
ΤΟ ΣΩΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΗ 

Η Επηζηεκνληθή Αληηκεζνδνιόγηα 

ζηελ πξόιεςε θαη Θεξαπεία έρεη απνηύρεη 

 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

«θαη όκωο  ε Γε γπξίδεη…» ιέεη ν Γαιηιαίνο   

“ Η ηαηξηθή δελ γπξίδεη’! 

 
Καηά ηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα νη δηθαζηέο ηνπ Γαιηιαίνπ θαη ν 

πεξηζζόηεξνο θόζκνο  ηεο Επξώπεο  πίζηεπαλ  όηη ε γε είλαη αθίλεηε  

θαη πσο ν Ήιηνο είλαη απηόο, πνπ γπξίδεη γύξω ηεο.  

  
Ο Γαιηιαίνο, ιίγνη ζνθνί θαη πνιύ ιίγνη 

ινγηθά ζθεπηόκελνη άλζξσπνη ήμεξαλ 

αθξηβώο ην αληίζεην, όηη δειαδή ε Γε 

γπξίδεη γύξω απ’ ηνλ Ήιην θαη εθείλνο 
παξακέλεη αθίλεηνο.  

Αλ θαη είραλ δίθην, νη άλζξσπνη απηνί 

απνηεινύζαλ κία κηθξή κεηνλόηεηα κέζα ζην πλεπκαηηθό ηέικα ηνπ 

Μεζαίσλα.  

Η πιεηνλόηεηα δειαδή ε κάδα πάληνηε ζπλεζίδεη λ’ αθνινπζεί ηηο 
θαηεζηεκέλεο θαη θπξίαξρεο απόςεηο πνπ ζπλήζσο επηθξαηνύλ.  

 

Ο θόζκνο έρεη ηελ ηάζε λ’ αληηζηέθεηαη ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο 

θαηλνηνκίεο. Απηό ηζρύεη θαη γηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο εθάζηνηε 
επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο. Έηζη κία κεγάιε κεξίδα επηζηεκόλσλ δελ 

ζα κπνξέζεη πνηέ λ’ απνδερζεί θάπνηεο παιηέο ή λέεο δηαθνξεηηθέο 

ζεσξίεο, επεηδή απηέο ζα αληηπξνζσπεύνπλ γη’ απηνύο θπξίσο 

απώιεηα ηζρύνο, ρξήκαηνο θαη γνήηξνπ.  
 



ήκεξα, ε θιαζηθή Ιαηξηθή θαη καδί ηεο ν δπηηθόο θπξίσο θόζκνο 

βξίζθνληαη κπξνζηά ζ’ έλα ηεξάζηην αδηέμνδν ζηελ ππόζεζε πγεία 

παξά ηηο θαζεζπραζηηθέο δηαβεβαηώζεηο ηεο Ιαηξηθήο θνηλόηεηαο.  
 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε  ην ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη ζα 

πξέπεη θαη’ αξρήλ λα δνύκε, γηαηί ππάξρεη ηέηνηα κεγάιε έμαξζε 

ζε όιωλ ηωλ εηδώλ ηηο  αζζέλεηεο.  
Επίζεο ζα εμεηάζνπκε κε ινγηθή αιιά θαη κε θηινζνθηθή ζεώξεζε 

ηηο απόςεηο πνπ πξεζβεύεη ε ζύγρξνλε Κιαζηθή Ιαηξηθή ζθέςε θαη 

ηηο κεζόδνπο ζεξαπείαο πνπ απηή ρξεζηκνπνηεί.  

 
Η ζύγρξνλε ηαηξνθαξκαθεπηηθή κεζνδνινγία 

 

Η ζύγρξνλε θιαζηθή ζρνιή αθνινπζεί έλα θαη κνλαδηθό λόκν 

ζεξαπείαο ηνλ «ελάληηα ελαληίνηο», αιιά όπσο ζα δνύκε ηνλ 
ρξεζηκνπνηεί κε ιαλζαζκέλν ηξόπν. Καηά ηελ θιαζηθή πεξίνδν ζηελ 

αξραία Ειιάδα δύν λόκνη ζεξαπείαο ππήξραλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαλ 

απ’ ηνπο αξραίνπο ηαηξνύο, ν «ενάντια εναντίοις», θαη ν «όμοια 

ομοίοις», δειαδή ν ελαληηνπαζεηηθόο (επίζεζε ζηα ζπκπηώκαηα ηεο 

αζζέλεηαο) θαη ν νκνηνπαζεηηθόο (ελίζρπζε ζηα ζπκπηώκαηα ηεο 
αζζέλεηαο, πνπ γίλεηαη κε αζθαιή ηξόπν.)  

