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Η κοινωνική ιστορία της ιατρικής είναι ένας διεπιστηµονικός ερευνητικός κλάδος 
που εξετάζει ζητήµατα υγείας και ασθένειας µέσα στα ευρύτερα κοινωνικά 
συµφραζόµενα. Κεντρικός του άξονας είναι ο ιατρικός λόγος, η ιατρική πρακτική 
και οι όροι του προσδιορισµού τους, η επίδρασή τους στις κοινωνικές σχέσεις αλλά 
και, αντίστροφα, οι επιδράσεις πολιτικών, κοινωνικών και άλλων συσχετισµών στη 
διαµόρφωση του λόγου και των πρακτικών. Ο τρόπος µε τον οποίο προσδιορίζεται, 
κανονικοποιείται και νοµοθετείται το ζήτηµα της υγείας και της ασθένειας, αλλά 
και η σύνδεσή του µε το δηµόσιο χώρο, φέρνουν στο προσκήνιο ένα ευρύ φάσµα 
κοινωνικο-πολιτικών αντιλήψεων και πρακτικών και συνδιαµορφώνουν τις σχέσεις 
εξουσίας. Οι ορισµοί και οι αναπαραστάσεις της υγείας και της ασθένειας, οι 
µηχανισµοί επιβολής τους και η εσωτερίκευση της κρατούσας αντίληψης σχετικά 
µε την υγεία από τον πληθυσµό έχουν ιστορικό και συνεπώς µεταβαλλόµενο 
χαρακτήρα. 

Εκκινώντας από αυτόν τον προβληµατισµό, κεντρικό θέµα του συλλογικού 
τόµου αποτελεί η κοινωνική ιστορία της ιατρικής ως ερευνητικό πεδίο µέσα στο 
οποίο µπορούν να διερευνηθούν κοινωνικές σχέσεις και σχέσεις εξουσίας. Τα 
κείµενα που περιλαµβάνει ο τόµος φέρουν τη διττή ιδιότητα µιας πρόσφατης, για 
τον ελληνικό χώρο, προσπάθειας συγγραφής της κοινωνικής ιστορίας µε όρους 
υγείας και ασθένειας, και συγχρόνως µιας ώριµης ερευνητικής δουλειάς των 
συγγραφέων τους. Εξετάζονται ζητήµατα µεθοδολογίας και θεωρίας, το ζήτηµα 
των πηγών και της αξιοποίησής τους, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο ελληνικό 
παράδειγµα. Μελετώνται, επίσης, περιπτώσεις στις οποίες ο ιατρικός λόγος 
επηρεάζει πεδία όπως η τέχνη ή χρησιµοποιείται µεταφορικά προκειµένου να 
περιγράψει «κοινωνικές παθολογίες». 

Σε µια αρχική µορφή, τα κείµενα έχουν παρουσιαστεί στην ηµερίδα µε τίτλο 
«∆ιερευνώντας τις Κοινωνικές Σχέσεις µε Όρους Υγείας και Ασθένειας — Η 
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Κοινωνική Ιστορία της Ιατρικής ως Ερευνητικό Πεδίο», η οποία έλαβε χώρα στις 
30 Σεπτεµβρίου 2011 και φιλοξενήθηκε στο Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. ∆ιοργανωτές και διοργανώτριες ήταν ο Κώστας Γαβρόγλου, η Λήδα 
Παπαστεφανάκη, ο Μανόλης Τζανάκης και η Σεβαστή Τρουµπέτα. Η ιδέα από την 
οποία προέκυψε η ηµερίδα αυτή ήταν να γίνει µια πρώτη συνάντηση επιστηµόνων, 
ερευνητών και ερευνητριών που ασχολούνται µε θέµατα υγείας και ασθένειας 
εφαρµόζοντας διεπιστηµονικές προσεγγίσεις οι οποίες, στον ένα ή στον άλλο 
βαθµό, εφάπτονται µε το πεδίο της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής. Τόσο η 
προσέλευση του κοινού στην ηµερίδα, όσο και η εποικοδοµητική συζήτηση που 
ακολούθησε τις ανακοινώσεις έδειξαν ότι όχι µόνο υπάρχουν κενά στην ελληνική 
έρευνα, αλλά και ότι τα κενά αυτά είναι αισθητά στην ερευνητική κοινότητα. 

Αδιαµφισβήτητα, ο τόµος αυτός είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς και 
συνεργασίας ερευνητών από πολλά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Ελλάδας και 
αποτελεί µια εισαγωγική σκιαγράφηση του γνωστικού αντικειµένου της 
κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής. Εµφανίζεται, ωστόσο, σε µια εποχή κατά την 
οποία το ερευνητικό αυτό πεδίο έχει ήδη διανύσει µια µακρά πορεία στο διεθνή 
χώρο

. 
στη διάρκεια αυτής της πορείας τόσο το ίδιο το γνωστικό αντικείµενο όσο 

και τα ερευνητικά του εργαλεία έχουν αναδιαµορφωθεί επανειληµµένως. Σήµερα, 
µάλιστα, η χρηστικότητά του ως επιστηµονικού πεδίου αποτελεί σηµείο 
αντιπαράθεσης εντός της επιστηµονικής κοινότητας. Επιπλέον, οι ιδέες της βιο-
ϊατρικής, της βιοτεχνολογίας ως κοινωνικής τεχνολογίας για τη διακυβέρνηση της 
ζωής και του σώµατος έχουν εισχωρήσει στο επιστηµονικό λεξιλόγιο εν γένει και 
µάλιστα οι νοηµατοδοτήσεις τους έχουν στο µεταξύ υποστεί αλλεπάλληλες 
αναµορφώσεις και µεταβολές. 

Η έλλειψη ενός συγκροτηµένου γνωστικού πεδίου της κοινωνικής ιστορίας της 
ιατρικής στην Ελλάδα, δεν σηµαίνει ότι δεν υφίστανται ανάλογες έρευνες και 
προσπάθειες δηµιουργίας διαύλων διαλόγου και κοινών ερευνητικών πρακτικών. 
Πολυάριθµοι ερευνητές και ερευνήτριες στον ελληνικό χώρο έχουν προσφέρει 
µελέτες που εντάσσονται στο επιστηµονικό αυτό πεδίο, ενώ αρκετοί νέοι 
ερευνητές εκπονούν µεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές. Από τη 
δεκαετία του 1980 ιατροί, ιστορικοί και άλλοι κοινωνικοί επιστήµονες έχουν 
µελετήσει την ιστορία των ιατρικών θεσµών, αλλά και την εµφάνιση και 
αντιµετώπιση των νόσων στον ελλαδικό χώρο, στην Ελλάδα και την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία (Σταυρόπουλος, 1984. Ρηγάτος, 1985. Πλουµπίδης, 1989. 
Καραµπερόπουλος, 1994. Λούκος, 1992 και 2010. Κωστής, 1995. Σαπουνάκη-
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∆ρακάκη, 2005). Άλλες µελέτες, κυρίως ιστορικών και κοινωνικών επιστηµόνων, 
τείνουν -από τη δεκαετία του 2000- να αµφισβητήσουν το κυρίαρχο βιοϊατρικό 
µοντέλο επικεντρώνοντας στη διαµόρφωση των υγειονοµικών πολιτικών, στις 
ευγονικές λύσεις, στη διαχείριση της νοσηρότητας των εργατικών στρωµάτων, 
στην υποκειµενικότητα και στο βίωµα της ασθένειας (Κορασίδου, 2002. 
Θεοδώρου, 2002. Κόµης, 2005. Θεοδώρου & Καρακατσάνη, 2010. 
Παπαστεφανάκη, 2008. Papastefanaki, 2011. Gardikas, 2008, 2011. Τρουµπέτα, 
2008. Trubeta, 2013. Σαββάκης, 2008. Τζανάκης, 2008, 2012. Χατζούλη, 2012).  

Επίσης, ποικίλες εξειδικευµένες επιστηµονικές συναντήσεις, κυρίως από τη 
δεκαετία του 2000 και εξής, σηµατοδοτούν το νέο αυτό επιστηµονικό ενδιαφέρον 
σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο. Ας σηµειώσουµε, ενδεικτικά, το επιστηµονικό 
συνέδριο «∆ηµόσια υγεία και κοινωνική πολιτική. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η 
εποχή του» που συνδιοργάνωσαν η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας και το Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στην Αθήνα το Νοέµβριο του 2007, 
τα Πρακτικά του οποίου δηµοσιεύτηκαν σε τόµο την επόµενη χρονιά (Πρακτικά 
Επιστηµονικού Συνεδρίου, 2008), το σεµινάριο µε θέµα «Υγιεινή και πολιτικές 
υγείας ως µηχανισµοί διαχείρισης του πληθυσµιακού ζητήµατος στο σύγχρονο 
ελληνικό κράτος» στα Σεµινάρια της Ερµούπολης το 2008 υπό την επιµέλεια της 
Σεβαστής Τρουµπέτα, τις δύο συναντήσεις µε θέµα «Υγεία και ασθένεια. Η µατιά 
του ιστορικού» και «Σχεδιάζοντας πολιτικές για τη δηµόσια υγεία και την 
κοινωνική πρόνοια. Ιατρικός λόγος και υγειονοµική επίβλεψη του πληθυσµού», 
που διοργάνωσε η Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισµού τον Νοέµβριο του 2011, και 
την Οµάδα Εργασίας εστιασµένη στο πεδίο της κοινωνιολογίας και της 
ανθρωπολογίας της υγείας και της ασθένειας, µε συντονιστές εκ περιτροπής τον 
Κώστα Γκούνη, τον Μανόλη Τζανάκη, τη Ντιάννα Τράκα και τη Σεβαστή 
Τρουµπέτα. Η οµάδα εργασίας λειτουργεί σταθερά τα τελευταία χρόνια στο 
πλαίσιο του Συνεδρίου-Σεµιναρίου για υποψήφιους διδάκτορες που διοργανώνει 
από το 1993 το Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στο Ρέθυµνο, 
µε θέµα «Ζητήµατα Μεθοδολογίας στις Κοινωνικές Επιστήµες», του οποίου 
επιστηµονικά υπεύθυνος είναι ο Σκεύος Παπαϊωάννου. Στο επίπεδο των διεθνών 
συγκρίσεων και της µελέτης υπερεθνικών φαινοµένων στην κοινωνική ιστορία της 
ιατρικής ας αναφέρουµε, ενδεικτικά, το διεθνές workshop «Health and Society. 
Private and Public Medical Traditions in Greece and the Balkans (1453-1920)» που 
διοργάνωσαν στην Αθήνα τον ∆εκέµβριο 2010 το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα του 
Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η Βρετανική 
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Σχολή της Αθήνας και το Oxford Brookes University της Οξφόρδης. Εκτός από τις 
εξειδικευµένες επιστηµονικές διοργανώσεις, δεν λείπουν τα τελευταία χρόνια και 
οι γενικότερες (δι)επιστηµονικές συναντήσεις, οι οποίες, στα πλαίσια της ιστορίας, 
της ιστορίας των επιστηµών και της τεχνολογίας ή των κοινωνικών επιστηµών, 
φιλοξενούν συχνά και εισηγήσεις που εντάσσονται στο πεδίο της κοινωνικής 
ιστορίας της ιατρικής. 

Ο παρών τόµος συγκεντρώνει εργασίες ερευνητών και ερευνητριών που έχουν 
και στο παρελθόν προσφέρει µελέτες στο πεδίο της ιστορίας και της κοινωνικής 
ιστορίας της ιατρικής, αλλά και νέων ερευνητριών και ερευνητών. Οι συγγραφείς 
προσεγγίζουν το αντικείµενό τους µέσω των ιστορικών και κοινωνικών επιστηµών 
συνδέοντας µεθοδολογικές προσεγγίσεις µε θεωρητικές αναλύσεις σε 
συγκεκριµένα εµπειρικά παραδείγµατα.  

