάθημα. Ωστόσο, ο Λευκίας δεν αρκέστηκε σε 
απλή διδασκαλία της ύλης των ξενόγλωσσων βιβλίων, αλλά, αφιέρωσε το μεγαλύτερο 
μέρος των παραδόσεών του για να διδάξει στους φοιτητές του την ιστορία της αρχαίας 
ελληνική ιατρικής. 

Ο Λευκίας, όπως ήδη ειπώθηκε, δεν εξέδωσε εγχειρίδιο για το μάθημα, αλλά έχουν 
διασωθεί χειρόγραφες σημειώσεις των μαθημάτων του από το φοιτητή Γεώργιο Ν. 
Κυριακίδη. Οι ερευνητές της ιατρικής μας ιστορίας Γεώργιος Λυρίτης και Βασίλειος 
Ρόζος, εντόπισαν τις χειρόγραφες σημειώσεις του Κυριακίδη και δημοσίευσαν το 1984 
μια ενδιαφέρουσα εργασία, στην οποία παρουσίασαν συνοπτικά τη ζωή και το έργο 
του Λευκία και αναλυτικά τις χειρόγραφες σημειώσεις του φοιτητή Κυριακίδη.*** Στην 
εργασία τους οι συγγραφείς, δυστυχώς δεν σημείωσαν σε ποια βιβλιοθήκη ή σε ποιο 
αρχείο απόκεινται οι σημειώσεις του Κυριακίδη.

 * Κ.Θ. Δημαράς, Εν Αθήναις τη 3 Μαΐου 1837. ΕΚΠΑ Αθήνα 1987.
 ** Α. Τασούλης, ‘Αναστάσιος Λευκίας-Γεωργιάδης (1773-1853). Πρώτος καθηγητής και κοσμήτορας της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Νεότερα ανέκδοτα στοιχεία’. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής. Τόμος 26ος 2009, 
σσ. 818-825. 

 *** Γ. Λυρίτης, Β. Ρόζος, ‘Αναστάσιος Γεωργιάδης-Λευκίας (1773-1853), Η συμβολή του στην Ιστορία της Ιατρικής 
στην Ελλάδα’. Ιατρική Επιθεώρησις Ενόπλων Δυνάμεων. Τόμος 18ος 1984, σσ. 299-303.
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Το χειρόγραφο βιβλίο αποτελείται από 260 σελίδες και έχει τίτλο: Επιτομή της Ιστο-
ρίας της Ιατρικής, παρά Αναστασίου Γ. Λευκία, Καθηγητού της Ιατρικής Ιστορίας εν τω 
εν Αθήναις Οθ. Πανεπιστημίω, Εν Αθήναις. Εκ χειρός Γεωργίου Ν. Κυριακίδου φοιτητού 
της Ιατρικής Σχολής του Οθ. Πανεπιστημίου 1844. Από τον τίτλο είναι φανερό ότι το 
χειρόγραφο βιβλίο δεν αποτελεί έργο του φοιτητή αλλά αποτελεί πιστή αντιγραφή των 
παραδόσεων του Λευκία. Ο Κυριακίδης με σαφήνεια αποδίδει στον εαυτό του το ρόλο 
του γραφέα των παραδόσεων του καθηγητή. Στο τέλος του χειρογράφου ο Κυριακίδης 
σημείωσε ότι το ολοκλήρωσε στις 30 Αυγούστου του 1844 στη Δημητσάνα.

Στην εργασία τους οι Λυρίτης και Ρόζος σημειώνουν τους τίτλους των μαθημάτων 
που παρέδιδε ο Λευκίας, και παρατηρούν: ‘Η διάταξη της ύλης του βιβλίου σκιαγραφεί τη 
μεθόδευση της διδασκαλίας της Ιατρικής Ιστορίας από τον Λευκία. Πράγματι ο Λευκίας, 
με τη βαθύτατη ελληνομάθειά του, επιμένει ιδιαίτερα στην περιγραφή της Ελληνικής και 
της Ρωμαϊκής, αλλά ελληνοκρατούμενης Ιατρικής. Έτσι, οι 157 από το σύνολο των 253 
σελίδων κειμένου του βιβλίου αφορούν στην Ελληνική Ιατρική’.*

Απλή ανάγνωση των τίτλων των μαθημάτων του Λευκία, όπως αυτά καταγράφηκαν 
από τον φοιτητή Κυριακίδη, μας δείχνουν ότι ο Λευκίας δεν αρκέστηκε στα ανάλογα 
ξενόγλωσσα συγγράμματα, τα οποία τότε εκτός από τον Ιπποκράτη, τον Γαληνό και τον 
Ηρόφιλο, ελάχιστα ανάφεραν για τους αρχαίους Έλληνες γιατρούς, αλλά δίδαξε και 
μαθήματα που εντυπωσιάζουν τον σύγχρονο αναγνώστη για τη βαθειά ελληνομάθεια 
του Λευκία.

Από τις 260 σελίδες των σημειώσεων του Κυριακίδη, οι 166, δηλαδή περίπου το 64% 
της ύλης των μαθημάτων του Λευκία, αφορούσαν τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής 
Ιατρικής. 

Σήμερα γνωρίζουμε καλά τα θέματα για την αρχαία ελληνική Ιατρική. Κατά την εποχή 
όμως που δίδαξε αυτά τα μαθήματα ο Λευκίας, (1837-1843), ελάχιστοι σε ολόκληρη την 
Ευρώπη γνώριζαν για τα θέματα αυτά. Ως μάθημα στο πανεπιστήμιο λοιπόν, η διδασκα-
λία της ιατροϊστορίας στην Ελλάδα άρχισε με πολύ καλούς οιωνούς, αλλά δεν είχε τη 
συνέχεια που θα έπρεπε να έχει… 

Ως μάθημα στο πανεπιστήμιο, μετά τον θάνατο του Λευκία ακολούθησε μια πτωτική 
πορεία. Το μάθημα το δίδαξαν (;) διάφοροι καθηγητές της Σχολής με ανάθεση. Οι κα-
θηγητές της Σχολής που ανέλαβαν να διδάξουν το μάθημα μετά την απομάκρυνση του 
Λευκία δεν εκπόνησαν σχετικά εγχειρίδια και έτσι δεν γνωρίζουμε ποια ήταν η ύλη των 
μαθημάτων που δίδαξαν, ή αν πράγματι δίδαξαν. για 78 χρόνια η έδρα παρέμεινε κενή, 
και τελικά, το 1921 εκλέχτηκε τακτικός καθηγητής ο Αριστοτέλης Κούζης (1872-1961).**

Ο Κούζης υπήρξε μια ιατρική και κοινωνική προσωπικότητα μεγάλου κύρους κατά 
το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του δημοσίευσε 
μεγάλο αριθμό εργασιών με αντικείμενο την Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής.*** Από το 1921 

 * Γ. Λυρίτης, Β. Ρόζος, ‘Αναστάσιος Γεωργιάδης-Λευκίας… ό.π., σ. 302.
 ** Spyros Marketos, ‘Studying and Teaching the history of medicine in Greece. The National University of Athens 

experience (1837-1997)’. Medicina nei Secoli Arte e Scienza. Vol. 10 1998, pp. 241-251.
 *** Την εργογραφία του Κούζη στην Ιστορία της Ιατρικής τη συγκέντρωσε και τη δημοσίευσε ο παιδίατρος και ιστορικός 

της Ιατρικής Δημήτριος Καραμπερόπουλος στο βιβλίο: Αριστοτέλης Κούζης. Ο καρκίνος παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν 
ιατροίς. (Επανέκδοση-επιμέλεια-εισαγωγή-ευρετήριο Δ. Καραμπερόπουλος). Εκδόσεις ‘Σταμούλης’ Αθήνα 2004, 
σσ. 23-30.
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που εκλέχθηκε καθηγητής ο Κούζης, έως το θάνατό του, έδωσε νέα πνοή στη μελέτη 
αυτών των θεμάτων και, το 1928, ίδρυσε την Ελληνική Εταιρεία Ιστορία της Ιατρικής. Το 
1935 είχε οργανώσει ειδικό συνέδριο για την Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής, το οποίο 
όμως δεν πραγματοποιήθηκε για λόγους ανεξάρτητους της θελήσεώς του.* 

Ο Κούζης το 1929 εξέδωσε το βιβλίο Ιστορία της Ιατρικής. Πρόκειται για μια προ-
σπάθεια συγγραφής ενός μεγάλου συγγράμματος που δεν ολοκληρώθηκε. Το βιβλίο 
εκδόθηκε με την ένδειξη, Τεύχος Α΄, αποτελείται από 192 σελίδες και όπως αναγράφεται 
στη σελίδα τίτλου, διαπραγματεύεται τα θέματα: Προϊστορική, Μεσοποταμιακή, Αιγυπτι-
ακή, Αρχαία Ελληνική Ιατρική. 