 

Ο πξώηνο ρξεζηκνπνηνύηαλ πεξηζζόηεξν γηα ηελ θαηαπξάπλζε ηωλ 

ζπκπηωκάηωλ θαη ιηγόηεξν γηα ηελ ζεξαπεία ησλ αζζελεηώλ. 
Μάιηζηα γη’ απηόλ αθξηβώο ηνλ ιόγν έγηλε θαη ε αηηία δηακάρεο 

κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ηαηξηθώλ ζρνιώλ κέρξη θαη ηελ πξώηκε 

Ρσκατθή πεξίνδν.  

 
Ο δεύηεξνο ρξεζηκνπνηνύληαλ θπξίωο γηα ηελ ζεξαπεία. Καηά 

ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζαίσλα ε ηαηξηθή ππνβαζκίζηεθε πνιύ κέρξη ηελ 

επνρή ηεο Αλαγέλλεζεο θαη ηνπ Δηαθσηηζκνύ, αθνύ είρε πεξηέιζεη 

ζηα ρέξηα ησλ θιεξηθώλ όπνπ εμέπεζε ζε δεηζηδαηκνλία θαη 

καγγαλεία.  
 

«Σν θύζηο λόζωλ ηαηξόο» θα ν  «όμοια ομοίοις» δειαδή ν 

νκνηνπαζεηηθόο λόκνο ράζεθε κέζα ζηα ζθνηάδηα ηνπ Μεζαίσλα, ελώ 

ν «ενάντια εναντίοις» δηαζώζεθε θαη ήηαλ ν κόλνο λόκνο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθε πιένλ θαηά θόξνλ γηα θάζε είδνπο ζεξαπεία. 

Καηά ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηώλα ε Ιαηξηθή ζρνιή πηνζέηεζε ηελ 

Kαξηεζηαλή ζεωξία  ζε ζπλδπαζκό θαη κε ηε ζεσξία ησλ 

κηθξνβίσλ, πνπ θαζηέξσζε ηελ ίδηα πεξίπνπ πεξίνδν ν ρεκηθόο θαη 
βηνιόγνο Λνπδνβίθνο Παζηέξ.  

 

Έηζη, κέρξη ζήκεξα ζεσξεί, όηη ν άλζξσπνο είλαη έλα νλ 

θπζηθνβηνρεκηθήο ππόζηαζεο, πνπ θηλείηαη κέζσ ειεθηξηθώλ 
εγθεθαιηθώλ θαη άιισλ εξεζηζκάησλ θαη θαηεπζύλεηαη από έλα 

ζύλζεην είδνο κεραληθήο ιεηηνπξγίαο.  



 

Σν ζώκα ζεωξείηαη ωο κία κεραλή πνπ θάζε βιάβε ηεο είλαη 

απνηέιεζκα κίαο ζπγθεθξηκέλεο αηηίαο.  
Σα αίηηα ηωλ αζζελεηώλ βξίζθνληαη θπξίσο εμσηεξηθά θαη 

πξνζβάιινπλ ζε θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνλ νξγαληζκό.  

Δειαδή έλαο ηόο είλαη ην απνηέιεζκα κίαο γξίπεο, έλα βαθηήξην ην 

απνηέιεζκα κίαο κόιπλζεο, ή έλαο εμσηεξηθόο επηβαξπληηθόο 
παξάγνληαο (π.ρ. ην  θάπληζκα, ε θαθή δηαηξνθή) ην απνηέιεζκα 

ελόο θαξθηληθνύ όγθνπ.  

 

Έηζη, νη αζζέλεηεο είλαη κεκνλωκέλεο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ή 
θάπνην ζύλνιν θαηαζηάζεσλ, πνπ πξνζβάινπλ ηνπηθά θάπνην 

ηδηαίηεξν ζεκείν ηνπ ζώκαηνο θαη ζεσξνύληαη σο θπζηθνρεκηθνί 

κεραληζκνί.  

 
Απνηεινύλ κνηξαίεο θαηαζηάζεηο γηα ηνπο αλζξώπνπο, πνπ 

πξνθαινύληαη από εμσηεξηθνύο θπξίσο παζνγόλνπο θαη 

αιιεξγηνγόλνπο παξάγνληεο μεληζηέο όπσο κηθξόβηα, κύθεηεο, ηνύο, 

βαθηεξίδηα θ.ά., ή από εζσηεξηθνύο παξάγνληεο, πνπ ηνπο 

δεκηνπξγεί ν νξγαληζκόο καο από δηάθνξεο ζύλζεηεο θαη 
ιαλζάλνπζεο ιεηηνπξγίεο ηνπ.  