Στο κείµενό της, η Σεβαστή Τρουµπέτα σκιαγραφεί την ανάδυση της κοινωνικής 
ιστορίας της ιατρικής, από τη σύγκλιση της ιστορίας της ιατρικής και της νέας 
κοινωνικής ιστορίας, και τη µετέπειτα πορεία της ως αυτόνοµο επιστηµονικό πεδίο 
µε αντικείµενο τη σύµπραξη της ιατρικής στη διαµόρφωση των κοινωνικών 
σχέσεων και στη συγκρότηση της κοινωνικής κανονιστικότητας. Παρουσιάζει τα 
ερευνητικά παραδείγµατα και τα θεωρητικά εργαλεία της κοινωνικής ιστορίας της 
ιατρικής, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τρόπους µε τους οποίους προσδιορίζεται το 
δρων υποκείµενο και νοηµατοδοτείται η ασθένεια. Η Τρουµπέτα διατυπώνει 
ερωτήµατα σχετικά µε την ερµηνευτική ισχύ και τα όρια της κοινωνικής ιστορίας 
της ιατρικής ενόψει τρεχουσών εξελίξεων που αφορούν σε σύγχρονες εκφάνσεις 
της ιατρικοποίησης και στη διερεύνησή της, µε δεδοµένο ότι στο σύγχρονο 
µοντέλο κοινωνίας η ασθένεια εννοιολογείται είτε µε γενετικούς όρους, είτε σ’ ένα 
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, στο οποίο επαναπροσδιορίζονται ιστοριο-
κοινωνικά ακόµα και οι ασθένειες που παραδοσιακά αποτελούσαν αντικείµενο της 
κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής. 

Ο Άρης Σαραφιανός, εκκινώντας από τις µεθοδολογικές και θεµατικές αλλαγές 
που έχει επιφέρει η ονοµαζόµενη «πολιτισµική στροφή» (cultural turn) στο πεδίο 
της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, αναλύει τους τρόπους µε τους οποίους η 
«βιο-κεντρική» στροφή του πεδίου αυτού ανοίγει νέες διεπιστηµονικές ευκαιρίες 
για µία γόνιµη συνέργεια µεταξύ της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής και της 
κοινωνικής ιστορίας της τέχνης. Ειδικότερα, αναλύει δύο περιπτώσεις από το πεδίο 
των τεχνών που αφορούν τις σχέσεις της ιστορίας της ιατρικής µε την ιστορία της 
µουσικής και της ιστορία της τέχνης: η πρώτη περίπτωση αφορά στον εντοπισµό 



∆ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

_________________________________________________________________________________________ 

 11 

κοινών οικονοµιών αίσθησης και διέγερσης στον κριτικό λόγο για την τέχνη (στο 
έργο του Johann Joachim Winckelmann) και τη µουσική (στην περίπτωση του 
Richard Brocklesby, 1722-1797). Ο Σαραφιανός αναπτύσσει το επιχείρηµα ότι 
πρόκειται για την εδραίωση ενός βιο-πολιτικού πεδίου των τεχνών που συµβαδίζει 
µε την εισαγωγή µίας νέας υλικής αντίληψης για τη σκέψη, τη φαντασία και την 
αισθητική. Υποστηρίζει ότι παρόµοια µοντέλα συνυφάνθηκαν µε τις ανερχόµενες 
περιβαλλοντικές επιστήµες και, µέσα από έναν λεπτοµερή ιατρο-περιβαλλοντικό 
υλισµό, συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιστηµολογική συγκρότηση της ιστορία 
της τέχνης ως ενός εξειδικευµένου ιστορικού κλάδου. Αυτός ο ιατρο-
περιβαλλοντικός υλισµός µετέτρεψε την τέχνη σε ένα είδος βιο-φυσικού 
περιβάλλοντος που δεν διαµορφώνεται απλώς από τις εκάστοτε υλικές συνθήκες 
των κοινωνικών οικοσυστηµάτων µέσα στα οποία λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα τα 
διαπλάθει ως τέτοια. 

Η Λήδα Παπαστεφανάκη παρακολουθεί τη γέννηση και εξέλιξη του 
επιστηµονικού και κοινωνικού-πολιτικού ενδιαφέροντος αναφορικά µε τις 
συνθήκες εργασίας και τις επιπτώσεις της εργασίας στην υγεία των εργαζοµένων, 
την παρεµβατική δράση των κρατών και τη θεσµική κατοχύρωση της έννοιας του 
«επαγγελµατικού κινδύνου» στην Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα και στον 20ό 
αιώνα. Υποστηρίζει ότι µέσω αυτού του επιστηµονικού και κοινωνικού-πολιτικού 
ενδιαφέροντος διαµορφώθηκε σταδιακά µια πολιτική οικονοµία της εργασιακής 
υγείας σε εθνικό και υπερεθνικό πλαίσιο, η οποία επεδίωκε, αφενός, να 
εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναµη στο βιοµηχανικό καπιταλισµό, 
αφετέρου, να µειώνει το κόστος από τις δαπάνες νοσηλείας και φθοράς της 
εργατικής δύναµης. Εξετάζει, στη συνέχεια, τη διαπραγµάτευση της υγείας των 
εργαζοµένων από τις κοινωνικές επιστήµες και την ιστοριογραφία, διαπιστώνοντας 
την περιορισµένη «ορατότητα» του αντικειµένου από την ιστοριογραφία. Τέλος, 
προχωρά σε ορισµένες µεθοδολογικές επισηµάνσεις και αναφέρεται στα 
ερευνητικά ζητούµενα για µια ιστορία της εργασιακής υγείας στην Ελλάδα. 

Ο Μανόλης Τζανάκης ασχολείται µε τις επιστηµονικές προσεγγίσεις οι οποίες 
επιχειρούν να στοχαστούν το αντικείµενο της ψυχιατρικής πέραν της βιοϊατρικής, 
αντλώντας έννοιες από τις κοινωνικές επιστήµες. Παρουσιάζει ανθρωπολογικές 
έρευνες οι οποίες εστιάζονται στον εαυτό και την υποκειµενικότητα, και προτείνει 
τρόπους διεπιστηµονικής συνεργασίας προκειµένου να αναδειχθούν µε 
καθαρότητα τα ιστορικά συµφραζόµενα της κλινικής πρακτικής. Ο στόχος είναι να 
διερευνηθεί, αφενός, ο βαθµός όσµωσης της κοινωνιολογικής και της 
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ανθρωπολογικής σκέψης µε την ψυχιατρική στην σύγχρονη Ελλάδα, τα τελευταία 
τριάντα χρόνια κυρίως, και αφετέρου, η µορφή των επιρροών των κοινωνικών 
επιστηµών στις θεραπευτικές πρακτικές. Όπως υποστηρίζεται, αν και οι αναφορές 
στην αναγκαιότητα προσέγγισης και «αξιοποίησης» των κοινωνικών επιστηµών εκ 
µέρους πολλών επαγγελµατιών ψυχικής υγείας είναι συχνές, δεν έχει αναπτυχθεί 
ένας ουσιαστικός διάλογος µεταξύ των δύο χώρων, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. 
Από την άλλη, καταγράφεται ένας µικρός αριθµός µελετών, οι οποίες κινούνται 
στο πεδίο των κοινωνικών επιστηµών και οι οποίες θέτουν στο επίκεντρό τους την 
κοινωνική µορφοποίηση της ψυχιατρικής εµπειρίας. Ως αναγκαίο βήµα για τη 
δηµιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου µεταξύ ψυχιατρικής και κοινωνικών 
επιστηµών προκρίνεται η δηµιουργία αρχείων προφορικής ιστορίας και βάσεων 
ποιοτικών δεδοµένων που να καταγράφoυν τα βιογραφικά στοιχεία και τις 
εµπειρίες των συµµετεχόντων στην ψυχιατρική καθηµερινότητα, θεραπευτών και 
θεραπευοµένων.  

Παραµένοντας στο παράδειγµα της ψυχιατρικής, η Βάσια Λέκκα εξετάζει τις 
χρήσεις και λειτουργίες του νευροψυχιατρικού λόγου ως µέσου ελέγχου, 
πειθάρχησης και κανονικοποίησης των ηλικιακών κατηγοριών της παιδικής 
ηλικίας και νεότητας, στην περίπτωση των εξωτερικών ιατρείων του Αιγινήτειου 
Νοσοκοµείου, κατά το πρώτο µισό του 20ού αιώνα. Συγκεκριµένα, η Λέκκα 
εξετάζει ενδεικτικά ιστορικά παιδιών και νέων που προσήλθαν στα εξωτερικά 
ιατρεία της πανεπιστηµιακής κλινικής κατά το 1939 και τα οποία φέρονταν να 
πάσχουν από νευροψυχιατρικές διαταραχές, και διαταραχές της συµπεριφοράς, των 
συναισθηµάτων και της προσωπικότητας. Μέσα από την ανάλυση των 
περιστατικών αυτών, επιχειρεί την ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου της 
κατεστηµένης νευροψυχιατρικής επιστήµης στον καθορισµό των ορίων ανάµεσα 
στη θεωρούµενη ως «φυσιολογική» και «οµαλή» (ή αντίστοιχα «παθολογική» και 
«ανώµαλη») παιδική/νεανική ταυτότητα στη συγκρότηση των ποικίλων 
διαστάσεων της υποκειµενικότητας της παιδικής ηλικίας και νεότητας.  

Ο Κώστας Κόµης εξετάζει τα σηµεία τοµής της αναπαράστασης της ασθένειας 
και της πολιτικής παρέκκλισης στην περίπτωση του εγκλεισµού και εκτοπισµού εκ 
µέρους της πολιτικής εξουσίας. Αξιοποιώντας ένα έγγραφο από κείµενο στο 
Αρχείο Λωβοκοµείου Σάµου (1931), παρουσιάζει τα παρεπόµενα από τη 
συνύπαρξη κοµµουνιστικής ιδεολογίας και λέπρας αναπτύσσοντας 
προβληµατισµούς σχετικά µε τη διαχείριση των υποκειµένων εκ µέρους της 
πολιτικής εξουσίας. Ερµηνεύει τα δεδοµένα στο γενικό πλαίσιο της εποχής τους, 
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τόσο αναφορικά µε τη νόσο όσο και µε τις πολιτικές πραγµατικότητες που 
συνοψίζονται στο Ιδιώνυµο. 

Η Μαρία Κορασίδου εστιάζει στον ελληνικό επιστηµονικό χώρο και 
παρουσιάζει συνοπτικά και συνολικά την έρευνα η οποία αναπτύχθηκε στην 
Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια στο χώρο της ιστορίας της ιατρικής, της 
αρρώστιας, της υγείας και της θεραπείας. Αναπτύσσει το επιχείρηµα ότι η έρευνα 
περιλαµβάνει δύο κατηγορίες µελετών. Η πρώτη κατηγορία κινείται κατά κύριο 
λόγο προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ρητά ή υπόρρητα του βιοϊατρικού 
µοντέλου το οποίο ιστορικά συγκροτείται κατά τον 19ο αιώνα και στηρίζεται στη 
βασική πίστη στη φύση και την παραδοχή του βιολογικού ντετερµινισµού. Η 
δεύτερη κατηγορία, αντλώντας ερµηνευτικά εργαλεία από την προβληµατική του 
Michel Foucault περί ανάδυσης µιας νέας µορφής εξουσίας και πολιτικής, της 
βιοεξουσίας και βιοπολιτικής από τα τέλη του 18ου αιώνα, κατέδειξε τη διάσταση 
της κοινωνικής κατασκευής, της επιτήρησης και του κοινωνικού ελέγχου του 
πληθυσµού σχετικά µε ζητήµατα υγείας και ασθένειας. Η Κορασίδου καταλήγει 
ότι οι δύο αυτές κατηγορίες χρειάζεται σήµερα να συνοµιλήσουν προς την 
κατεύθυνση µιας συνθετικής προοπτικής, η οποία θα κινείται στα πλαίσια της 
βιοκοινωνικότητας και επιχειρεί να ανιχνεύσει τρόπους που θα επιτευχθούν 
ανάλογα ερευνητικά προγράµµατα. 