Προφανώς θα πρέπει να δεχθούμε ότι ο Κούζης στις παραδόσεις του μαθήματος, 
δεν θα περιορίστηκε να διδάξει μόνο έως την αρχαία ελληνική Ιατρική, και μάλιστα 
χωρίς να ολοκληρώσει το κεφάλαιο για τον Ιπποκράτη και το έργο του, αλλά θα δίδαξε 
και για την Ιατρική σε επόμενους αιώνες και σε άλλους λαούς. Στο συμπέρασμα αυτό 
καταλήγω γιατί έχω ένα μικρό βιβλίο που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1932. Συγγραφέ-
ας του βιβλίου είναι ο Κώστας Παπαστεργίου και ο τίτλος, Σημειώσεις Ιστορίας της 
Ιατρικής. Ευνόητο ότι το εν λόγω βιβλίο είναι ένα ακόμα χαρακτηριστικό δείγμα της 
γνωστής σε όλους τους Έλληνες γιατρούς ελληνικής εφευρέσεως… των πανεπιστη-
μιακών σημειώσεων. 

Στις 108 σελίδες του βιβλίου που περιέχει, χωρίς όμως να γίνεται ρητή αναφορά, τις 
παραδόσεις του Κούζη, αναπτύσσονται σε έκταση οι ιατρικές γνώσεις και οι πρακτικές 
όλων των αρχαίων λαών του κόσμου, η αρχαία ελληνική Ιατρική, καθώς και η εξέλιξη 
της Ιατρικής από τον Μεσαίωνα έως τον 19ο αιώνα. 

Όπως γνωρίζουν καλά όλοι οι Έλληνες γιατροί που ‘εντρύφησαν’ κατά το παρελθόν 
στις περίφημες ‘σημειώσεις’, οι σημειώσεις δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι παραδόσεις 
του καθηγητή και παράλληλα τα θέματα που απαιτούσε να γνωρίζουν οι φοιτητές προ-
κειμένου να λάβουν προβιβάσημο βαθμό, ‘να περάσουν το μάθημα’ κατά την φοιτητική 
ορολογία. Χάρις στις σημειώσεις του Κυριακίδη και του Παπαστεργίου, διαθέτουμε 
αξιόπιστες μαρτυρίες για τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων του Λευκία και του Κούζη. 
Παρόμοια δομή της ύλης ακολούθησαν αργότερα και άλλες εκδόσεις που χρησιμοποι-
ήθηκαν για τη διδασκαλία του μαθήματος στα πανεπιστήμια της χώρας μας.**

Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του στην έδρα Λευκία, που αφιέρωσε το 60% και 
πλέον των παραδόσεών του για την αρχαία ελληνική Ιατρική, ο Κούζης, σύμφωνα πάντα 
με τις σημειώσεις του μαθήματός του, για την αρχαία ελληνική και βυζαντινή Ιατρική, 
αφιέρωσε λιγότερο από το 30% των παραδόσεών του και της διδακτέας ύλης του μαθή-
ματος. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός, γιατί ο Κούζης ήταν καλός γνώστης της αρχαίας 
ελληνικής ιατρικής γραμματείας. Το σύνολο των μελετών και δημοσιευμάτων του, εκτός 
από μερικές νεκρολογίες, ήταν αφιερωμένο στην προβολή της αρχαίας ελληνικής και 
βυζαντινής Ιατρικής.

 * Για το συνέδριο του Κούζη, βλ. Λ. Βλαδίμηρος, Α΄ Συνέδριον Ιστορίας της Ελληνικής Ιατρικής. Εν Αθήναις 1935. 
Γιατροί και ιατρικά δρώμενα στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Αθήνα 2016.

 ** Πρόκειται για τις εκδόσεις, Βασίλειος Ρόζος, Ιωάννης Παπαβασιλείου, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Ιατρικής. (Τόμοι 
2). Αθήνα-Ιωάννινα. Τόμος 1ος 1985, τόμος 2ος 1989. Σπύρος Μαρκέτος, Εικονογραφημένη Ιστορία της Ιατρικής. 
Εκδόσεις ‘ΖΗΤΑ’ Αθήνα 1993. Ιωάννης Λασκαράτος, Ιστορία της Ιατρικής. (Τόμοι 2). Εκδόσεις ‘Πασχαλίδη’ Αθήνα 
2003-2004. 
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Αυτές είναι οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη διδασκαλία του συγκεκριμένου 
μαθήματος όπως επιχειρήθηκε να διδαχθεί από τον Λευκία και τον Κούζη. Από τις παρα-
πάνω πληροφορίες για την ύλη των παραδόσεων των πρώτων καθηγητών που δίδαξαν 
το μάθημα, γίνεται φανερό ότι τόσο ο Λευκίας, όσο και αργότερα ο Κούζης, έδωσαν 
στις παραδόσεις του μαθήματος μια μορφή, ‘ολικής μεταφοράς’ ολόκληρης της ‘ύλης’ 
ενός ‘συγγράμματος’. Συγγράμματος που ο Λευκίας δεν πρόλαβε να συγγράψει, ενώ ο 
Κούζης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ;

Στο σημείο αυτό επιθυμώ να καταθέσω τις προσωπικές μου απόψεις για τη διδα-
σκαλία του μαθήματος. Δηλαδή, 

Ποιος είναι ο σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος;
Ποια θα πρέπει να είναι η διδακτέα ύλη του μαθήματος;
Ποιοι θα πρέπει να διδάσκουν το μάθημα στις Ιατρικές Σχολές;
Το μάθημα είναι επιδεκτικό αλλαγών και τροποποιήσεων;
Εξ όσων γνωρίζω, ουδέποτε έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας μια τέτοια συζή-

τηση. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι ουδέποτε έχουμε συζητήσει για τα θέματα αυτά, θα 
τολμήσω να καταθέσω εδώ τις προσωπικές μου απόψεις, προσπαθώντας να απαντήσω 
στα παραπάνω ερωτήματα. Θέλω να δηλώσω ότι οι απαντήσεις που θα δώσω συνιστούν 
προσωπικές απόψεις, και φυσικά, δεν δεσμεύουν τον πνευματικό φορέα που μας φιλοξενεί 
κάθε χρόνο οργανώνοντας τις άκρως ενδιαφέρουσες ημερίδες. Επίσης, από την αρχή 
επιθυμώ να καταθέσω την άποψή μου ότι το εν λόγω μάθημα θα πρέπει να διδάσκεται 
δύο φορές στο Πανεπιστήμιο, την πρώτη φορά κατά το τρίτο έτος των σπουδών και τη 
δεύτερη φορά κατά το τελευταίο έτος των σπουδών.* 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές διδάσκονται 
προκειμένου να γίνουν γιατροί και όχι ειδικευμένοι γιατροί. Διδάσκονται δηλαδή στις αρχές 
των σπουδών τους τις βασικές γνώσεις Ανατομικής και Φυσιολογίας, και στη συνέχεια, 
τα ειδικά μαθήματα. Σκοπός κάθε μαθήματος της Σχολής είναι η μετάδοση βασικών 
και απαραίτητων γνώσεων, δεν είναι σκοπός η δημιουργία των μελλοντικών ειδικών για 
κάθε ειδικότητα. για παράδειγμα, ο καθηγητής του μαθήματος της Ιατροδικαστικής 
και οι συνεργάτες του, τα μέλη του διδακτικού επιστημονικού προσωπικού της έδρας 
(ΔΕΠ), όταν παραδίδουν μαθήματα στους φοιτητές, έχουν αποστολή τη διδασκαλία 
των βασικών ιατροδικαστικών γνώσεων που είναι αναγκαίες για τη βασική εκπαίδευση 
των φοιτητών της ιατρικής, δεν έχουν αποστολή να εκπαιδεύσουν τους μελλοντικούς 
ιατροδικαστές της χώρας. Άλλη η αποστολή να εκπαιδευτούν οι μελλοντικοί ειδικοί μιάς 
ειδικότητας και άλλη η αποστολή να μάθουν οι μελλοντικοί γιατροί τις βασικές γνώσεις 
μιάς ειδικότητας.

Ο καθηγητής της Οφθαλμολογίας, και πάλι ως παράδειγμα, διδάσκει στους φοιτητές 
τις βασικές γνώσεις της ειδικότητάς του, δεν τους προετοιμάζει να δώσουν εξετάσεις 
για την ειδικότητα της Οφθαλμολογίας. Μπορεί ο καθηγητής της Οφθαλμολογίας να 

 *  Σε ορισμένα Πανεπιστήμια της Ελβετίας το μάθημα της Ιστορίας της Ιατρικής διδάσκεται κατά τη διάρκεια των 
σπουδών των φοιτητών τρεις φορές. R. Mayer, ‘L’enseignement de l’Histoire de la Médicine en Suisse’. Vesalius. 
Vol. VI 2000, pp. 42-50. 
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έχει εκπονήσει ένα υποδειγματικό σύγγραμμα Οφθαλμολογίας, ωστόσο, αυτό δεν ση-
μαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθήσει να διδάξει στους φοιτητές ολόκληρη την ύλη του 
συγγράμματος. 