 

Οη αζζέλεηεο ραξαθηεξίδνληαη από ζπκπηώκαηα, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. Απηά είλαη πόλνη, ππξεηόο, 
εκεηνί, δηάξξνηεο, εμαλζήκαηα, θιεγκνλέο, θύζηεο, όγθνη θ.ά. Τα 

ζπκπηώκαηα απνηεινύλ ηελ ίδηα ηελ αζζέλεηα θαη γη’ απηό πξέπεη λα 

ζεξαπεύνληαη.  

 
Μεξηθέο αζζέλεηεο έρνπλ γελεηηθή θαη θιεξνλνκηθή πξνέιεπζε 

θαη κεηαβηβάδνληαη από γεληά ζε γεληά. Επνκέλσο, αθνύ ε 

ππνηηζέκελε αηηηνινγία θαη παζνγέλεηα είλαη μεθάζαξεο θαη 

βξίζθνληαη ζ’ έλα πιηθό επίπεδν, έηζη θαη ε ζεξαπεία είλαη 

πξνθαζνξηζκέλε πάιη ζην επίπεδν απηό. 

Ας δούμε τώρα τις μεθόδους πρόληψης και θεραπείας της 

καθιερωμένης  Ιατρικής σχολής:  

Πξνιεπηηθά πξέπεη λα μεθηλάκε από ηα παηδηθά καο ρξόληα θαη λα 

εκβνιηαδόκαζηε από κηθξνί, ώζηε λα κελ αξξσζηαίλνπκε θαζόινπ, 

ή αλ απηό ζπκβαίλεη, λα γίλεηαη κε ήπην ηξόπν. 

Ο εκβνιηαζκόο  ιέγνπλ νη ηαηξνεπηζηήκνλεο καο πξνζηαηεύεη 
απ’ ηελ ελδεηθλπόκελε αξξώζηηα κέζσ ησλ εμαζζελεκέλσλ ηώλ πνπ 

κπαίλνπλ ζην ζώκα καο, κε ζθνπό ηελ δεκηνπξγία αληηζσκάησλ.  

Επίζεο πξνιεπηηθά ζα πξέπεη λ’ απνθεύγνπκε ηελ επαθή κε ηνπο 

εμσηεξηθνύο παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ ηηο αζζέλεηεο (κηθξόβηα, 
βαθηεξίδηα θ.ά.) γηα λα κελ λνζήζνπκε.  

 

Η ΕΞΑΦΑΝΙΗ ΣΩΝ ΤΜΠΣΩΜΆΣΩΝ. 

Τα ζπκπηώκαηα ησλ αζζελεηώλ, επεηδή απεηινύλ ηελ πγεία καο θαη 



ηελ δσή καο, πξέπεη λα ηα εμαθαλίζνπκε κε ην ρεκηθό νπινζηάζην 

ησλ θαξκάθσλ, κε ηα γλσζηά «αληί» ρεκηθά θάξκαθα θαη όιεο 

ηηο άιιεο «αληί» κεζόδνπο.  
Επίζεο παξνκνίσο δειαδή «αληί» ζα πξέπεη λα δξάζνπκε θαη ηνπηθά, 

λα εμνληώζνπκε θαη λα εμαθαλίζνπκε κε θάζε ηξόπν ηελ αζζέλεηα 

κε ηα ζπκπηώκαηά ηεο όπνπ θη αλ βξίζθεηαη.  

 
Δειαδή λα  δειεηεξηάζνπκε  ηελ αξξώζηηα κε δηάθνξα ρεκηθά 

θάξκαθα, λα ηελ θάςνπκε κε ξαδηελεξγέο θαη άιιεο αθηηλνβνιίεο, ή 

λα ηελ μεξηδώζνπκε κε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αθαηξώληαο ηνπο 

άξξσζηνπο ηζηνύο, ηνπο όγθνπο, ηηο θύζηεο, ή θαη κε αθξσηεξηαζκό 
αθόκα πεηώληαο ην κέξνο ή ην πάζρνλ όξγαλν πνπ έρεη πξνζβιεζεί 

απ’ ηελ αζζέλεηα.  