Η διεπιστηµονική αυτή συνάντηση κοινωνιολόγων, ιστορικών και ιστορικών 
της τέχνης γύρω από το επιστηµονικό αντικείµενο της κοινωνικής ιστορίας της 
ιατρικής φιλοδοξεί να αποτελέσει µια πρώτη καταγραφή των καίριων θεωρητικών, 
µεθοδολογικών ή/και εµπειρικών ζητηµάτων που εγείρονται στο πεδίο. Στόχος του 
τόµου δεν είναι να καλύψει µια συζήτηση, αλλά να εγκαινιάσει ένα 
επιστηµολογικό πλαίσιο συζήτησης. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι µένουν ακόµα 
πολλά να γίνουν στο θεωρητικό, µεθοδολογικό αλλά και στο επίπεδο της 
πρωτογενούς έρευνας. 

Αισθανόµαστε και απ’ αυτή τη θέση την ανάγκη να ευχαριστήσουµε ιδιαιτέρως 
τον Κώστα Γαβρόγλου για την προθυµία του και τη βοήθεια του στη διοργάνωση 
της ηµερίδας

. ευχαριστούµε, επίσης, τον Γιάννη Ευδοκιµίδη, τον ∆ηµήτρη 
Πλουµπίδη, την Έφη Πουλάκου-Ρεµπελάκου, την Κατερίνα Βλαντώνη για τη 
συµµετοχή τους µε εισηγήσεις και παρεµβάσεις στην ηµερίδα. ευχαριστούµε το 
Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστηµίου Αθηνών για την φιλοξενία

. Επίσης, 
ευχαριστούµε θερµά τον Γιώργο Καρουζάκη, γραφίστα, ο οποίος ανέλαβε 
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αφιλοκερδώς το σχεδιασµό της αφίσας, του προγράµµατος της ηµερίδας και του 
εξωφύλλου του τελικού κειµένου. 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
Gardikas K., (2008), «Relief Work and Malaria in Greece, 1943-1947», Journal of 

Contemporary History 43:3, 493-508. 
Gardikas K., (2011), «Health Policy and Private Care: Malaria Sanitization in early 

Twentieth Century Greece», στο Promitzer C., S. Trubeta & M. Turda 
(επιµ.), Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945, Νέα 
Υόρκη, Βουδαπέστη: CEU Press, 127-142. 

Θεοδώρου Β., (2002), «Οι γιατροί απέναντι στο κοινωνικό ζήτηµα. Ο 
αντιφυµατικός αγώνας στις αρχές του 20ού αιώνα (1901-1926)», Μνήµων 
25, 171-184. 

Θεοδώρου Β., ∆. Καρακατσάνη, (2010), «Υγιεινής παραγγέλµατα». Ιατρική 
επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού 
αιώνα, Αθήνα: ∆ιόνικος. 

Καραµπερόπουλος ∆., (1994), Η πρώτη ιστορία της ιατρικής στην ελληνική γλώσσα, 
Αθήνα, Πειραιάς: Α. Σταµούλης.  

Κόµης Κ., (2005), Χολέρα και λοιµοκαθαρτήρια (19ος-20ός 
αιώνας). Το παράδειγµα 

της Σαµιοπούλας, Ιωάννινα: Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων. 
Κορασίδου Μ., (2002), Όταν η αρρώστια απειλεί. Επιτήρηση και έλεγχος της υγείας 

του πληθυσµού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα: Τυπωθήτω-Γιώργος 
∆αρδανός. 

Κωστής Κ., (1995), Στον καιρό της πανώλης. (Εικόνες από τις κοινωνίες της 
ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19ος αιώνας), Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Κρήτης.  

Λούκος Χ., (1992), «Επιδηµία και κοινωνία. Η χολέρα στην Ερµούπολη της Σύρου 
(1854)», Μνήµων 14, 49-69. 

Λούκος Χ., (2010), «Ένας ιατρός στη Σύρο µε ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία: 
Ευάγγελος Αρφάνης», στο Λάππας Κ., Α. Αναστασόπουλος & Η. Κολοβός  
(επιµ.), Μνήµη Πηνελόπης Στάθη. Μελέτες ιστορίας και φιλολογίας, 
Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 103-112. 

Παπαστεφανάκη Λ., (2008), «Από την ‘υγιεινή των επιτηδευµάτων’ στην 
‘ηυξηµένην νοσηρότητα της εργατικής τάξεως’: η επαγγελµατική υγεία 
στην Ελλάδα, 1870-1940», Πρακτικά Επιστηµονικού Συνεδρίου ∆ηµόσια 
υγεία και κοινωνική πολιτική. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, 
Αθήνα: Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας-Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών «Ελ. 
Βενιζέλος», Αθήνα: εκδόσεις Παπαζήση, 265-288. 



∆ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

_________________________________________________________________________________________ 

 15 

Papastefanaki L., (2011) «Politics, Modernisation and Public Health in Greece 
(1900-1940): the Case of Occupational Health», C. Promitzer, S. Trubeta & 
M. Turda (επιµ.), Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 
1945, Βουδαπέστη, Νέα Υόρκη: CEU Press, 165-191. 

Πλουµπίδης ∆., (1989), Ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα. Θεσµοί, ιδρύµατα 
και κοινωνικό πλαίσιο 1850-1920, Αθήνα: Εξάντας.  

Πρακτικά Επιστηµονικού Συνεδρίου (2008), ∆ηµόσια υγεία και κοινωνική 
πολιτική. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, Αθήνα: Εθνική Σχολή 
∆ηµόσιας Υγείας-Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών «Ελ. Βενιζέλος», εκδόσεις 
Παπαζήση. 

Promitzer, C., S. Trubeta & M. Turda (επιµ.) (2011), Health, Hygiene and 
Eugenics in Southeastern Europe to 1945, Νέα Υόρκη, Βουδαπέστη: CEU 
Press. 

Ρηγάτος Γ., (1985), Η ιστορία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (1835-1985), Αθήνα. 
Σαββάκης Μ., (2008), Οι λεπροί της Σπιναλόγκας. Ιατρική, εγκλεισµός, βιωµένες 

εµπειρίες (1903-1957), Αθήνα: Πλέθρον. 
Σαπουνάκη-∆ρακάκη Λ., (2005), Οικονοµική ανάπτυξη και κοινωνική προστασία. 

Η γέννηση των υπηρεσιών υγείας στον Πειραιά και το Τζάνειο Νοσοκοµείο, 
Αθήνα: ∆ιόνικος. 

Σταυρόπουλος Α., (1984), Τα νοσοκοµεία και η νοσηλευτική πολιτική της ελληνικής 
εθνότητας στην Κωνσταντινούπολη (1453-1838), Αθήνα: Αργυρόπουλος. 

Theodorou V., D. Karakatsani, (2008), «Health Policy in interwar Greece: the 
Intervention by the League of Nations Health Organisation», Dynamis, 28: 
53-75. 

Τζανάκης Μ., (2008), Πέραν του Ασύλου. Η κοινοτική ψυχιατρική και το ζήτηµα του 
υποκειµένου, Αθήνα: Συνάψεις. 

Τζανάκης Μ., (2012), Ψυχική ασθένεια και σύγχρονες πρακτικές του εαυτού. Μια 
µαρτυρία ζωής, Αθήνα: Πεδίο.  

Τρουµπέτα Σ., (2008), «Ευγονικές απαντήσεις στην πρόκληση του 
εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας (1900-1940)», Πρακτικά 
Επιστηµονικού Συνεδρίου ∆ηµόσια υγεία και κοινωνική πολιτική. Ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, Αθήνα: Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας 
Υγείας-Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών «Ελ. Βενιζέλος», Αθήνα: εκδόσεις 
Παπαζήση, 335-355. 

Trubeta S., (2013), Physical Anthropology, Race and Eugenics in Greece (1870s-
1970s), Λέιντεν, Βοστόνη: Brill Academic Publishers. 

Χατζούλη Α., (2012), Θαλασσαιµικές ζωές. Βιολογική διαφορά, κανονικότητα, 
βιοκοινωνικότητα. Μια ανθρωπολογική προσέγγιση, Αθήνα: Πατάκης. 

 
 



∆ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

_________________________________________________________________________________________ 

 16 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ: 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ  
 

Σεβαστή Τρουµπέτα 

 

 
 
Στην εισαγωγή του πρώτου τεύχους του περιοδικού της Κοινωνικής Ιστορίας της 
Ιατρικής (Journal of Social History of Medicine, 1988),1 η εκδότρια και ο εκδότης 
τόνισαν ότι η διαφορά ανάµεσα στην ιστορία της ιατρικής και την κοινωνική 
ιστορία της ιατρικής είναι επιστηµολογική. Η πρώτη δεν µπορεί να γίνει κατανοητή 
παρά µόνο στα κοινωνικά συµφραζόµενα στα οποία εντάσσεται η ιατρική 
επιστήµη, εκεί που παράγεται και εφαρµόζεται η ιατρική γνώση. Στο ίδιο περιοδικό 
διατυπώθηκε προγραµµατικά ότι η Εταιρεία Κοινωνικής Ιστορίας της Ιατρικής 
(Society for the Social History of Medicine),2 όργανο της οποίας είναι το 
προαναφερόµενο περιοδικό, «απορρίπτει µια ιστορία της ιατρικής η οποία εστιάζει 
σε µια ‘προοδευτική’ αντίληψη της ιατρικής ως µιας αµερόληπτης επιστήµης, την 
αντίληψη ότι η ιστορία της ιατρικής είναι το απόγειο µεγάλων ανακαλύψεων και 
της τεχνολογικής προόδου ή παρελθοντικών επιτευγµάτων µεγάλων ανδρών (και 
ενίοτε γυναικών)» (Bryder & Smith, 1988: v). 

Σίγουρα δεν ήταν η πρώτη φορά που εκφράστηκε η άποψη ότι τα κοινωνικά 
συµφραζόµενα διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκφορά επιστηµονικού 
λόγου και την παραγωγή επιστηµονικής γνώσης. Ας θυµηθούµε ότι η ιδέα αυτή είχε 

                                                           

1 Το περιοδικό Journal of Social History of Medicine, Oxford University Press (έτος ίδρυσης 1988) 
αποτελεί συνέχεια του δελτίου της ίδιας εταιρείας, Bulletin of the Society for the Social History of 
Medicine (1970-87). 
2 Η εταιρεία Society for the Social History of Medicine ιδρύθηκε το 1970 ως διάδοχος της 
Βρετανικής Εταιρείας Ιστορίας της Ιατρικής (British Society for the History of Medicine). Για την 
εξέλιξη του γνωστικού αντικειµένου της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, όπως φαίνεται µέσα στην 
εξέλιξη της εταιρείας και καταγράφεται στα περιοδικά της, βλ. Porter (1995). 
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ακουστεί —και είχε εντυπωσιάσει— στο ∆εύτερο ∆ιεθνές Συνέδριο της Ιστορίας 
των Επιστηµών και της Τεχνολογίας που έλαβε χώρα στο Λονδίνο το 1931. Η 
συνάρτηση της επιστηµονικής γνώσης και του κοινωνικού περιβάλλοντος µέσα στο 
οποίο αυτή παράγεται, είχε τότε τεθεί από το σοβιετικό φυσικό Boris Mikhailovich 
Hessen (1893–1936). Στην ανακοίνωσή του που είχε τίτλο «Οι κοινωνικές και 
οικονοµικές καταβολές του έργου του Νεύτωνα Principia», ο Hessen υποστήριξε 
ότι η συµβολή του Νεύτωνα στη µαθηµατική φυσική ήταν ουσιαστικά µια 
ανταπόκριση στις προσταγές της αναπτυσσόµενης καπιταλιστικής κοινωνίας στη 
Βρετανία του πρώιµου 17ο αιώνα (Hessen, 1971/1931). Η παρουσίαση του Boris 
Mikhailovich Hessen, και της σοβιετικής αντιπροσωπείας συνολικά, είχαν θεωρηθεί 
καινοτοµία στις µέχρι τότε ιστοριογραφικές προσεγγίσεις των επιστηµών ώστε 
εκείνο το συνέδριο παρέµεινε στην ιστορία µε τον τίτλο «Η Επιστήµη στο 
Σταυροδρόµι» (Science at the Crossroads) (Bukharin, 1971/1931, πρβλ. Wittich & 
Poldrack, 1990. Freudenthal, 2005. Freudenthal & McLaughlin, 2009).  