Από την αρχή της διαπραγμάτευσης του θέματος, θα πρέπει να παρατηρήσω, και 
σε αυτή την παρατήρηση πιστεύω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι, ότι 

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της επιστημονικής θεματολογίας 
ενός συγγράμματος και της διδακτέας ύλης που θα πρέπει να 
παραδοθεί ως μάθημα στους φοιτητές.

Η διδακτέα ύλη ενός μαθήματος καθορίζεται από το σκοπό του μαθήματος.
Το ΔΕΠ της έδρας του μαθήματος στις πανεπιστημιακές σχολές έχει ως αποστολή 

να διδάξει στους φοιτητές τις βασικές γνώσεις, όχι να εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς… 
ιστορικούς της Ιατρικής. Ωστόσο, αν και το συγκεκριμένο μάθημα άρχισε να διδάσκεται 
στους φοιτητές από το 1837, δεν έχει γίνει κοινά αποδεκτό τι ακριβώς είναι το μάθημα 
αυτό. Ποιες είναι οι βασικές γνώσεις από την ελληνική αλλά και από την παγκόσμια 
Ιστορία της Ιατρικής που θα πρέπει να διδαχθούν στους φοιτητές στο τρίτο έτος των 
σπουδών τους; 

Σκοπός του μαθήματος κατά το τρίτο έτος των σπουδών είναι να προβάλλει στους 
φοιτητές ιδανικά πρότυπα γιατρών του παρελθόντος, τα οποία, με τη ζωή και το έργο 
τους διαμόρφωσαν την ιατρική σκέψη και πρακτική. 

Οι νέοι έχουν ανάγκη από πρότυπα, και το εν λόγω μάθημα έχει 
πολλά ιδανικά πρότυπα να τους παρουσιάσει. Με τη διδασκαλία 
της ζωής και του έργου των μεγάλων γιατρών του παρελθόντος, 
διδάσκονται οι φοιτητές και τον τρόπο της ιατρικής σκέψεως.

Μαθαίνουν για τα μεγάλα προβλήματα της Ιατρικής και με ποιους τρόπους αυτά 
λύθηκαν κατά το παρελθόν. Ο τρόπος σκέψης των αρχαίων γιατρών διδάσκει στους 
φοιτητές πώς να αρχίσουν να διαμορφώνουν τον δικό τους τρόπο σκέψης. Στο τρίτο 
έτος των σπουδών, πάντα κατά την προσωπική μου άποψη, η διδασκαλία του μαθήματος 
θα πρέπει να βασιστεί στην προβολή της ζωής και του έργου των μεγάλων διδασκάλων 
της ιατρικής τέχνης, καθώς και του τρόπου σκέψης που ακολούθησαν προκειμένου να 
λύσουν τα προβλήματα της Ιατρικής σε κάθε εποχή. 

ΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ;

Όπως ήδη έχω σημειώσει, η διδακτέα ύλη ενός μαθήματος καθορίζεται από το σκοπό 
του μαθήματος. Σκοπός του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές τη διαχρονική 
εξέλιξη της ιατρικής σκέψεως και πρακτικής, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τους 
μεγάλους γιατρούς του παρελθόντος. Τα μεγάλα επιτεύγματα της Ιατρικής και οι δημι-
ουργεί τους, ανά τους αιώνες, προσφέρονται ως ιδανικά πρότυπα, με τα οποία οι φοιτητές 
μπορούν να ταυτιστούν. Το μάθημα είναι το μοναδικό κατά τη διάρκεια των σπουδών που 
δίδει στους φοιτητές σωρεία ιδανικών προτύπων και παραδειγμάτων σοφής ιατρικής 
σκέψεως. Η Ιστορία διδάσκει δια των παραδειγμάτων.
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Τα μέλη του ΔΕΠ στις Ιατρικές Σχολές μας που έχουν επωμιστεί το καθήκον να διδά-
ξουν το μάθημα, έχουν τη γνώση και τις ικανότητες ώστε το συγκεκριμένο αντικείμενο 
να μην το παρουσιάσουν στους φοιτητές ως διδασκαλία ιστορικών γνώσεων, αλλά ως 
μάθημα που θα προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις κατάλληλες για να αποκτήσουν 
τη δική τους ιατρική σκέψη. Το μάθημα της Ιστορίας της Ιατρικής δεν είναι μάθημα 
Ιστορίας, είναι μάθημα Ιατρικής. Στα μέλη του ΔΕΠ εναπόκειται το υψηλόφρον καθή-
κον ώστε, το ούτως ή άλλως ευχάριστο και ενδιαφέρον μάθημα να το διδάξουν στους 
φοιτητές με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει και χρήσιμο. Να μην τους μεταφέρουν μόνον 
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις αλλά κυρίως πρότυπα ιατρικής σκέψεως και ανθρωπιστικής 
συμπεριφοράς. Να διδάξουν το μάθημα έτσι ώστε, οι διδασκόμενοι να το αντιληφθούν 
ως απαραίτητο εφόδιο για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία και όχι ως διδασκαλία 
του παρελθόντος.

Από την απέραντη ύλη της παγκόσμιας Ιστορίας της Ιατρικής, επιλέγεται και διαμορ-
φώνεται η διδακτέα ύλη του μαθήματος στα Πανεπιστήμια, ώστε οι φοιτητές μέσω της 
Ιστορίας να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη σύγχρονη 
Ιατρική. Ειδικά στη χώρα μας, το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί το κατ’ εξοχήν ‘δικό 
μας’ μάθημα. Όλοι οι ιστορικοί της Ιατρικής, Έλληνες και ξένοι, παλαιοί και σύγχρονοι, 
έχουν δεχθεί ως αναντίρρητο γεγονός τη δημιουργία της σύγχρονης Ιατρικής από τους 
αρχαίους Έλληνες γιατρούς. Από τις πολυάριθμες αναφορές διακεκριμένων ιστορικών 
της Ιατρικής, που θα μπορούσαν να γεμίσουν, όχι μόνον σελίδες αλλά τόμο ολόκληρο, 
θα σταθώ σε μία πρόσφατη. γράφοντας, λοιπόν, σύγχρονος Άγγλος ιστορικός της 
Ιατρικής για τους αρχαίους Έλληνες γιατρούς και την ιατρική σκέψη και πρακτική που 
δημιούργησαν, αποφαίνεται: 

Ήρθε να κυριαρχήσει στη δυτική ιατρική σκέψη και πρακτική 
για αιώνες, ως πηγή θεωριών, θεραπευτικών μεθόδων και ιδεών 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να διδάσκεται, να 
μελετάται και να εφαρμόζεται η Ιατρική’.*

Τυχεροί και προνομιούχοι οι διδάσκοντες το μάθημα σε ελληνικά πανεπιστήμια. Το 
μεγαλύτερο και ίσως το σπουδαιότερο μέρος της ύλης του μαθήματός τους το αντλούν 
από τους θησαυρούς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς! 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ;

Το ερώτημα σε παλαιότερες εποχές θα ήταν εντελώς παράλογο, γιατί η απάντηση 
είναι αυτονόητη. Οι γιατροί διδάσκουν τους φοιτητές της Ιατρικής. Στη χώρα μας όμως, 
που ως γνωστόν ευδοκιμεί και αναπτύσσεται η φαιδρά πορτοκαλέα, κατορθώσαμε τα 
αυτονόητα να μην είναι αυτονόητα. Τις τελευταίες δεκαετίες σε ορισμένες Ιατρικές Σχολές 
το μάθημα διδάσκεται και από πτυχιούχους άλλων επιστημών και όχι αποκλειστικά από 
γιατρούς. Ουδείς μη γιατρός μπορεί να αντικαταστήσει στη διδασκαλία του μαθήματος 

 * Vivian Nutton, Αρχαία Ιατρική. (Μτφρ. Αιμίλιος Μαυρουδής, Ευθυμία Καπράρα). University Studio Press Θεσσα-
λονίκη 2018, σ. 125.
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έναν γιατρό. Οι φοιτητές της Ιατρικής που θα έχουν μπροστά τους έναν διδάσκοντα 
φιλόλογο ή ιστορικό, όσο και αν αυτός είναι καλά καταρτισμένος στην επιστήμη του, θα 
αντιληφθούν το αντικείμενο του μαθήματος ως φιλολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, 
και όχι ως μάθημα της Ιατρικής. 

Η εικόνα του γιατρού με την άσπρη μπλούζα μπροστά στο κρεβάτι του ασθενούς 
που θα παρουσιάσει στους φοιτητές του έναν άρρωστο με Ιπποκρατικό προσωπείο και 
θα τους μιλήσει, έστω και για λίγο, για τον Ιπποκράτη, δεν μπορεί να αντικατασταθεί στη 
μνήμη των φοιτητών ακόμα και από τον πλέον κορυφαίο φιλόλογο ή ιστορικό του κόσμου. 