 

Τέινο ππάξρνπλ θαη νη δηάθνξνη εμεηδηθεπκέλνη ηαηξνί πνπ 
απεπζύλνληαη θαη ζηελ θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ ζώκαηνο πνπ 

λνζεί ηνπηθά (σηνξηλνιαξπγγνιόγνο, πλεπκνλνιόγνο, θαξδηνιόγνο, 

λεπξνιόγνο, δεξκαηνιόγνο θ.ά.).  

Σν ζύγρξνλν ηαηξηθό επηζηεκνληθό αδηέμνδν: 

 
Επίζεζε ζηνλ ίδην ηνλ άλζξωπν! 

Εμεηάδνληαο όια ηα παξαπάλσ θάησ από ην πξίζκα ηεο θηινζνθίαο 

θαη ηεο ινγηθήο ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηνύκε αξθεηά. Ο 

άλζξσπνο δελ απνηειεί κία απνθιεηζηηθά βηνρεκηθή νληόηεηα, νύηε 

ιεηηνπξγεί σο κεραλή κέζσ απηόκαησλ εξεζηζκάησλ.  
 

Όηαλ λνζεί έλα κέξνο λνζεί θαη ην όινλ θαη έηζη δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη ζεξαπεία κόλν ζε ηνπηθό επίπεδν. Επίζεο νη αζζέλεηεο δελ 

είλαη κνηξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαινύληαη από εμσηεξηθνύο 
θπξίσο παξάγνληεο θαη νύηε από εζσηεξηθέο ιαλζάλνπζεο 

ιεηηνπξγίεο.  

 

Η ΑΝΣΙ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΙΑΣΡΙΚΗ  

 
Σν πνιύ ζνβαξό ζέκα, πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπκε  είλαη ε «αληί» 

κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θιαζηθή Ιαηξηθή ζρνιή ζε όια ηα 

επίπεδα.  

 
Μέζνδνο, πνπ όπωο ζα δνύκε ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηεο ίδηαο 

ηεο πγείαο καο, ηεο ππόζηαζήο καο θαη νπζηαζηηθά ελαληίνλ ηεο 



ίδηαο ηεο δσήο καο. Καη θπζηθά ζα 

αλαξσηεζνύκε όινη καο. Γηαηί λα 

ζπκβαίλεη απηό;  
 

Επεηδή  ε επηζηεκνληθή 

αληηκεζνδνιόγηα δελ απεπζύλνληαη ζηελ πξαγκαηηθή αηηία-αζζέλεηα, 

ώζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο αληίδξαζε-αληηξξόπεζε ζηελ αηηία απηή, 
παξά απεπζύλνληαη ζηελ ζεξαπεπηηθή αληίδξαζε, πνπ ζνθά γίλεηαη 

απ’ ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ελόο νξγαληζκνύ, ζηακαηώληαο ηελ! 

 

Δηόηη ε αληίδξαζε ελόο νξγαληζκνύ (ππξεηόο, θιεγκνλή, πόλνο, 
εκεηόο θαη ηα δηάθνξα άιια ζπκπηώκαηα) δελ είλαη ε αξξώζηηα πνπ 

έρεη πιήμεη ηνλ νξγαληζκό, παξά ε ζεξαπεπηηθή αληίδξαζή ηνπ, πνπ 

δεκηνπξγεί ην αλνζνπνηεηηθό ηνπ ζύζηεκα γηα λα ζεξαπεπηεί απ’ ηελ 

πξαγκαηηθή αξξώζηηα.  
 

Επνκέλσο θάζε «αληί» πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απ’ ην 

επηζηεκνληθό λόκηκν ηαηξνζεξαπεπηηθό ζύζηεκα, γίλεηαη ελαληίνλ 

ησλ ζπκπησκάησλ ηεο αζζέλεηαο θαη όρη ελαληίνλ ηεο πξαγκαηηθήο 

αηηίαο-αζζέλεηαο.  
 

Καη’ απηόλ ηνλ ηξόπν επέξρεηαη εμνπδεηέξσζε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

αληίδξαζεο ηνπ νξγαληζκνύ θαη όρη ηεο αζζέλεηαο!  

 
Απνηέιεζκα είλαη λα εληζρύεηαη ε πξσηαξρηθή αηηία-αζζέλεηα, πνπ 

δελ ζεξαπεύηεθε θαη λα δεκηνπξγείηαη ηαπηόρξνλα κία λέα αλόκνηα 

αζζέλεηα ηειείσο δηαθνξεηηθή από ηελ πξσηαξρηθή, απηή ησλ 

θαξκάθσλ. 
 

Νέο-Ιπποκρατική Σχολή 