Από τότε µέχρι την ανάδυση της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής υπήρξαν 
σηµαντικές εξελίξεις αναφορικά µε την παραγωγή επιστηµονικής γνώσης, αλλά και 
τις αντιλήψεις σχετικά µε τη σχέση επιστήµης και κοινωνίας. Η διαµόρφωση του 
γνωστικού αντικειµένου της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής διένυσε µια µακρά 
πορεία µεταβολών, τις οποίες µπορεί κανείς να παρακολουθήσει θεωρώντας 
θεσµικό της πρόδροµο τη Βρετανική Εταιρεία Ιστορίας της Ιατρικής (British 
Society for the History of Medicine) η οποία ιδρύθηκε το 1965 και, µόλις πέντε 
χρόνια αργότερα, µετασχηµατίστηκε στην Εταιρεία Κοινωνικής Ιστορίας της 
Ιατρικής (Society for the Social History of Medicine, βλ. Porter, 1995). Στη µακρά 
πορεία που διένυσε η κοινωνική ιστορία της ιατρικής, το γνωστικό της πεδίο 
διαµορφώθηκε µέσω προσεγγίσεων που υπερβαίνουν διαπιστώσεις του τύπου «η 
ιατρική θα πρέπει να κατανοηθεί µέσα στα κοινωνικά συµφραζόµενα που 
λειτουργεί», ή «η ιατρική έχει υποστεί κοινωνικές επιρροές». Κατά την εύστοχη 
διατύπωση του Nikolas Rose (µε εµφανή τα δάνεια από το Michel Foucault), για 
τον «ιστορικό του παρόντος», η σηµασία της ιατρικής έγκειται στο ότι έχει 
συνδιαµορφώσει την ιδέα της κοινωνίας. H ιατρική έχει «άµεσα συνδεθεί µε τους 
τρόπους, µε τους οποίους, από το τέλος του 18ο αιώνα, έχει αναδυθεί η ίδια η ιδέα 
της κοινωνίας, έχει αποκτήσει πυκνότητα και µορφή […]. Η κοινωνία, όπως έχει 
επινοηθεί ιστορικά, διαθέτει µια οργανική µορφή και γίνεται αντιληπτή µε 
ιατρικούς όρους» (Rose, 1994: 54). Η έννοια επινόηση της κοινωνίας δεν σηµαίνει 
την πρόσληψη της κοινωνίας ως µιας ιδέας που παραµένει µετέωρη στη σφαίρα του 
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αναστοχασµού. Περισσότερο από µια αφηρηµένη ή ιδεατή πρόσληψη, πρόκειται 
για πρακτικές κοινωνικής οργάνωσης που συντελούνται στη βάση ιατρικών 
οριοθετήσεων µε τρόπους τους οποίους ο Nikolas Rose έχει περιγράψει ως εξής:  

η ιατρική σκέψη και δράση, µέσω του εξορθολογισµού που ενοποιεί 
τους κατοίκους ενός γεωγραφικού χώρου σε ένα κοινωνικό σώµα, 
µέσω της συλλογής στατιστικών γεννήσεων και θανάτων, ποσοστών 
και τύπων θνησιµότητας, µέσω της χαρτογράφησης κοινωνικών και 
ηθικών τοπογραφιών των σωµάτων και της σχέσης µεταξύ τους, έπαιξε 
ένα κεντρικό ρόλο στη δηµιουργία του κοινωνικού σώµατος και στην 
τοποθέτηση των ατόµων στο πυκνό πεδίο των σχέσεων που 
αναφέρονται στο ατοµικό σώµα (Rose, 1994: 55).  

 
Ακριβώς αυτός ο διαµορφωτικός ρόλος που διαδραµάτισε η ιατρική στην επινόηση 
του κοινωνικού χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες, δίνοντας περιεχόµενο στην 
έννοια της «ιατρικοποίησης της κοινωνίας», η οποία αποτέλεσε ένα κεντρικό άξονα 
στο γνωστικό πεδίο της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής.  

Εκκινώντας από την ανάδυση και τον προσδιορισµό της έννοιας της 
ιατρικοποίησης, το κείµενο αυτό θα σκιαγραφήσει τις κοινωνικο-ιστορικές 
συγκυρίες µέσα στις οποίες συγκροτήθηκε ο επιστηµονικός κλάδος της κοινωνικής 
ιστορίας της ιατρικής, τα αρχικά ερωτήµατα που κλήθηκε να απαντήσει και τις 
επιστηµολογικές προκλήσεις µε τις οποίες βρέθηκε αντιµέτωπος. Η γενεσιουργός 
στιγµή του είναι η σύγκλιση της παραδοσιακής ιστορίας της ιατρικής και της 
κοινωνικής ιστορίας, µέσω της οποίας διαµορφώθηκε ένα αυτόνοµο γνωστικό 
πεδίο. Στο κείµενο αυτό θα παρουσιαστούν οι τρόποι µε τους οποίους αυτή η 
εξέλιξη καταγράφεται στα µεταβαλλόµενα ερευνητικά παραδείγµατα και στα 
θεωρητικά εργαλεία της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής και θ’ αναπτυχθεί το 
επιχείρηµα ότι οι µεταβολές αυτές αντανακλούν την πορεία των κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστηµών και δοκιµάζονται στην αντιπαράθεση ανάµεσα στις 
διαφορετικές σχολές σκέψης σχετικά µε τη µετανεωτερικότητα. Πρόκειται για την 
ίδια αντιπαράθεση που έχει αναπτυχθεί µέσα στους κόλπους της ερευνητικής 
κοινότητας σχετικά µε την επιστηµολογική ισχύ της νέας κοινωνικής ιστορίας. Στη 
συνέχεια, το κείµενο αναφέρεται στους τρόπους µε τους οποίους προσδιορίζονται 
το υποκείµενο και η ασθένεια στο µοντέλο της κοινωνίας, στο οποίο η ιατρική είναι 
συµφυής εξουσιαστικών συστηµάτων και συν-καθορίζει την κοινωνική 
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κανονιστικότητα. Τέλος, διατυπώνεται το ερώτηµα τι συνέπειες έχουν οι σύγχρονες 
εξελίξεις στο φαινόµενο της ιατρικοποίησης και στη διερεύνησή του για τα 
ερµηνευτικά όρια της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, µε δεδοµένο ότι στο 
σύγχρονο µοντέλο κοινωνίας η ασθένεια εννοιολογείται είτε µε γενετικούς όρους, 
είτε σ’ ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, στο οποίο επαναπροσδιορίζονται 
ιστοριο-κοινωνικά και οι ασθένειες που αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείµενο της 
κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής.  

 

 

Ιατρικοποίηση της κοινωνίας και της ζωής: ο όρος και η ιδέα 

 
Νέµεση για τις µάζες: ιδού ποιος είναι σήµερα ο αναπόφευκτος 
αντίκτυπος της βιοµηχανικής προόδου. Η σύγχρονη Νέµεση είναι 
το υλικό τέρας το οποίο γεννήθηκε από το καµαρωτό βιοµηχανικό 
όνειρο. Έχει εξαπλωθεί ως εκεί που φθάνουν η γενική σχολική 
εκπαίδευση, οι µαζικές µετακινήσεις, η βιοµηχανική µισθωτή 
εργασία και η ιατρικοποίηση της υγείας (Illich [Ίλλιτς], 2010: 152) 

 
Ο όρος ιατρικοποίηση εισχώρησε στις κοινωνικές επιστήµες στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970, αρχικά διατυπωµένος από τον κοινωνιολόγο Irving Kenneth 
Zola (1935-1994), ο οποίος αργότερα υπήρξε και ιδρυτικό µέλος της επιστηµονικής 
εταιρεία Society for Disability Studies (ίδρυση 1982). Στο κείµενό του µε τίτλο «Η 
Ιατρική ως Θεσµός Κοινωνικού Ελέγχου», ο Zola αναπτύσσει την ιδέα της 
ιατρικοποίησης στη βάση της διαπίστωσης ότι τα ιατρικά επαγγέλµατα αποκτούν 
όλο και περισσότερη εξουσία στις σύγχρονες κοινωνίες (Zola, 1972, πρβλ. Elbe, 
2010: 17). Ο όρος χρησιµοποιήθηκε λίγο αργότερα από το φιλόσοφο, θεολόγο και 
στρατευµένο διανοούµενο Ivan Illich (1926-2002) ο οποίος όµως απέδωσε στον 
ιατρικό λόγο ένα περισσότερο καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση των κοινωνικών 
σχέσεων.3 Στο δεύτερο κεφάλαιο του πολυσυζητηµένου ―και σήµερα ακόµα 

                                                           

3 Ο Ivan Illich ήταν φιλόσοφος, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Γεννήθηκε στη Βιέννη, είχε 
υπηκοότητα των ΗΠΑ, έζησε και έδρασε για πολλά χρόνια στη Λατινική Αµερική. Λόγω της 
πολιτικής του δράσης και της κριτικής του στάσης µέσα και απέναντι στην καθολική εκκλησία 
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Βατικανό όπου, το 1969, ο ίδιος ο Πάπας στράφηκε εναντίον 
του. Εκτός από το πολυπληθέστατο και κριτικό συγγραφικό του έργο, ο Illich ίδρυσε το 1960 το 
Centro intercultural de documentación (CIDOC), στην πόλη µεξικάνικη Cuernovaca. Το Βατικανό 
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κλασσικού βιβλίου του― µε τον τίτλο Ιατρική Νέµεση. Η απαλλοτρίωση της υγείας,4 
ο Ivan Illich διατύπωσε τον όρο «ιατρικοποίηση της ζωής» σε σχέση µε «τις 
επιπτώσεις της κοινωνικής οργάνωσης της ιατρικής, που αρνούνται άµεσα την 
υγεία» κατά την «πολιτική µεταβίβαση της ιατρογενούς αρρώστιας», δηλαδή της 
ασθένειας που είτε δηµιουργείται είτε επιδεινώνεται µε την ιατρική παρέµβαση 
(Illich [Ίλλιτς], 2010: 14, 27κ.ε.). Η ιατρογένεση της ασθένειας µπορεί να είναι είτε 
κοινωνική, είτε πολιτισµική. Η κοινωνική ιατρικοποίηση εµφανίζεται εκεί όπου η 
ιατρική γραφειοκρατία «παράγει» την ασθένεια, προκαλώντας βλάβες στην υγεία 
του ατόµου, οι οποίες όµως έχουν θεωρηθεί απαραίτητες ή γίνονται ακόµα και 
ελκυστικές. Με τα λόγια του ίδιου του Ivan Illich:  

 
Η κοινωνική ιατρογένεση µπαίνει στο παιχνίδι όταν η υγειονοµική 
περίθαλψη µετατρέπεται σε τυποποιηµένο αντικείµενο, σε είδος 
πρώτης ανάγκης. όταν όλα τα βάσανα «τα ζουν οι άνθρωποι µέσα σε 
νοσοκοµεία», και τα σπίτια γίνονται χώροι αφιλόξενοι για τη γέννηση, 
την αρρώστια και το θάνατο

. όταν η γλώσσα που έδινε στους 
ανθρώπους τη δυνατότητα να βιώνουν το σώµα τους µετατρέπεται σε 
γραφειοκρατικά αλαµπουρνέζικα, ή όταν τα βάσανα, η οδύνη και η 
γιατρειά ενός ανθρώπου που δεν παίζει ρόλο αρρώστου βαφτίζονται 
µορφή παρέκκλισης (Illich [Ίλλιτς], 2010: 28). 