Ο γιατρός που θα αναφέρει σε κάποιο αμφιθέατρο τις ιατρικές απόψεις του Ιππο-
κράτους για κάποιο νόσημα ή για τη δίαιτα των ασθενών, στην αντίληψη των φοιτητών 
γεφυρώνει εικοσιπέντε αιώνες συνεχούς ιατρικής εξελίξεως. Ο γιατρός που θα μιλήσει 
στους φοιτητές της ιατρικής για τους γιατρούς του παρελθόντος, θα τους μιλήσει για 
την ιατρική που άσκησαν. Ο φιλόλογος, ο ιστορικός, ο αρχαιολόγος, ο φιλόσοφος, θα 
περιοριστεί να μιλήσει στους φοιτητές για αρχαία κείμενα! 

Οι γιατροί από τις βασικές τους σπουδές έχουν αποκτήσει γνώσεις για νοσήματα, 
συμπτώματα, θεραπείες, φάρμακα, διαγνωστικές και θεραπευτικές πρακτικές. Αυτές 
οι βασικές γνώσεις τους βοηθούν να αντιληφθούν καλύτερα τη σημασία κάθε ιατρικής 
ανακαλύψεως στο πέρασμα των αιώνων, να αξιολογήσουν κάθε νέα θεωρία για τα αίτια 
των νοσημάτων, να εκτιμήσουν την ιδιαιτερότητα κάθε νέας διαγνωστικής ή εγχειρη-
τικής τεχνικής. Όσοι στερούνται βασικής ιατρικής εκπαιδεύσεως δεν είναι σε θέση 
να αντιληφθούν τα παραπάνω. Έτσι, αναγκαστικά, θα μιλήσουν στους φοιτητές με τη 
‘γλώσσα’ της δικής τους επιστήμης, και όχι με την μοναδική γλώσσα που επιβάλλεται 
να διδάσκεται στις Ιατρικές Σχολές, τη ‘γλώσσα της Ιατρικής Επιστήμης’. 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΔΕΚΤΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ;

Κατά τον 19ο αιώνα δίδαξε το μάθημα της Παιδιατρικής ο Αντώνιος Βιτσάρης (1820-
1882), και το μάθημα της Φαρμακολογίας ο Θεόδωρος Αφεντούλης (1824-1893), για να 
περιοριστώ σε δύο παραδείγματα. Ουδείς σώφρων πιστεύει σήμερα ότι τα μαθήματα 
αυτά θα πρέπει να διδάσκονται όπως τα δίδαξαν τότε οι πρώτοι διδάξαντες, ούτε βέ-
βαια η ύλη των μαθημάτων θα πρέπει σήμερα να είναι η ύλη που δίδαξαν τότε στους 
φοιτητές αυτοί οι σπουδαίοι καθηγητές. Αν, λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, με ποια 
λογική εμείς σήμερα θα πρέπει να συνεχίσουμε να διδάσκουμε το μάθημα της Ιστορίας 
της Ιατρικής με τον τρόπο και την ύλη που δίδαξε ο Λευκίας τον 19ο αιώνα, ή ο Κούζης 
κατά τον Μεσοπόλεμο;

Ο καθηγητής της Ιστορίας της Ιατρικής Σπύρος Μαρκέτος είχε παλαιότερα επιση-
μάνει αυτές τις νέες αντιλήψεις που θα πρέπει να διέπουν τη σύγχρονη διδασκαλία του 
μαθήματος. ‘Η σπουδή της ιατροϊστορίας έχει δύο ισχυρούς επιστημονικούς προβολείς. 
Ο ένας βλέπει προς τα πίσω. Ο άλλος φωτίζει μπροστά. Πρόκειται για τη σύγχρονη ιατροϊ-
στορία που δεν αποβλέπει μόνον στη συγκομιδή νεκρών ιατρικών γνώσεων και γεγονότων, 
αλλά που προσπαθεί να βοηθήσει στην αποκρυπτογράφηση της ανθρώπινης μοίρας… 
Είναι περιττό να τονιστεί ότι η διδασκαλία της ιατροϊστορίας δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Κι 
ότι όσο πιο λίγα ονόματα αναφέρονται και πιο λίγες ημερομηνίες αραδιάζονται κατά τη 
διδαχή της, τόσο πιο ελκυστικό και αποδοτικό γίνεται το μάθημά της… Η καλλιέργεια της 
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Ουμανιστικής Παιδείας και της ιατρικής δεοντολογίας αποτελούν δύο από τους υπέρτα-
τους στόχους της σύγχρονης ιατροϊστορίας’.*

Ο διδάσκων σήμερα το μάθημα στο Πανεπιστήμιο έχει τη δυνατότητα, αντλώντας 
από ένα αστείρευτο απόθεμα γνώσεων, να επιλέξει ό,τι θεωρεί αναγκαίο για να εξετάσει 
και να προτείνει λύσεις για κάθε σύγχρονο πρόβλημα της ιατρικής πρακτικής.

Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑξΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ

Το μάθημα έχει μια ιδιαιτερότητα που το χαρακτηρίζει και το διαφοροποιεί από τα 
άλλα μαθήματα που διδάσκονται στις Ιατρικές Σχολές. Η ιδιαιτερότητα του μαθήματος, 
και συνακόλουθα η μεγάλη αξία του, συνίσταται στο γεγονός ότι αποτελεί το μοναδικό 
μάθημα που προσφέρεται για τη διδασκαλία της ανθρωπιστικής διαστάσεως της Ιατρικής. 
Από την πλούσια πνευματική παρακαταθήκη της ιστορικής εξελίξεως της Ιατρικής, ο 
διδάσκων το μάθημα αντλεί πνευματικό υλικό κατάλληλο για να διδάξει και να καθοδη-
γήσει τους νέους γιατρούς. Από τα πολλά αρχαία κείμενα που θα μπορούσε κάποιος να 
προβάλλει ως πρότυπο ηθικής συμπεριφοράς του γιατρού, θα αρκεστώ σε ένα.

Ην δε καιρός είη χορηγίης ξένω τε εόντι και απορέοντι, μάλιστα επαρκέειν τοίσι τοιουτέ-
ουσιν, ην γαρ παρή φιλανθρωπίη, πάρεστι και φιλοτεχνίη. (Εάν δε παρουσιαστεί ευκαιρία 
να βοηθήσετε κάποιον άρρωστο ξένο και φτωχό, βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους 
με ιδιαίτερη προθυμία, γιατί όπου υπάρχει φιλανθρωπία, υπάρχει και αγάπη για την 
επιστήμη).** Μόνον το μάθημα της ιατροϊστορίας προσφέρεται για παρόμοια διδασκαλία.

Παραπάνω έγραψα τη γνώμη μου για την αναγκαιότητα της διδασκαλίας του μαθή-
ματος, τόσον κατά το τρίτο έτος των σπουδών, όσον και κατά το τελευταίο έτος. Στο 
τρίτο έτος οι φοιτητές έχουν ανάγκη από πρότυπα ιατρικής σκέψεως. Στο τελευταίο 
έτος οι φοιτητές έχουν ανάγκη από πρότυπα ιατρικής συμπεριφοράς. 

Στην κρίση που μαστίζει σήμερα τις ιατρικές σπουδές και το ιατρικό επάγγελμα λόγω 
ελλείψεως γενικής ανθρωπιστικής παιδείας, το μάθημα αποτελεί ένα σημαντικό όπλο 
για την αντιμετώπιση της κρίσεως.*** Στην κρίση που γεννά ελλείματα ηθικών αξιών, το 
μάθημα έρχεται να καλύψει τα κενά και να θωρακίσει με στέρεα πνευματικά εφόδια 
τους νέους γιατρούς, προετοιμάζοντάς τους για μια ιατρική σταδιοδρομία με ανθρω-
ποκεντρικό προσανατολισμό. 

 * Σπύρος Μαρκέτος, ‘Η ‘άλλη’ όψη της ιατροϊστορίας’. Ευθύνη. Φυλλάδιο Νεοελληνικού προβληματισμού. Τεύχος 
114ο Ιούνιος 1981, σσ. 316-317. 

 ** Ιπποκράτους. Παραγγελίαι. 6. (Απόδοση από τον Πάνο Αποστολίδη). Πρβλ. Πάνος Αποστολίδης, Ο Ιπποκράτης 
στην Ιατρική της εποχής μας. Εκδόσεις ‘Στιγμή’ Αθήνα 2005, σσ. 72-73.