 
Μέσω αυτής της διαδικασίας, το άτοµο µετατρέπεται σε παθητικό καταναλωτή των 
ιατρικών υπηρεσιών και µε αυτόν τον τρόπο υπονοµεύεται η θέληση και η 
ικανότητά του να αντιµετωπίσει το ίδιο το πρόβληµά του. Αυτή την κατάσταση, 
όπου ο ιατρικός επαγγελµατισµός πλήττει την ατοµική αυτονοµία των ασθενών και 
τους/τις ωθεί να παραχωρήσουν τις ευθύνες τους στην ιατρική αυθεντία, ο Illich την 
έχει ονοµάσει δοµική ή πολιτισµική ιατρογένεση.  

                                                                                                                                                                   

απαγόρευσε σε όλους τους κληρικούς και τις µοναχές να επισκέπτονται το συγκεκριµένο Κέντρο, 
στο οποίο διδάσκονταν ισπανικά και ιστορία της Λατινικής Αµερικής. Ήδη από την ίδρυσή του, το 
Κέντρο φιλοξένησε πολυάριθµους σπουδαστές και επώνυµους διανοούµενους, ανάµεσά τους 
οπαδούς της θεολογίας της απελευθέρωσης. Βλ. µία παρουσίαση της δράσης του, σύγχρονη των 
γεγονότων,  Der Spiegel, 23.02.1970. Σχετικά µε τις ιδέες του και την επιρροή του, βλ. Hoinacki & 
Mitcham (2002).  
4 Πρώτη έκδοση Illich (1974), βλ. ελληνική έκδοση Illich [Ίλλιτς] (2010). 
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Αµέσως µετά την πρώτη του διατύπωση, ο όρος ιατρικοποίηση υιοθετήθηκε από 
κοινωνικούς επιστήµονες και εφαρµόστηκε σε µελέτες περιπτώσεων, όπως η 
«ιατρικοποίηση της παρέκκλισης» που αναφέρεται στα υπερκινητικά παιδιά 
(Conrad, 1975, 1976. Conrad & Schneider, 1980), η ψυχική ασθένεια (Scull, 1975), 
η «ανακάλυψη» του κακοποιηµένου παιδιού (Pfohl, 1977), κ.ά. Στις αρχικές της 
χρήσεις, η ιατρικοποίηση δεν διέθετε ένα σαφή εννοιολογικό προσδιορισµό, αλλά 
διατυπώθηκε ως κριτική στην επεκτατική τάση της βιοϊατρικής επί του σώµατος, 
της υγείας και της ζωής, και στην προσπάθεια ενσωµάτωσή τους στην οικονοµία 
και την αγορά. Η κριτική απευθυνόταν, επίσης, στον επαναπροσδιορισµό των 
λειτουργιών και κύκλων της ανθρώπινης ζωής (όπως η εγκυµοσύνη, το γήρας, η 
εµµηνόπαυση, κλπ) µε όρους ασθένειας, στην προσέγγισή τους µε ιατρικές έννοιες 
και στην πρόταση της ιατρική τους αντιµετώπισης, ακόµα και ιατρικής θεραπείας.5 
Κοινό παρανοµαστή στις ετερόκλητες χρήσεις του όρου αποτέλεσε ο αντίλογος 
στον αποκλειστικά ιατρικό προσδιορισµό της υγείας και στο µονοπώλιο που 
διεκδικεί η ιατρική επιστήµη και οι ιατρικές επαγγελµατικές οµάδες στη µέριµνα 
για την ανθρώπινη υγεία, αλλά και συνολικά στον καθορισµό τού τί συνιστά υγεία 
και τί ασθένεια. 

Η άµεση υιοθέτηση του όρου ιατρικοποίηση µετά τις πρώτες διατυπώσεις του 
είναι ενδεικτική για το ότι η επιστηµονική κοινότητα ήταν ήδη ώριµη να δώσει 
όνοµα σε µια ιδέα που προϋπήρχε. Πραγµατικά, η ιδέα της ιατρικοποίησης 
αποτελεί παράγωγο µιας εποχής που οριοθετεί γενικότερες πνευµατικές 
ανακατατάξεις και ένα κλίµα ανατροπών στη σκέψη των διανοούµενων

. ανατροπών 
απότοκων του ριζοσπαστικοποιηµένου πολιτικού κινήµατος της δεκαετίας του 
1960. Μέσα σε ένα γενικότερο κλίµα κριτικής στην καθεστηκυία τάξη πραγµάτων 
που εκφράζεται σε πολιτικά κινήµατα και στη συγκρότηση νέων σχολών σκέψης, 
αµφισβητήθηκαν κυρίαρχες µέχρι τότε προσεγγίσεις ζητηµάτων όπως αυτών που 
άπτονται του προσδιορισµού της υγείας και της ασθένειας, της παραγωγής ιατρικής 
γνώσης και της εφαρµογής της.  

Ωστόσο, η συγκρότηση της ιδέας και η διατύπωση του όρου ιατρικοποίηση δεν 
συνεπάγεται αυτόµατα την ανάδυση ενός επιστηµολογικού πεδίου που εξετάζει την 
ιστορία της κοινωνίας µε όρους υγείας και ασθένειας. Στη συνέχεια θα δείξω ότι 
αυτό συνέβη µεν µέσα στο ίδιο φάσµα επιδράσεων από τις αναδυόµενες σχολές 

                                                           

5 Σχετικά µε την ιστορία της έννοιας και της ιδέας, πριν τη διατύπωση του όρου, βλ. Conrad (1992). 
Conrad (2007).  Brunnet (2009). Loetz (1993). 
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σκέψεις της δεκαετίας του 1970, ωστόσο, το στοιχείο που φαίνεται να έχει 
διαµορφωτική επιρροή στην πορεία του είναι η σύγκλιση της ιστορίας της ιατρικής 
και της νέας κοινωνικής ιστορίας που εκφράζεται και στην ακαδηµαϊκή 
θεσµοθέτηση. Με δεδοµένες τις καταβολές του από την παραδοσιακή ιστορία της 
ιατρικής, ο νεοσύστατος επιστηµονικός κλάδος διαµόρφωσε το γνωστικό του πεδίο 
δεχόµενος (και επιζητώντας) τις επιρροές από τις κοινωνικές επιστήµες. Τα 
µεταβαλλόµενα ερευνητικά του παραδείγµατα και εργαλεία αντανακλούν την 
πορεία των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών και δοκιµάζονται στη 
διένεξη σχετικά µε τις σχολές σκέψης της µετανεωτερικότητας και την 
επιστηµολογική ισχύ της κοινωνικής ιστορίας.  

 

 

Η σύγκλιση της ιστορίας της ιατρικής και της νέας κοινωνικής ιστορίας –

στο ίδιο φάσµα αναταραχών 

Η ιδέα της ιατρικοποίησης της κοινωνίας αποκτά ακαδηµαϊκή στέγη µε την ίδρυση 
της Βρετανικής Εταιρείας της Κοινωνικής Ιστορίας της Ιατρικής (Society for the 
Social History of Medicine), γεγονός που σηµατοδοτεί και τη σύγκλιση της ιστορίας 
της ιατρικής µε τη νέα κοινωνική ιστορία. Στο εξής, το επιστηµολογικό πεδίο της 
κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής θα αντανακλά τις πορείες των δύο αυτών 
επιστηµονικών κλάδων και, παρά τη σχετική του αυτονοµία, θα δέχεται τους ίδιους 
κραδασµούς που έχουν προκαλέσει στη νέα κοινωνική ιστορία οι µεταβολές στα 
παραδείγµατα και στα αναλυτικά εργαλεία.  

Η κοινωνική ιστορία της ιατρικής πραγµατεύεται τη διαµόρφωση των 
κοινωνικών δρώµενων µέσω ιατρικών οριοθετήσεων, την παραγωγή και διάχυση 
του ιατρικού λόγου στην κοινωνία ως αφήγηµα και ως πρακτική. Το γνωστικό της 
αντικείµενο συστάθηκε σε µια µακρά πορεία συνεχούς αναδιαµόρφωσης 
καταλήγοντας να γίνει διεπιστηµονικό, ή µάλλον «πολυεπιστηµονικό», µε την 
έννοια που ορίζει ο George Canguilhem το επιστηµονικό αντικείµενο που 
συγκροτείται µε τη συνεργία διαφορετικών επιστηµονικών κλάδων

. στο νέο, 
αυτόνοµο πια, αντικείµενο, οι συµβάλλουσες επιστήµες εµφανίζονται 
συνυφασµένες (Canguilhem, 1979: 147). Από την ανάδυσή της µέσα από τους 
κόλπους της ιστορίας της ιατρικής και στην όλη πορεία προσέγγισης της 
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κοινωνικής ιστορίας, οι επιδράσεις των κοινωνικών επιστηµών είχαν διαµορφωτική 
επίδραση στο αντικείµενο και τα αναλυτικά της εργαλεία.6  

Αυτές οι ζυµώσεις εγγράφονται ενδεικτικά —και λίαν αντιπροσωπευτικά— στην 
πορεία του πρώτου επιστηµονικού της φορέα, της Βρετανικής Εταιρείας 
Κοινωνικής Ιστορίας της Ιατρικής. Σύµφωνα µε το χρονικό της εταιρείας, όπως το 
έχει καταγράψει η Dorothy Porter (1995), η ιδρυτική της συνέλευση (1970) υπήρξε 
κοµβικής σηµασίας για τη σύγκλιση της ιστορίας της ιατρικής και της κοινωνικής 
ιστορίας. Εκεί τονίστηκε προγραµµατικά η αναγκαιότητα µιας στενότερης 
συνάφειας του γνωστικού πεδίου της πρόσφατα ιδρυµένης Εταιρείας (η οποία, ας 
µην ξεχνάµε, είχε αναδυθεί από την παραδοσιακή ιστορία της ιατρικής) µε τις 
κοινωνικές επιστήµες. Ωστόσο, παρά τις προθέσεις και τις διακηρύξεις, το έργο της 
Εταιρείας ―τουλάχιστον το αµέσως επόµενο διάστηµα― δεν παρέκλινε αισθητά 
από την προηγούµενη περίοδο, καθώς εξακολουθούσαν να υπερισχύουν οι 
απεικονίσεις σηµαντικών προσωπικοτήτων της ιατρικής και η ιστοριογραφία της 
δηµόσιας υγείας (Porter, 1995: 347). Ο αργός ρυθµός προσέγγισης της ιστορίας της 
ιατρικής µε τις ανθρωπιστικές επιστήµες έδωσε αφορµή στον ιστορικό της ιατρικής 
Paul Weindling (1983: 168) να επισηµάνει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της 
ιστορικής προσέγγισης στην ιστορία της ιατρικής.  

Μπορεί η ιστορία της ιατρικής να προσέγγιζε τις κοινωνικές επιστήµες και 
ιδιαίτερα την κοινωνική ιστορία, µε αργούς ρυθµούς, ωστόσο η εγγύτητα 
αυξανόταν αισθητά. Ήδη στα µέσα της δεκαετίας του 1970 διαφαίνονται µεταβολές 
στον επιστηµονικό φορέα της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής καθώς, όπως 
παρατηρεί η Porter (1995), αναδεικνύονταν νέα ερευνητικά πεδία και νέες 
προσεγγίσεις που αφορούσαν τη σχέση ανάµεσα στην ασθένεια και τους 
κοινωνικοπολιτικούς µετασχηµατισµούς, την ιατρική και την εθνοτικότητα 
(ethnicity), τις κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης και την υγεία. Η ίδια η σχέση της 
ιατρικής µε τους κρατικούς θεσµούς αρχίζει να εξετάζεται υπό νέους όρους και µε 
νέα αναλυτικά εργαλεία, ενώ παράλληλα εισάγεται στο πεδίο της έρευνας και ο 
παράγοντας τοπικότητα, όπου λαµβάνονται υπόψη και οι τοπικές —και όχι 
απαραίτητα κρατικές— µορφές ιατρικών υπηρεσιών. Με τη βοήθεια αναλυτικών 

                                                           

6 Εκτός από τις ιστορικές προσεγγίσεις, πρώιµες επιρροές της κοινωνιολογίας (ιδιαίτερα της 
κοινωνιολογίας της γνώσης και της επιστήµης) στην κοινωνική ιστορία της ιατρικής έχουν 
περιγραφεί συνοπτικά από την Ludmilla Jordanova (1995). Βλ. και ενδεικτική συνεισφορά Barnes 
(1977). Barnes & Shapin (1979).  Barnes (1974) . Bloor (1976) . Jewson (1974) . Jewson (1976) . 
Mckenzie & Wacjman (1985) . McKenzie (1981) . Nicholson (1988). 
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εργαλείων που αντλήθηκαν από την ιστορική δηµογραφία και τις φεµινιστικές 
σπουδές εισχώρησαν στο πεδίο της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής νέα 
ερευνητικά παραδείγµατα που αφορούσαν τη σχέση ανάµεσα στην ιατρική και τη 
γεννητικότητα, τη φτώχια, την υγεία και την ασθένεια, αλλά και την ιστορία του 
σώµατος, των έµφυλων σχέσεων και της σεξουαλικότητας. Ο εµπλουτισµός του 
ερευνητικού πεδίου εκφράζεται στο συνέδριο του 1979, στο οποίο τονίζεται η 
αναγκαιότητα να δοθεί έµφαση στην κοινωνική ιστορία. Σύµφωνα µε την Porter 
(1995: 352), στο συνέδριο αυτό διακηρύσσεται ότι οι «στόχοι της εταιρείας πρέπει 
να είναι η προαγωγή της παιδείας του κοινού στην κοινωνική ιστορία της ιατρικής, 
και συµπληρωµατικά σε αυτό, η προώθηση του συγκεκριµένου αντικειµένου 
προκειµένου να προαχθεί η έρευνα και η διάδοση των αποτελεσµάτων της».7 Η 
επίτευξη του στόχου πιστοποιείται και από το γεγονός ότι, την επόµενη δεκαετία, 
και συγκεκριµένα το 1989, εγκαινιάστηκε στον εκδοτικό οίκο Tavistock (αργότερα 
συνεχίστηκε στον Routledge) µια σειρά αφιερωµένη στην κοινωνική ιστορία της 
ιατρικής (Studies in the Social History of Medicine). Η σειρά αυτή έχει φιλοξενήσει 
µέχρι σήµερα πολυάριθµες και αξιόλογες µονογραφίες και συλλογικούς τόµους.8 
Στο µεταξύ, η Βρετανική Εταιρεία Κοινωνικής Ιστορίας της Ιατρικής και το 
περιοδικό της χάνουν την αποκλειστικότητά τους στο πεδίο καθώς ιδρύονται 
αντίστοιχοι ακαδηµαϊκοί φορείς και επιστηµονικά περιοδικά σε αρκετές χώρες.9 
Στον πανεπιστηµιακό χώρο δε, η κοινωνική ιστορία της ιατρικής συνυπάρχει µε την 
ιστορία της ιατρικής, ενίοτε ενταγµένη στην ιστορία των επιστηµών, ενώ διάφορα 
επιστηµονικά περιοδικά δηµοσιεύουν µελέτες που εντάσσονται στο πεδίο της 
κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής. 

Από τη σύγκλιση της ιστορίας της ιατρικής και της νέας κοινωνικής ιστορίας 
προέκυψε ένας επιστηµονικός κλάδος που διερευνά την κοινωνία µέσω των 

                                                           

7 The Society for the Social History of Medicine, archives, (CMAC, Wellcome Institute for the 
History of Medicine, London) “Revised Constitution of the Society for the Social History of 
Medicine as amended by the Extraordinary General Meeting 13th July 1979”. Στο Porter (1995: 
352).  
8 Βλ. αρχείο της σειράς στο http://www.routledge.com/books/series/SE0110/page_4/ (τελευταία 
πρόσβαση Ιούνιος 2013).  
9 Βλ. π.χ. στη Βιέννη το περιοδικό Virus: Beiträge zur Sozialgeschichte der Medizin / hrsg. vom 
Verein für Sozialgeschichte der Medizin, επίσης στη Βιέννη το Wiener Gespräche zur 
Sozialgeschichte der Medizin (από το 2003). Στο Μόναχο το δελτίο της οµάδας εργασίας για την 
κοινωνική ιστορία της ιατρικής του ιδρύµατος Robert-Koch-Stiftung: Treffen des Arbeitskreises für 
Sozialgeschichte der Medizin der Robert-Koch-Stiftung, München: Arbeitsgem. Außeruniv. 
Historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland (από το 1996). 
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ιατρικών οριοθετήσεων. Πρόκειται για έναν κλάδο που παρότι καταλήγει να είναι 
αυτόνοµος, ωστόσο κινείται στο ίδιο φάσµα µε τη νέα κοινωνική ιστορία όσον 
αφορά την επιστηµολογική αντιπαράθεση σχετικά µε τις εννοιολογικές της 
οριοθετήσεις και τη χρηστικότητα των αναλυτικών της εργαλείων. Τα ζητήµατα 
αυτά τέθηκαν ιδιαίτερα έντονα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, σε συνάρτηση 
µε τη λεγόµενη «πολιτισµική στροφή» (cultural turn) η οποία ώθησε τις 
ανθρωπιστικές επιστήµες να κινηθούν στην τροχιά του µεταµοντερνισµού (βλ. π.χ. 
Kocka, 1994. Joyce, 1995. Rojek & Turner, 2000). Μάλιστα, από τη σύγχρονη των 
εξελίξεων σκοπιά του Patrick Joyce, η τοµή που επέφερε η «πολιτισµική στροφή» 
στις ανθρωπιστικές επιστήµες εν γένει, αποκτούσε υπαρξιακές διαστάσεις στην 
περίπτωση της κοινωνικής ιστορίας. Η συλλογιστική του Joyce ήταν ότι, εφόσον η 
κοινωνική ιστορία είναι παράγωγο της νεωτερικότητας, τότε, το τέλος της 
νεωτερικότητας θα µπορούσε να συνεπάγεται και το τέλος της κοινωνικής ιστορίας 
(Joyce, 1995: 73-4). Κάτι αντίστοιχο υπαινίσσεται η Dorothy Porter σε σχέση µε 
την κοινωνική ιστορία της ιατρικής όταν κλείνει το χρονικό της βρετανικής 
Εταιρείας µε τον καταληκτικό προβληµατισµό: «Νέες ιστοριογραφικές τάσεις στην 
πολιτισµική ιστορία ίσως καταστήσουν περιττή µια Εταιρεία αφιερωµένη στην 
κοινωνική ιστορία της ιατρικής» (Porter, 1995: 359). Υπερβαίνοντας τον απλό 
σκεπτικισµό για το µέλλον (και το παρόν) της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, η 
Ludmilla Jordanova προτείνει την αντικατάστασή της από µια «πολιτισµική ιστορία 
της ιατρικής», το γνωστικό αντικείµενο της οποίας θα ήταν τοποθετηµένο στο 
σηµείο τοµής του κοινωνικού κονστρουκτιβισµού και της ιστορίας των ιατρικών 
ιδεών (Jordanova, 1995: 362). Μια περισσότερο µεταµοντέρνα φωνή θα δήλωνε 
δύο δεκαετίες αργότερα (όχι χωρίς αντίλογο), ότι το πρόβληµα έγκειται στα σαθρά 
θεµέλια στα οποία στηρίχθηκε εξαρχής η κοινωνική ιστορία της ιατρικής, ώστε δεν 
είναι δυνατόν να υπάρξει λύση µε µια «αλλαγή στην ετικέτα που την 
επαναπροσδιορίζει ως ‘πολιτισµική ιστορία της ιατρικής’» (Cooter, 2007: 445, 
πρβλ. Τoms, 2009).  

Προφανώς, η συζήτηση σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο και τα 
επιστηµολογικά εργαλεία της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής είναι ως ένα βαθµό 
απότοκη της αντίστοιχης ―και µάλλον εντονότερης― συζήτησης σχετικά µε τη 
νέα κοινωνική ιστορία. Πρόκειται για µια αντιπαράθεση ανάµεσα στη νεωτερική 
και τη µεταµοντέρνα σκέψη, όχι ως έκφανση µιας αλληλουχίας εποχών, αλλά ως 
µια επιστηµολογική διένεξη σχετικά µε την πρόσληψη της κοινωνίας και της 
ιστορία. Ο Cooter (2007: 442), για παράδειγµα, δεν βάλει µόνο ενάντια στην 
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κοινωνική ιστορία της ιατρικής, αλλά αµφισβητεί την ικανότητα «κάθε είδους 
κοινωνικών ιστορικών να αναστοχαστούν ως διανοούµενοι τα συµφραζόµενα µέσα 
στα οποία ασκούν την τέχνη τους». Η διένεξη αυτή αγγίζει και το ευρύτερο πεδίο 
της ιστορίας των επιστηµών.10 Τελικά (ή µάλλον καταρχήν), πρόκειται για µια 
αντιπαράθεση ως προς την ισχύ των µαρξιστικών εργαλείων τα οποία είχαν 
γενεσιουργή επίδραση στην κοινωνική ιστορία και που, σε σηµαντικό βαθµό, 
συνέχισαν να αποτελούν τα θεµέλιά της. Κατά τον Patrick Joyce (1995: 73-5), η 
πολιτισµική στροφή αφαιρεί την ισχύ από τα θεµέλια του µοντερνισµού, θέτοντας 
υπό αµφισβήτηση το νεωτερικό «µεγάλο αφήγηµα» για την κοινωνία που γράφεται 
στη βάση του «υλικoύ» και του «κοινωνικού», είτε εξιδανικευµένα από τη 
µαρξιστική πλευρά, είτε ουσιοκρατικά από τη φιλελεύθερη. Με άλλα λόγια, και 
σύµφωνα πάντα µε τον Joyce (1995: 75), η πολιτισµική στροφή θέτει υπό 
αµφισβήτηση τη «φιλοδοξία» που µοιράζονται (παρά τις διαφορετικές πολιτικές 
τους θέσεις) η µαρξιστική και η φιλελεύθερη ιστοριογραφία της νεωτερικότητας, να 
γράψουν µια «απόλυτη ιστορία» για την κοινωνία. Παίρνοντας ξεκάθαρη θέση στο 
ίδιο ζήτηµα, ο γερµανός ιστορικός Jürgen Kocka διακρίνει το µεγαλύτερο κίνδυνο 
στον «κουλτουραλισµό», παρά σε µια ξένη προς την έννοια της κουλτούρας 
κοινωνική ιστορία (Kocka, 1994: 37).  