 *** Η κρίση στις ιατρικές σπουδές και στο ιατρικό επάγγελμα έχει ήδη επισημανθεί στη διεθνή βιβλιογραφία και έχει 
αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού και στις ημερίδες της ΕΔΙΠ. Φώτης Παυλάτος, ‘Κρίση στο Ιπποκρατικό 
λειτούργημα’. Στο συλλογικό τόμο: Η Ιπποκρατική ηθική στις σύγχρονες εξελίξεις’. (Επιμ. Π. Ζηρογιάννης, Ι. Κο-
σμίδης). Πρακτικά 1ης Ημερίδας Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος (ΕΔΙΠ), Αθήνα 2006, σσ. 16-27. 
Θεόδωρος Μουντοκαλάκης, ‘Ελλείμματα στην ιατρική παιδεία’. Στο συλλογικό τόμο: Η Ιπποκρατική ηθική στις 
σύγχρονες εξελίξεις’. (Επιμ. Π. Ζηρογιάννης, Ε. Βογιατζάκης, Ι. Κοσμίδης). Πρακτικά 2ης Ημερίδας ΕΔΙΠ, Αθήνα 
2007, σσ. 46-50. Πάνος Αποστολίδης, ‘Το σύνδρομο της αλληλεγγύης των μετριοτήτων’. Στο συλλογικό τόμο: Η 
θέση του γιατρού στην κοινωνία (ΙΙ). (Επιμ. Π. Ζηρογιάννης και συν.). Πρακτικά 11ης Ημερίδας ΕΔΙΠ, Αθήνα 2015, 
σσ. 211-212. Θ. Μουντοκαλάκης, ‘Περί ευσχημοσύνης: Πόσο ευσχήμων είναι σήμερα ο γιατρός;’. Στο συλλογικό 
τόμο: Η σχέση του σύγχρονου γιατρού με τις Ιπποκρατικές αρχές και την ιστορία της επιστήμης του. (Επιμ. Π. 
Ζηρογιάννης, Ε. Βογιατζάκης). Πρακτικά 12ης Ημερίδας ΕΔΙΠ, Αθήνα 2016, σσ. 130-137. 
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Μόνον στο μάθημα της Ιστορίας της Ιατρικής θα διδαχθούν οι φοιτητές τη φράση: 
Ωφελέειν, ή, μη βλάπτειν. Φράση που θα πρέπει να την έχουν ως πυξίδα της ιατρικής 
σταδιοδρομίας τους. Η σύγχρονη Ιατρική, παρά τα τεράστια επιτεύγματά της, διέρχεται 
μια περίοδο κρίσεως και ελλείματος ηθικών αξιών.* Το μάθημα αποτελεί ένα από τα 
μέσα που διαθέτουμε προκειμένου να αντιμετωπιστεί, ή τουλάχιστον να περιοριστεί, το 
έλλειμα ηθικών αξιών.

ΟΙ ΦΑΡΟΙ ΣΤΑ ΠΕΛΑΓΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

Πελάγη απέραντα οι ιατρικές γνώσεις που αδιάκοπα συσσωρεύονται. Ο βίος βρα-
χύς, η δε τέχνη μακρά, ο δε καιρός οξύς, η δε πείρα σφαλερή, η δε κρίσις χαλεπή. Πώς 
θα κινηθεί ο γιατρός μέσα στο πέλαγος των γνώσεων; Πώς θα ξεχωρίσει τις γνώσεις 
που προσφέρονται για μια καλύτερη άσκηση της επιστήμης, από τις αμφίβολης αξίας 
γνώσεις και πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν σε επιστημονικά ή ηθικά αδιέξοδα; 
Ιητρική δε πάντα πάλαι υπάρχει, και αρχή και οδός ευρημένη.

Συναρπαστική και ενδιαφέρουσα αναμφίβολα η μελέτη της Ιστορίας της Ιατρικής, 
η οποία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, αποτελεί τη συσσωρευμένη εμπειρία αιώνων. 
Η εμπειρία πάντα διδάσκει. Διδάσκει για να γνωρίσουμε καλύτερα το παρελθόν, αλλά 
ταυτόχρονα, μπορεί να μας διδάξει πώς να διαχειριστούμε το παρόν και πώς να ορ-
γανώσουμε το μέλλον. Η Ιστορία της Ιατρικής, ως γνώση του παρελθόντος, μπορεί να 
μας δώσει απαντήσεις για όλα τα σύγχρονα ιατρικά προβλήματα, αρκεί φυσικά… να 
τη ρωτήσουμε.

Τη μελέτη της Ιστορίας της Ιατρικής την παρομοιάζω με τους φάρους στα πέλαγα. 
Οι φάροι στις θάλασσες δεν είναι προορισμοί για τα πλοία, αποτελούν όμως την ανα-
γκαία βοήθεια για τα πλοία. Η μελέτη του ιατρικού παρελθόντος, όπως ακριβώς και οι 
φάροι στις θάλασσες, δεν είναι γνώση προορισμός, αλλά γνώση που θα βοηθήσει να 
οδηγηθούμε στον προορισμό. Οι φάροι στα πέλαγα, σταθεροί, σιωπηλοί και σίγουροι, 
δείχνουν πάντα το σωστό δρόμο, την ευρημένη οδό, για να αποφύγουμε τις επικίνδυνες 
ξέρες και να οδηγήσουμε το σκάφος στο ασφαλές λιμάνι. Αλλοίμονο στους ναυτικούς 
που αδιαφορούν για τις οδηγίες των φάρων. Αλλοίμονο στους γιατρούς που δεν έχουν 
φάρους να τους οδηγούν στην αποστολή τους…

Τους ευάριθμους εργάτες της Ιστορίας της Ιατρικής στην πατρίδα μας, τους παρομοι-
άζω με τους φαροφύλακες. Όπως οι μοναχικοί φαροφύλακες φροντίζουν να είναι πάντα 
σε λειτουργία οι φάροι, έτσι και αυτοί οι λίγοι πιστοί, πολλοί από αυτούς μάλιστα, χωρίς 
‘επίσημο διορισμό’ και χωρίς ‘μισθό’, εργάζονται για να είναι πάντα αναμμένοι οι φάροι…

 * Φώτης Παυλάτος, ‘Κρίση στη βιοϊατρική έρευνα’. Θέματα Μαιευτικής-Γυναικολογίας. Τόμος; 2007, σσ. 137-141, 
256-266, 333-340. 



ΑπονοΜη ΤιΜηΤικών ΔιΑκρισΕών

ΑνΑγορΕυση σΕ κηρυκΕσ  
Του ιπποκρΑΤΕιου πνΕυΜΑΤοσ Τών γιΑΤρών

Γεράσιμου Ρηγάτου

Λάζαρου Βλαδίμηρου
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Γεράσιμος Ρηγάτος (1945-)

Παρουσίαση: Ευάγγελος Δ. Βογιατζάκης

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρουσιάσω το έργο 
και την προσωπικότητα του γιατρού γεράσιμου Ρηγάτου, στη 
σημερινή τελετή.

Ο γεράσιμος Ρηγάτος, είναι γιατρός παθολόγος - ογκολό-
γος, με μακρά πείρα στον τομέα της επιστήμης του. Ασχολείται 
επίσης με θέματα Λαογραφίας, Ιστορίας και Πολιτισμού, σε 
σχέση με την ιατρική επιστήμη. Παράλληλα, ασχολείται και με 
την πεζογραφία.

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου και έγινε διδάκτωρ και υφηγητής 
– άμισθος επίκουρος καθηγητής. Εργάστηκε ως γιατρός επί 40 χρόνια και άσκησε την 
ειδικότητα του Παθολόγου – Ογκολόγου. Επί 26 χρόνια διετέλεσε Διευθυντής Νοσοκο-
μείου, 24 από τα οποία στο Νοσοκομείο «Ο Άγιος Σάββας».

Δραστηριοποιήθηκε στο χώρο των επιστημονικών εταιρειών και διετέλεσε Πρόεδρος 
ή μέλος Διοικητικών Συμβουλίων σε πολλές Ιατρικές Εταιρείες. Έχει ανακηρυχθεί επί-
τιμο μέλος σε άλλες, ενώ του έχουν απονεμηθεί τίτλοι «Εύφημης Μνείας», «Τιμητικού 
Διπλώματος», «Ευαρέσκειας» κ.ά. από ογκολογικές κυρίως επιστημονικές εταιρείες. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡγΑ γΙΑΤΡΟΙ
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Επίσης του έχουν απονεμηθεί περί τις 30 τιμητικές πλακέτες για επιστημονική 
και κοινωνική προσφορά. 

Είναι ιδρυτής (1989) και επί σειρά ετών Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχο-
κοινωνικής Ογκολογίας. Ασχολείται με το βιοϊατρικό τύπο και είναι ή έχει διατελέσει 
μέλος συντακτικών επιτροπών, διευθυντής και επίτιμος διευθυντής σύνταξης διαφόρων 
περιοδικών.

Παράλληλα με την ιατρική ασχολείται και με την ιστορία, τη λαογραφία και τον πο-
λιτισμό της ιατρικής, καθώς και με την πεζογραφία. Από έγκυρους εκδοτικούς οίκους 
έχουν κυκλοφορήσει πολλά βιβλία του, ελληνικά και ξενόγλωσσα.