Η συνολική συζήτηση δείχνει, αν µη τι άλλο, ότι οι έννοιες του «υλικού» και του 
«κοινωνικού», των κοινωνικών δοµών και της κοινωνικής τάξης ξαναγράφονται 
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπό τη σκέπη της πολιτισµικής και γλωσσικής 
στροφής στις ανθρωπιστικές επιστήµες. κυρίως όµως, γράφονται στην αρένα της 
αντιπαράθεσης σχετικά µε το µεταµοντερνισµό.11 Η συζήτηση αυτή συνεχίζεται 
µέχρι σήµερα όπου τίθεται περισσότερο έντονα παρά ποτέ το ερώτηµα της 
χρηστικότητας της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής. Στον πρόσφατο διάλογο, που 
εξακολουθεί να φιλοξενείται στο περιοδικό της Οξφόρδης, γίνεται εµφανές ότι το 
                                                           

10 Για παράδειγµα, το έργο της Donna Haraway (1991) θεωρείται πρωτοποριακό ως προς την 
εφαρµογή µεταµοντέρνων ιδεών στην ιστορία των επιστηµών, βλ. και Joyce (1995: 76).  
Μια ιδιαίτερη έκφανση της µεταµοντέρνας κοινωνιολογίας των επιστηµών αποτελούν οι 
προσεγγίσεις της θεωρίας Actor-Network-Theory που έχει αρχικά αναπτυχθεί από τους Michael 
Callon (1986) και Bruno Latour (1983), (1988), (1993), (1999). Βλ. επίσης Belliger & Krieger 
(2006) και πρβλ. κριτική του Weingart (2003: 71-77).  
11 Βλ. π.χ. Berlanstein (1993), Elton (1991), Himmelfarb (1997). Λίαν αντιπροσωπευτικός είναι ο 
διάλογος που έλαβε χώρα το 1991 και 1992 στο περιοδικό Past and Present κάτω από τον τίτλο 
«History and Post-Modernism», ανάµεσα στους Patrick Joyce Past and Present (1991) 133(1): 204-
209, Lawrence Stone, Past and Present (1992) 135(1): 189-194 και Gabrielle M. Spiegel, Past and 
Present (1992) 135(1): 194-208. 
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διακύβευµα είναι επιστηµολογικό και αφορά την προσέγγιση των κοινωνικών 
σχέσεων είτε ως πρωτίστως ταξικά διαρθρωµένων (και τότε τίθεται το ζήτηµα των 
ανισοτήτων ως απόρροια της ταξικής διαστρωµάτωσης), είτε ως οριζόντια 
διαρθρωµένων, κάτι που εξυπηρετείται από µια αντίστοιχα οριζόντια έννοια του 
πολιτισµού. Αυτές οι πτυχές έρχονται στο φως στο άρθρο του Cooter µε τον 
πολυσήµαντο τίτλο «Μετά το θάνατο/Ζωή µετά θάνατον: Η κοινωνική ιστορία της 
ιατρικής στη µετανεωτερικότητα» (Cooter, 2007). Ο Cooter υποστηρίζει ότι η 
ριζοσπαστικοποίηση των διανοουµένων τις δεκαετίες του 1960 και 1970, η οποία 
συνέβαλε στην ανάδυση της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, υπήρξε τελικά 
µοιραία για την ύπαρξή της. Από τη δική του σκοπιά, αυτός ο επιστηµονικός 
κλάδος έχει βασιστεί σε διχοτοµίες αξιολογικού τύπου όπως «κακοί γιατροί-καλοί 
ασθενείς», ενώ ανέκαθεν εστίαζε υπερβολικά σε ανισότητες και σχέσεις εξουσίας. 
Την άποψη αυτή αντικρούει ο Toms (2009), αντιπαραθέτοντας ότι η ανάδειξη του 
ρόλου της εξουσίας δεν αφαιρεί την επιστηµολογική ισχύ του γνωστικού 
αντικειµένου, ούτε ποτέ περιορίστηκε η κοινωνική ιστορία της ιατρικής στη σχέση 
ιατρού-ασθενή.  

Και πώς θα µπορούσε άλλωστε, εφόσον η γενεσιουργός στιγµή της κοινωνικής 
ιστορίας της ιατρικής ήταν ακριβώς η διαπίστωση της διάχυσης του ιατρικού λόγου 
στην κοινωνία, κάτι που συνεπάγεται, αν µη τι άλλο, την υπέρβαση του 
περιοριστικού φακού στη σχέση ασθενών-ιατρών. Περισσότερο από έναν τέτοιο 
αναγωγισµό, πρόκειται για την αναγνώριση της µετατροπής της κοινωνίας σε ένα 
ιατρικό εργαστήριο. την αναγνώριση, δηλαδή, ενός µοντέλου κοινωνίας στο οποίο η 
ιατρική είναι συµφυής εξουσιαστικών συστηµάτων, πέραν του δικού της πεδίου, 
και που ο ιατρικός λόγος γίνεται κτήµα των ίδιων των µελών της κοινωνίας. Αυτό 
ακριβώς το ζήτηµα καταδεικνύουν τα ερευνητικά παραδείγµατα στη βάση των 
οποίων αναπτύχθηκε η κοινωνική ιστορία της ιατρικής ή/και έχουν ενταχθεί στο 
γνωστικό της πεδίο, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.  

 

 

Τα ερευνητικά παραδείγµατα 

 
Κύριο αντικείµενο των µελετών που εντάσσονται στο πεδίο της κοινωνικής 
ιστορίας της ιατρικής αποτέλεσε η άσκηση κοινωνικού και πληθυσµιακού ελέγχου 
µέσω της διάχυσης του ιατρικού λόγου και των ιατρικών πρακτικών στις 
βιοµηχανικές κοινωνίες, τα εθνικά κράτη και τις αυτοκρατορίες. Οι κοινωνικές 
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διαφοροποιήσεις που λαµβάνουν χώρα κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα µέσω του 
συστήµατος διοίκησης, φέρουν το στίγµα ιατρικών οριοθετήσεων, οι οποίες 
εγκαθίστανται στη διοικητική οργάνωση. Οι συσχετισµοί αυτοί έχουν εξετασθεί ως 
φαινόµενο συνυφασµένο µε τον εκβιοµηχανισµό των κοινωνιών, την ανάληψη της 
µέριµνας για την υγεία από το κράτος και τους θεσµούς κοινωνικής πρόνοιας, τη 
σύνδεση της ιατρικής γνώσης µε την αγορά και την κατανάλωση. Οι ιατρικές 
οριοθετήσεις κοινωνικών διαφοροποιήσεων έχουν αποδοθεί από το Nikolas Rose 
ως εξής:  

Το να διαφοροποιείς σηµαίνει συγχρόνως να ταξινοµείς, να 
διαχωρίζεις, να τοποθετείς πρόσωπα και οµάδες κάτω από ένα 
σύστηµα εξουσίας και να τα διαχωρίζεις από αυτά που βρίσκονται 
κάτω από ένα άλλο σύστηµα. Το να τοποθετούνται πρόσωπα και 
πληθυσµοί υπό ιατρική εντολή —στο άσυλο, την κλινική, τον αστικό 
χώρο— τους εκθέτει στον εξονυχιστικό έλεγχο, στην καταγραφή και 
την περιγραφή τους µε ιατρικούς όρους (Rose, 1994: 58).  

 
Με αφετηρία τη διασύνδεση του διοικητικού συστήµατος και του ιατρικού λόγου, 
δεν είναι τυχαίο ότι οι πολυπληθέστερες µελέτες που διαθέτουµε στο πεδίο της 
κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής εξετάζουν τη διαπλοκή ανάµεσα στην 
αυξανόµενη ισχύ των κρατικών θεσµών ελέγχου και πρόνοιας κατά τη σύνδεσή 
τους µε τη βιοµηχανική παραγωγή, την οικονοµία και την ιατρική επιστήµη. Η 
διασύνδεση αυτή βρίσκει έκφραση στη θεώρηση της υγείας ως δηµόσιο και 
κοινωνικό αγαθό, το οποίο µάλιστα, κατά τη βιοµηχανική εποχή, θεσµοθετείται ως 
«δηµόσια υγεία» και «κοινωνική υγιεινή». Ως αγαθό, η δηµόσια υγεία διατίθεται 
στα κοινωνικά υποκείµενα, τα οποία πάλι, ―µε όρους διοικητικούς και 
τεχνοκρατικούς― θεωρούνται «ανθρώπινο κεφάλαιο». Υπό την έννοια του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, η κατάσταση της υγείας του ατόµου εξετάζεται από την 
οπτική της ορθολογικής αξιοποίησης πόρων µε στόχο τη µεγιστοποίηση της 
εργασιακής αποδοτικότητάς του και την ελαχιστοποίηση του κόστους για τα ταµεία 
του κράτους πρόνοιας. 

Σε αυτή την πρόσληψη της κοινωνίας και των µελών της βρίσκει πρόσφορο 
έδαφος η µάλλον επιθετικότερη µορφή της ιατρικοποίησης, η ευγονική, η εντατική 
µελέτη της οποίας έχει εµπλουτίσει τα µεθοδολογικά εργαλεία της κοινωνικής 
ιστορίας της ιατρικής, ιδιαίτερα από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και εξής. 
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Βασισµένη στην ιδέα ενός τεχνοκρατικού διοικητικού συστήµατος που 
αντιλαµβάνεται τα µέλη της κοινωνίας µε όρους οικονοµικούς και βιολογικούς (µε 
τη φουκωική έννοια του πληθυσµού), η ευγονική αντλεί τη δυναµική της από τη 
διττή λειτουργία του κράτους πρόνοιας, το οποίο αφενός προσφέρει προστασία, 
αφετέρου θέτει τα µέλη της κοινωνίας υπό επιτήρηση. Η συµβολή της έρευνας της 
ευγονικής στην κοινωνική ιστορία της ιατρικής υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική, ειδικά 
µετά την αναγνώρισή της ως ένα φαινόµενο της βιοµηχανικής νεωτερικότητας και 
όχι ως µια αποκλειστικά ακραία έκφανση του γερµανικού εθνικοσοσιαλισµού. 
Μάλιστα, ο Paul Weindling (1989) έχει χαρακτηρίσει τη γερµανική εκδοχή της 
ευγονικής,  τη φυλετική υγιεινή (Rassenhygiene), έναν «ιδιαίτερο δρόµο» 
(Sonderweg). Η έρευνα της ευγονικής έχει επίσης συµβάλει αποφασιστικά στο να 
γίνει αντιληπτό ότι ο ιατρικός λόγος δεν εκφέρεται αποκλειστικά από τους γιατρούς 
και τα συναφή ιατρικά επαγγέλµατα, αλλά διαχέεται στην κοινωνία και 
εσωτερικεύεται από τα µέλη της. Τα παραδείγµατα των ευγονιστών θρησκευτικών 
λειτουργών, των φεµινιστριών και των σοσιαλιστών οπαδών της ευγονικής 
ανέδειξαν την κοινωνική δυναµική της, ρίχνοντας µάλιστα φως στην άσκηση (ή το 
αίτηµα άσκησης) εξουσίας από κοινωνικούς δρώντες, οι οποίοι, ενώ δεν είναι 
υποχρεωτικά κρατικοί θεσµοί ή επαγγελµατίες γιατροί, ωστόσο µιλούν στο όνοµα 
του κοινού καλού αρθρώνοντας µια ιατρική ρητορική και υπερασπίζοντας την 
«υγεία» ως κοινωνικό ή/και οικουµενικό αγαθό (Τρουµπέτα, υπό έκδοση).  