Η εκδοτική και η γενικότερη πολιτιστική δραστηριότητά του έχουν ευρύτατα ανα-
γνωρισθεί και σχολιασθεί με περίπου 1000 κριτικά σημειώματα και άρθρα από διακε-
κριμένους Πανεπιστημιακούς του χώρου των Ανθρωπιστικών Σπουδών, από κριτικούς, 
από λογοτέχνες και δημοσιογράφους.

Είναι τακτικό μέλος: 
- της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, 
- της Ενωτικής Πορείας Συγγραφέων, 
- της Εταιρείας Λογοτεχνών ΝΔ Ελλάδα
- της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας
- του Ωδείου Αθηνών, καθώς και 
Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών.
Έχει συνεργασθεί κατά καιρούς με διάφορες εφημερίδες («Ελευθεροτυπία», «Το 

Παρόν», «Ριζοσπάστης») με περιοδικά της Αθήνας («Έρευνα», «Ομπρέλα», «Ιχνευτής», 
«Χοροστάσι», «Ιστορία Εικονογραφημένη», «Αχαϊκά», «Συλλογές» κ.ά.), καθώς και με τις 
σειρές «Ιστορικά» και «Πρωτοπόροι» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία».
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ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ… 
 – Ομηρικές λέξεις στη σύγχρονη Ιατρική (Κάκτος 1996)
 – Η αρχαία ιατρική στη λαϊκή μας παράδοση (Εκδ. ΒΗΤΑ 1999, Β΄ έκδ. 2007)
 – Τα βότανα στον πολιτισμό των Ελλήνων (Διαχρονικές Εκδόσεις 2001, γ΄ έκδοση 
2014)

 – Αρρώστιες και γιατροί σε αρχαία ελληνικά επιγράμματα (Εκδ. ΒΗΤΑ 2001, Β΄ 
έκδ. 2005)

 – Δημ. Πεπαγωμένου Σύνταγμα περί ποδάγρας (Διαχρονικές Εκδόσεις, 2005).
 – Ιπποκρατική Ψυχιατρική (Εκδ. Ascent, 2008)
 – Η Ιστορία του καρκίνου και της Ογκολογίας (εκδ. Ascent, 2009)
 – Ο πόνος στον πολιτισμό και την ιστορία της Ιατρικής (Εκδ. ΒΗΤΑ, 2009, γ΄ έκδ. 2013)
 – Διατροφική παράδοση στην Ελλάδα (Εκδ. ΒΗΤΑ, 2011, Β΄ έκδ. 2013)
 – Η συμβολή της ελληνικής γλώσσας στην Παγκόσμια Ιατρική Ορολογία (Εκδ. 
ΒΗΤΑ, 2012). 

για τα βιβλία του ο γεράσιμος Ρηγάτος έχει βραβευθεί με πάρα πολλές τιμητικές 
διακρίσεις από την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών (Έπαινος Μάρκου Αυγέρη 1994), 
από τον Ο.Φ. Ολυμπιακού Πνεύματος (2001), από την Α.Σ.Π.Ε. (2008) και από διάφορα 
λογοτεχνικά και άλλα σωματεία.
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Έχει τιμηθεί με ειδική εκδήλωση από τον Το-
μέα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1996), με 
υποτροφία από το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Princeton (1998) και με ειδικά 
αφιερώματα σε εφημερίδες και στα περιοδικά 
«Έρευνα» (1996) «Ομπρέλα» (2005), «Το στίγμα» 
(2007), «Πνευματική Κύπρος» (2010), «Η Εύγερος 
Κεφαλονιάς» (2015) κ.α.

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει, ανάμεσα 
στις δεκάδες βραβεύσεις του, για την απονομή 
από την Ακαδημία Αθηνών του βραβείου Α΄ Τάξε-
ως, 1989, και της ανώτατης τιμητικής διάκρισης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Οκτώβριο 2006, 
με την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. …για τη μακροχρόνια 
και πρωτοποριακή προσφορά του στην Ιατρική 
Επιστήμη, στην Ιστορία, τη Λαογραφία και τον 

Πολιτισμό της Ιατρικής και στη Λογοτεχνία.
Φέτος, με τη συμπλήρωση 40 χρόνων συγγραφικού έργου του (1979-2019), διοργα-

νωθήκαν και θα διοργανωθούν τιμητικές φιλολογικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και θα 
κυκλοφορήσει ενιαίο αναμνηστικό τεύχος με κριτικές για τα βιβλία του, με συνεντεύξεις 
και με εργογραφικό και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και κυκλοφόρησε αναμνηστικό 
γραμματόσημα των ΕΛΤΑ, για χρήση εσωτερικού (0,72 ευρώ).

Ο τιμώμενος γιατρός σήμερα, δεν περιορίσθηκε στην κλινική καθημερινότητα. Το 
ανθρωπιστικό βιογραφικό του είναι εκτενές και χαρακτηρίζεται από αφιλοκερδή ιατρική 
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παροχή στον ασθενή. Η προσφορά του, επίσης, στην ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των 
ογκολογικών ασθενών υπήρξε αξιομνημόνευτη στη μακρά ιατρική πορεία του. 

Η ιατρική πρακτική του υπαγορεύεται υποδειγματικά από τις αρχές της ιατρικής 
δεοντολογίας, που καθιστούν το ιατρικό επάγγελμα ένα απαράμιλλης σημασίας λει-
τούργημα, που στα βασικά της άρθρα αναφέρει … 

«Ο γιατρός τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη, ασκεί το έργο του σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα 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 
γιατρού και να κλονίσει την πίστη του κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα. Οφείλει, 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 γιατρού γεράσιμου Ρηγάτου, η βαθειά ιατρική κα-
τάρτιση του, σε συνδυασμό με τη συνεισφορά του στην Ιστορία, τη Λαογραφία και τον 
Πολιτισμό, τον οδήγησαν σε μία λαμπρή σταδιοδρομία και του προσέδωσαν ευρύτατη 
εκτίμηση και αναγνώριση 

Ο γιατρός κ. Ρηγάτος, 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 γιατρός, 
επισημαίνω και τη συμβολή του στη βελτίωση του όλου τρόπου παροχής φροντίδας 
υγείας στους πολίτες της πατρίδας μας, στα 40 χρόνια που άσκησε την ιατρική και την 
ειδικότητα του Παθολόγου – Ογκολόγου.

Ο γιατρός Γεράσιμος Ρηγάτος διαθέτει τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία της προσωπικότητας, 
που τον αναδεικνύουν σε πρότυπο για τους λειτουργούς της υγείας. Το έργο, οι αρχές και 
το ήθος του αποτελούν για όλους μας πολύτιμες παρακαταθήκες και αποτελεί σύγχρονο 
Κήρυκα του Ιπποκράτειου Πνεύματος.



200

η ιατριΚη ΦρΟντιδα τΟυ ασθΕνΟυσ απΟ τη Χρηση των ΒΟτανων

Η Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος

αναγνωρίζουσα

την προσήλωση στις αρχές του Ιπποκρατείου Πνεύματος  

και τη διάδοση των αξιών αυτού, τις οποίες επιδεικνύει ο γιατρός

κ. Γεράσιμος Ρηγάτος

ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΙ

αυτόν με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ

σε Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος

απονέμοντας τιμητικό μετάλλιο

ΑΘΗΝΑ

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος

 Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Π.Ν. ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος (1944-)

Παρουσίαση: Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

γεννήθηκε στην Αθήνα όπου πραγματοποίησε 
τις εγκύκλιες σπουδές του. Μετά από εισαγωγικές 
εξετάσεις το 1963 γράφτηκε στην Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών του εργάστηκε από το πρώτο έτος στην 
Ιδιωτική γενική Κλινική του αναδόχου του Μαιευτήρα 
γυναικολόγου Λάζαρου Βάρλα, όπου απέκτησε ικανο-
ποιητική ιατρική εμπειρία εργαζόμενος ως βοηθός της 
Κλινικής και ερχόμενος σε επαφή με το αντικείμενο 
της νοσηλείας και παρακολούθησης των ασθενών.

Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών το 1969 
Υπηρέτησε από το 1969 έως το 1971 τη στρατιωτική 
του θητεία ως οπλίτης γιατρός. Το 1971 έλαβε την 
άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Εκπλήρω-
σε την υποχρέωση της υπηρεσίας στην ύπαιθρο για 
ένα χρόνο. Υπηρέτησε από τον Ιούλιο του 1973 έως 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡγΑ γΙΑΤΡΟΙ

Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος.

Φοιτητής Ιατρικής, 1963.
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τον Οκτώβριο του 1975 στο Ιπποκράτειο 
γενικό Νοσοκομείο Αθηνών για την από-
κτηση της ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια 
της εργασίας του στο Νοσοκομείο υπό 
την καθοδήγηση του Διευθυντού της 
Κλινικής Υφηγητή κ. Μιχαήλ Σαρρή, 
εκπόνησε τη Διδακτορική Διατριβή του.

Τον τίτλο του Διδάκτορος της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
απέκτησε το 1975 υποστηρίζοντας το 
θέμα: Συμβολή εις την μελέτην της αλι- 
θιασικής χολοκυστίτιδος. Υπηρέτησε 
στην Α’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Μαιευτήριον 
«Αλεξάνδρα» υπό τη Διεύθυνση του 
Καθηγητή Διονυσίου Κασκαρέλη από 
το Νοέμβριο 1975 έως τον Ιανουάριο 
1979. Το 1977 όμως βρήκε το χρόνο να 
αρραβωνιαστεί τη Μίκα Ορφανού. Κατά 
τη διάρκεια της ειδίκευσής του έλαβε 
μέρος σε εργασίες της Κλινικής οι οποί-
ες δημοσιεύτηκαν σε ιατρικά περιοδικά. 
Έλαβε ειδικότητα Μαιευτήρος γυναι-
κολόγου το Μάρτιο του 1979. Από το 
Σεπτέμβριο του 1979 έως το Δεκέμβριο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης (αγροτικό), 1971.

Ειδικευόμενος στο «Αλεξάνδρα», 1976.
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του 1980 εργάστηκε στο Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών «Υγεία» ως βοηθός 
του γυναικολογικού-Μαιευτικού τμήματος. Υπηρέτησε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο 
από τον Οκτώβριο 1981 έως τον Αύγουστο του 1984 ως σύμβουλος γυναικολόγος και 
από τις 30 Αυγούστου 1984 έως 31 Δεκεμβρίου 1985 ως Επιμελητής Α’ γυναικολόγος. 
Ο τιμώμενος μπορεί να είναι υπερήφανος και για έναν ακόμη λόγο. Δημιούργησε με την 
εξαίρετη σύζυγό του Μίκα Ορφανού γιατρό μικροβιολόγο, μία θαυμάσια οικογένεια με 
τα τρία παιδιά τους τον Λευτέρη, τη Λουίζα και τον γιάννη.

Το 1986 επιλέχτηκε ως εισηγητής Β’ και μετείχε στο Συμβούλιο κρίσεως των υπο-

Αρραβωνιασμένοι, 1977. Μαμά δύο παιδιών, 1983.

Ρήνος, 2001.
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ψηφίων για το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας στο 16ο ΣΚΕΙΟΠΝΙ στο γενικό Νοσοκομείο 
Τριπόλεως. Από τη λήψη της ειδικότητος του Μαιευτήρος γυναικολόγου εργάστηκε 
ιδιωτικώς, ως επιστημονικός συνεργάτης, στο Θεραπευτήριο «Υγεία» και στα ιδιωτικά 
Μαιευτήρια Αθηνών «Λητώ», «Ήρα» και «Ιασώ». 

Τιμητικές διακρίσεις

Στις 31 Μαρτίου 2006 το Διοικητικό  Συμβούλιο της Εταιρείας Στρατιωτικής Ιατρικής 
τον ανακήρυξε Επίτιμο Μέλος της Εταιρείας Στρατιωτικής Ιατρικής, με επίδοση ανα-
μνηστικής πλακέτας.

Βραβεία

1998. 1ο Βραβεία Ιστορίας της Ιατρικής από το γερουλάνειο Ίδρυμα.
2004. 1ο Βραβείο Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας από το γερουλάνειο Ίδρυμα.
2004. Βραβείο Αντιγόνης Αρσένη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σμυρναίων.

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

Μέλος Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος της Κω, Διεθνούς Εταιρείας Ιστορίας της 
Ιατρικής, Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας των Ιατρικών 
Επιστημών, Συλλόγου Φίλων Μουσείου Ελληνικής Ιατρικής,  Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας 
της Παιδιατρικής, γραφείου Μελέτης Ιστορίας Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικές εκδόσεις

Δώδεκα ιατρικές επιστημονικές εργασίες σε ιατρικά περιοδικά, και 110 επιστημονικές 
εργασίες σε ιατρικά, φαρμακευτικά και ιστορικά περιοδικά, καθώς και σε συλλογικές 
εκδόσεις από διάφορους επιστημονικούς φορείς, για θέματα Δεοντολογίας και Ιστορίας 
της Ιατρικής.

Προσκεκλημένος ομιλητής σε Συνέδρια και Επιστημονικές Ημερίδες

Έχει δώσει διαλέξεις για θέματα Ιατρικής Δεοντολογίας και Ιστορίας σε πολλά Συνέδρια.

Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών σε ιατρικά περιοδικά.

Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής στα περιοδικά: Θέματα Μαιευτικής Γυναικολογίας 
και Δέλτος. 

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Έχει πραγματοποιήσει 48 παρουσιάσεις ιατρικών βιβλίων στις σελίδες έγκυρων 
ιατρικών περιοδικών.

Ερευνητικό και συγγραφικό έργο

Τα τελευταία 20 χρόνια έχει στρέψει το ερευνητικό και συγγραφικό του ενδιαφέρον 
στη μελέτη και ανάδειξη της Ιστορίας της Ιατρικής, του διαχρονικού ιατρικού Πολιτι-
σμού της Ελλάδος και της Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. για το σκοπό αυτό έχει 
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μελετήσει από αρχεία, συλλογές και βιβλιοθήκες, πρωτογενές ιατρικό και ιστορικό 
υλικό το οποίο παρουσιάζει τη ζωή και το υποδειγματικό έργο κορυφαίων γιατρών του 
παρελθόντος και της σύγχρονης εποχής. Καρπός αυτής της ενασχόλησης υπήρξε η 
συγγραφή ειδικών μονογραφιών, επιστημονικών ανακοινώσεων και ομιλιών σε ιατρικά 
Συνέδρια και Επιστημονικές Ημερίδες, όπως και η δημοσίευση δεκάδων επιστημονικών 
εργασιών σε περιοδικά. Η μελέτη και δημοσίευση εργασιών για επιφανείς γιατρούς του 
παρελθόντος, αφενός προάγει την ιστορική μας μνήμη, αφετέρου δε προβάλλει, ιδίως 
στους νέους γιατρούς, πρότυπα και παραδείγματα προς μίμηση.

Μεταξύ άλλων εργασιών Ιατρικής Ιστορίας και Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, έχει 
δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες για πολλούς γιατρούς υποδείγματα για το επιστη-
μονικό και κοινωνικό τους έργο, όπως επίσης και τον ανθρωπιστικό και τον Ιπποκρατικό 
τρόπο με τον οποίο άσκησαν την Ιατρική. για το λόγο αυτό στην ιατρική επιστημονική 
κοινότητα του τόπου μας, είναι αρκετά γνωστός για τις εργασίες του αυτές. Έχει λάβει 
βραβεία και τιμητικές διακρίσεις και έχει προσκληθεί από οργανωτικές επιτροπές Συ-
νεδρίων να δώσει σχετικές διαλέξεις και ομιλίες.

Κατά το χρονικό διάστημα 1994-2001, στο πλαίσιο των επιστημονικών εκδηλώσεων 
και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του Μαιευτηρίου Λητώ 
παρουσίασε στους εργαζόμενους γιατρούς, μαίες και 
επιστημονικούς συνεργάτες, ομιλίες με αντικείμενο την 
Ιστορία της Ιατρικής. Κατά την εκδήλωση για τον εορτασμό 
των 30 χρόνων λειτουργίας του Μαιευτηρίου «Λητώ», τον 
Ιανουάριο 2001 συμμετείχε παρουσιάζοντας τη συλλογή 
του από παλαιά χειρουργικά και μαιευτικά εργαλεία.

Βιβλία

1. Ιατρική και Διαφήμιση στην Ελλάδα. Από την 
Αρχαιότητα ως το 1940. Εκδόσεις «Επτάλοφος» Αθήνα 
1992 (Με τον Ανδρέα Χρ. Ριζόπουλο).

Το βιβλίο μελετά και παρουσιάζει την εξελικτική πορεία, 
από τις πρώτες καταγραμμένες διαφημιστικές ενέργειες 
στα Ασκληπιεία της Αρχαίας Ελλάδας, ως την απαρχή 
της θεμελίωσης της επιστημονικής διαφημιστικής λει-
τουργίας τον 20ό αιώνα. Η παράλληλη πορεία των δύο 
αυτών δραστηριοτήτων παρουσιάζεται και εικονογρα-
φείται πλουσιότατα από ανέκδοτες, αθησαύριστες και 
δυσεύρετες πηγές.

2. Το Υγειονομικό στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 
1897. Εκδόσεις «Λογοθέτης» Αθήνα 1997.

Η ιατρική παρουσία και δράση στο συγκεκριμένο πό-
λεμο δεν είχε μελετηθεί έως το 1997 αν και μεσολάβησε 
ένας αιώνας από τον «άτυχο πόλεμο», όπως συνηθίζεται 
να αναφέρεται στην ιστοριογραφία μας, ο Ελληνοτουρ-
κικός Πόλεμος του 1897. Το βιβλίο κάλυψε αυτό το κενό 
της βιβλιογραφίας μας.
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3. Παναγιώτης Παμπούκης πρωτοπόρος μικροβιολόγος-ιδρυτής του Λυσσιατρείου. 
Εκδόσεις «Επτάλοφος» Αθήνα 2002.

Το βιβλίο πραγματεύεται τον επιστημονικό βίο και το κοινωνικό έργο του πρώτου 
Έλληνα μικροβιολόγου, του ιδρυτού του πρώτου Λυσσιατρείου στη χώρα μας, βραβευ-
μένου από τη γαλλική Ακαδημία της Ιατρικής, Παναγιώτη Παμπούκη. Στην ιατροϊστορική 
μας βιβλιογραφία όσα γνωρίζαμε για τον πρωτοπόρο μικροβιολόγο ήταν ευάριθμες 
γραμμές σε σχετικά λήμματα εγκυκλοπαιδικών λεξικών. 

4. Ανάλεκτα Ιστορίας Ιατρικής. (Με τον Ανδρέα Χρ. Ριζόπουλο). Έκδοση Ομίλου 
«ΙΑΣΩ» Αθήνα 2005.

Το βιβλίο αποτελεί συλλογή των δημοσιευμένων εργασιών και των προφορικών ανα-
κοινώσεων για διάφορα θέματα Ιστορίας της νεοελληνικής Ιατρικής και Φαρμακευτικής. 
Όλα τα θέματα-κεφάλαια του βιβλίου δουλεύτηκαν από την αρχή και εμπλουτίστηκαν 
με νέα πληροφορίες και βιβλιογραφικές παραπομπές, δεν έγινε απλή μεταγραφή των 
δημοσιευμένων εργασιών. Στο βιβλίο προστέθηκαν και νέα κεφάλαια, με άγνωστα στοι-
χεία και αθησαύριστες πληροφορίες για τον ξαβέριο Λάνδερερ, τον Νικόλαο Κωστή, τον 
Αναστάσιο Ζίννη, τον Ευγένιο Ντουαγέν. Στο κεφάλαιο για το Λάνδερερ δημοσιεύονται 
τέσσερα άγνωστα και αδημοσίευτα έγγραφα της οθωνικής περιόδου.

5. Ιωάννης Καρδαμάτης. Ο Πρωτεργάτης του Ανθελονοσιακού Αγώνα. Εκδόσεις 
«Επτάλοφος» Αθήνα 2006.

Στο βιβλίο παρουσιάζεται το επιστημονικό έργο και η κοινωνική προσφορά του 
πρωτεργάτη του ανθελονοσιακού αγώνα, Ιωάννη Καρδαμάτη. Μονογραφία για τον 
Καρδαμάτη, όπως και για τον πρωτοπόρο μικροβιολόγο Παναγιώτη Παμπούκη, δεν είχε 
παρουσιαστεί ως τώρα στην ιατροϊστορική μας βιβλιογραφία. Στο βιβλίο παρουσιάζεται 
επίσης σε ειδικό κεφάλαιο ένα άλλο άγνωστο στην ιστοριογραφία μας θέμα. Η μεγίστη 
συμβολή του ανθελονοσιακού αγώνα στην πολεμική προετοιμασία για τους Βαλκανικούς 
Πολέμους. Η σημαντική μείωση της νοσηρότητας από την ελονοσία, την οποία πέτυχε 
τα χρόνια που προηγήθηκαν των Βαλκανικών Πολέμων, ο Σύλλογος προς περιστολήν 
των ελωδών νόσων, σύλλογος όπου έδρασε με επιτυχία ο Καρδαμάτης, απέδωσε στο 
Στράτευμα πολλές χιλιάδες υγιείς και ρωμαλέους στρατευσίμους. Μια άγνωστη και 



207

ΚηρυΚασ ιππΟΚρατΕιΟυ πνΕυΜατΟσ – λαΖαρΟσ Ε. ΒλαδιΜηρΟσ

αβιβλιογράφητη ως τώρα συμβολή της νεοελληνικής Ιατρικής στην ιστορική εξέλιξη 
του τόπου μας.

6. Γιατροί του παρελθόντος με πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δράση. (Με 
τον Νικόλα Χ. Ραζή και τον Ανδρέα Χρ. Ριζόπουλο). Έκδοση Δήμου Αροανίας 2007.

Το βιβλίο παρουσιάζει 14 σύντομα βιογραφικά σημειώματα γιατρών του 19ου και 
20ού αιώνα, οι οποίοι άσκησαν τη γενική Ιατρική σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα και κοινό σημείο όλων αυτών των γιατρών, η επιτυχημένη άσκηση 
του ιατρικού λειτουργήματος με αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια και Ιπποκρατική δεοντο-
λογία, ενώ παράλληλα ανάπτυξαν και σημαντική δραστηριότητα για έργα κοινωνικής 
προόδου και πολιτισμού. 

7. Ιστορία της Ελληνικής Ιατρικής στη Σμύρνη (2018). Βραβεύτηκε από την Ένωση 
Σμυρναίων, με το Βραβείο Αντιγόνης Αρσένη.

8. Ιστορία της Ιατρικής του 20ού αιώνα. Οι Έλληνες πρωτοπόροι. Στη σειρά αυτή 
των έργων του Καθηγητή Σπύρου Μαρκέτου συμμετέχει στη βιογραφία του Νικόλαου 
Κ. Λούρου (1898-1986). Ιατρικές εκδόσεις «Ζήτα» Αθήνα 2001.

9. Γρηγόρης Λαμπράκης (1912-1963) σε συνεργασία με τον γιατρό Αριστείδη Γ. 
Διαμαντή.

10. Γιατροί και Ιατρική στην Επανάσταση του 1821.
11. Το αίτιο της ατεκνίας της βασίλισσας Αμαλίας.
12. Ιπποκράτειος Μαιευτική Σείσις.
13. Σκεύος Ζερβός. Πρωτοπόρος γιατρός, ερευνητής, συγγραφέας, εθνικός 

ευεργέτης και πολιτικός. Το έργο του εκδόθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών 
(2018). Είναι ένα πολύτιμο αφιέρωμα στον ιδιοφυή Καλύμνιο επιστήμονα και αεικίνητο 
αγωνιστή, ο οποίος όπως γράφει ο Βλαδίμηρος, είχε πει:

Τα νιάτα μου, το σφρίγος μου, τη ζωτικότητα και την περιουσία 
μου τα διέθεσα υπέρ της σεπτής πατρίδας και της επιστήμης 
μου (1960).

Ο γιατρός Βλαδίμηρος αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του 
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η ιατριΚη ΦρΟντιδα τΟυ ασθΕνΟυσ απΟ τη Χρηση των ΒΟτανων

στη συγγραφή έργων με θέμα την Ιστορία της Ιατρικής και την πολιτισμική έκφραση 
σημαντικών προσωπικοτήτων της Ιατρικής. Το έργο του γιατρού Λάζαρου Βλαδίμηρου 
αποτελεί παρακαταθήκη για τον σύγχρονο γιατρό, αλλά και για τους μελλοντικούς 
ερευνητές. Ο τιμώμενος πέρα από το δημιουργικό του έργο, έδειξε την πίστη και την 
αφοσίωσή του στις Ιπποκρατικές αρχές και υπηρέτησε με πάθος την πάσχουσα με 
μεγάλη διάθεση προσφοράς.

Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ι.Π., αξιολόγησε το σύνολο της προσφοράς του στην Ιατρική και 
διαπιστώθηκε ότι διαθέτει τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η ΕΔΙΠ, τα οποία προσδιορίζουν 
και αναδεικνύνουν τον λειτουργό της υγείας ο οποίος έχει προσφέρει στον πάσχοντα 
(ή στην πάσχουσα γυναίκα) και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για του νεότερους 
ομότεχνούς του. Αποφάσισε ομόφωνα την αναγόρευσή του σε Κήρυκα του Ιπποκρατείου 
Πνεύματος απονέμοντας ειδικό μετάλλιο.
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ΚηρυΚασ ιππΟΚρατΕιΟυ πνΕυΜατΟσ – λαΖαρΟσ Ε. ΒλαδιΜηρΟσ

Η Εταιρεία Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος

αναγνωρίζουσα

την προσήλωση στις αρχές του Ιπποκρατείου Πνεύματος  

και τη διάδοση των αξιών αυτού, τις οποίες επιδεικνύει ο γιατρός

κ. Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος

ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΙ

αυτόν με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ

σε Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος

απονέμοντας τιμητικό μετάλλιο

ΑΘΗΝΑ

16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος

 Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ Π.Ν. ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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