Το ευρύ φάσµα ερευνών και µελετών που στο µεταξύ έχουν εµπλουτίσει το 
πεδίο της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, έχει διευρύνει τις εθνικές 
ιστοριογραφίες, και έχει προσφέρει τη δυνατότητα της συγκριτικής έρευνας στη 
βάση παραδειγµάτων µεµονωµένων χωρών. Παρά την εστίαση στα εθνικά κράτη, η 
έρευνα δεν έχει υποτιµήσει τις ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες και το αποικιακό 
σύστηµα, ούτε και τα διεθνή δίκτυα µέσω των οποίων διακινούνται οι ιδέες και οι 
πρακτικές της ιατρικοποίησης, αλλά και οι κοινωνικοί δρώντες που τις πρεσβεύουν 
(Promitzer, Trubeta & Turda, 2011β). Βέβαια, το ερευνητικό ενδιαφέρον για τη 
µετάβαση από την Οθωµανική Αυτοκρατορία στα εθνικά κράτη της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει αναπτυχθεί σχετικά πρόσφατα. Οι έρευνες που 
εµπίπτουν σε αυτή την κατηγορία εξετάζουν την αντιµετώπιση επιδηµιών µέσω της 
πρόληψης στα υπό διαµόρφωση εθνικά κράτη που προήλθαν από την Οθωµανική 
Αυτοκρατορία και καταδεικνύουν τις συναφείς πληθυσµιακές πολιτικές. Ενδεικτικά 
ερευνητικά παραδείγµατα αποτελούν οι ιατρικές πρακτικές και η λειτουργία τους 
ως µηχανισµοί κοινωνικού ελέγχου, λ.χ. στο στρατό των νεοσύστατων εθνικών 
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κρατών, ή µέσω της καθιέρωσης των εµβολιασµών και της προληπτικής ιατρικής, 
της διατροφής κλπ.12 Η διερεύνηση της δράσης διεθνών οργανισµών υγείας σε 
περιοχές του κόσµου που θεωρούνται οπισθοδροµικές —όπως τα Βαλκάνια— έχει 
φέρει στο φως τη λειτουργία δικτύων, τα οποία στηρίζονται σε σχέσεις εξουσίας οι 
οποίες υπερβαίνουν τα όρια του εθνικού κράτους (βλ. Weindling, 1995. Promitzer, 
Trubeta & Turda, 2011α).  

Αντίθετα από τη σχετικά πρόσφατη αφύπνιση του ενδιαφέροντος για τις 
αυτοκρατορίες, το αποικιακό σύστηµα έχει καταστεί πεδίο έρευνας αρκετά 
νωρίτερα, αν και αυτό έχει συµβεί ελάχιστα στις περιπτώσεις της ισπανικής και 
πορτογαλικής αποικιακής ηγεµονίας και σαφώς περισσότερο στη βρετανική 
περίπτωση. Προφανώς το ερευνητικό ενδιαφέρον για την αποικιοκρατία 
διευρύνεται κάτω από την επίδραση των µετα-αποικιακών σπουδών (postcolonial 
studies) και των αναλυτικών εργαλείων που εισάγουν στις κοινωνικές επιστήµες. 
Όπως τεκµηριώνεται τόσο στο περιοδικό Social History of Medicine όσο και σε 
µονογραφίες και συλλογικούς τόµους, ένας όγκος δηµοσιεύσεων εξετάζει τους 
µηχανισµούς εγκαθίδρυσης, στις βρετανικές αποικίες, ενός διοικητικού συστήµατος 
ελέγχου και διακυβέρνησης το οποίο λειτουργεί στη βάση του ιατρικού λόγου και 
των ιατρικών πρακτικών. Για παράδειγµα, οι τελετουργίες της γέννησης και η 
ιατρικοποίησή τους στο αποικιοκρατούµενο Κονγκό έχουν εξεταστεί από τη Nancy 
Rose (1999/2006). η U. Kalpagam (2000) µελέτησε το συσχετισµό ιατρικού λόγου 
και της στατιστικής καταγραφής στις αποικίες, ενώ σε πιο πρόσφατες έρευνες η 
Helen Tilley (2005 και 2011) διερευνά την παραγωγή επιστηµονικής, και δη 
ιατρικής, γνώσης στις βρετανικές αποικίες της Αφρικής. Ειδικότερα, η Tilley 
εξετάζει τους τρόπους µε τους οποίους η γλώσσα της δηµογραφίας και της 
ευγονικής, µε την έµφαση που προσδίδει στη φυλή, την αναπαραγωγή, την υγεία 
και τη λεγόµενη βιολογική βελτίωση, έχει συµπράξει στη νοµοθετική διαµόρφωση 
της αφρικανικής διοίκησης. Κατ’ αντίστοιχο τρόπο, η Alison Bashford έχει 
διερευνήσει τους τρόπους µε τους οποίους οι µηχανισµοί εγκαθίδρυσης στις 
αποικίες ενός διοικητικού συστήµατος ελέγχου και διακυβέρνησης που βασίζεται 
στον ιατρικό λόγο και τις ιατρικές πρακτικές, έχουν συνδιαµορφώσει τη χάραξη 
ορίων και συνόρων

. 
πώς ο ιατρικός λόγος γίνεται αντικείµενο και µέσο της 

                                                           

12 Σχετικά µε την ελληνική περίπτωση, βλ. Κορασίδου (2004/1995), Κορασίδου (2002) και το 
κείµενο της ίδιας σε αυτό τον τόµο. Για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, βλ. Weindling 
(2000). Sechel (2011) και Promitzer, Trubeta & Turda (2011α).  
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δηµόσιας υγείας, της εθνικής και φυλετικής διοικητικής εξουσίας στις αποικίες. πώς 
δηµιουργείται στις βρετανικές αποικίες µια βιοµηχανία ιατρο-διοικητικής 
παραγωγής γνώσης σχετικά µε τους αυτόχθονες πληθυσµούς καθώς και τους 
λευκούς εποίκους (Bashford, 2004). Αναζητά δε, τα σηµεία τοµής της κυριαρχίας 
και της δηµόσιας υγείας στα οποία εδράζονται οι τόποι που παράγουν ταυτότητες, 
που αιτιολογούν τη δηµιουργία συλλογικοτήτων, δηλαδή τη δηµιουργία δεσµών 
του συνανήκειν και συγχρόνως τους όρους και τις πρακτικές αποκλεισµού. Σε αυτά 
τα σηµεία τοµής αναγνωρίζει η Bashford ότι υποστασιοποιούνται τα εθνικά 
σύνορα, τα περιοριστικά µέτρα στη µεταναστευτική πολιτική, η υπηκοότητα και η 
ξενικότητα, η καραντίνα στα σύνορα, τα φυλετικά cordon sanitaire (Bashford, 
2004: 9). 

Η Alison Bashford έχει προσφέρει µερικά από τα πιο αξιόλογα έργα στο πεδίο 
της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, τα οποία αφορούν τις αυτοκρατορίες, τα (υπό 
διαµόρφωση) εθνικά κράτη, αλλά και το πλέγµα της παγκοσµιοποίησης. Στο 
συνολικό έργο της Bashford γίνεται εµφανής η προσέγγιση της υγείας, της 
ασθένειας και της υγιεινής µέσα από την έννοια του χώρου και η αξιοποίηση των 
εννοιολογικών εργαλείων που έχει προσφέρει η χωρική στροφή (spatial turn) στις 
ανθρωπιστικές επιστήµες. Καθόλου τυχαίο, εφόσον το σύνορο αποτελεί την 
κεντρική έννοια στις προσεγγίσεις της, και αυτό µάλιστα συµβαίνει σε µια εποχή 
που ακµάζει η έρευνα των συνόρων και της συνοριακότητας (Τρουµπέτα, 2012). 
Κινούµενο, λοιπόν, στην τροχιά της χωρικής και πολιτισµικής στροφής, το έργο της 
Bashford εξετάζει τις ιστορικές και πολιτισµικές απαντήσεις που δίνονται στο 
ζήτηµα των µεταδοτικών ασθενειών, τη βιοϊατρική τους διαχείριση και τις 
µεταφορικές τους χρήσεις και αναπαραστάσεις κατά το 19ο και τον 20ό αιώνα. Το 
ίδιο ενδιαφέρον για τις γεωγραφίες, τις πολιτικές και τις ταυτότητες που παράγονται 
στην προσπάθεια να αναχαιτιστούν ασθένειες διαπερνά και το συλλογικό τόµο που 
φέρει τον αµφίσηµο τίτλο Contagion (µόλυνση ή/και µίασµα), τον οποίο οι 
επιµελήτριες χαρακτηρίζουν µια «κριτική επεξεργασία του ονείρου της 
υγειονοµικής ανάσχεσης» (Bashford & Hooker, 2001β: 1). Μια σηµαντική 
συµβολή της Bashford στην έρευνα είναι η εξέταση των µεταφορικών χρήσεων της 
υγιεινής µέσω των συµβολισµών της καθαριότητας/καθαρότητας: Πώς, µια τέτοια 
έννοια της υγιεινής, πραγµατώνεται στις πολιτικές και πολιτισµικές 
αναπαραστάσεις του σώµατος, στο λόγο σχετικά µε ένα διαρκή κίνδυνο που 
φέρεται να ελλοχεύει στα σύνορα και να απειλεί µε µόλυνση την κοινωνία

. τελικά, 
πώς οι µεταφορικές χρήσεις της υγείας και της υγιεινής καταγράφονται σε 
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συµβολικές γεωγραφίες που ορίζονται µεν κατά µήκος ιατρικών/ιατρικοποιηµένων 
φαντασιώσεων, ωστόσο υποστασιοποιούνται σε πολιτικές και θεσµικές πρακτικές. 
Η ανάδειξη του φαντασιακού της µόλυνσης και της πραγµάτωσής του σε πολιτικές 
και κοινωνικές δράσεις που ενισχύουν τον εικονικό κίνδυνο, και συγχρόνως 
ενισχύονται από αυτόν, έχει δώσει αφορµή για νέες αναγνώσεις πρωτοποριακών 
ανθρωπολογικών προσεγγίσεων που φαίνεται ότι ελάχιστα έχουν χάσει την αξία 
τους ως δεξαµενές αναλυτικών εργαλείων. Μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί το έργο 
της Mary Douglas, και ιδιαίτερα το βιβλίο της σχετικά µε την καθαρότητα και τον 
κίνδυνο (Douglas, 1966, στα ελληνικά Douglas, 2007).  

Η εγκατάσταση των ιατρικών νοηµατοδοτήσεων (µεταφορικών ή όχι) σε 
ευρύτερους τοµείς της κοινωνίας (τόσο στα εθνικά κράτη, όσο και στην 
αποικιοκρατία) και η διαπλοκή της ιατρικής µε το πολιτικό και διοικητικό σύστηµα, 
φέρνουν στο προσκήνιο το ζήτηµα των ιατρικών οριοθετήσεων ως µιας 
νοµιµοποιηµένης και συγχρόνως νοµιµοποιητικής διαδικασίας. Ένα παράδειγµα 
νοµιµοποίησης, που ήταν για µεγάλο διάστηµα αµφιλεγόµενο, αποτέλεσε η ιατρική 
στο γερµανικό εθνικοσοσιαλισµό. Η γερµανική περίπτωση, παράλληλα µε θέµατα 
που άπτονται του γενικότερου ερευνητικού ενδιαφέροντος της κοινωνικής ιστορίας 
της ιατρικής,13 έχει µια επιπλέον σηµασία λόγω της συνεργίας της ιατρικής/των 
ιατρών µε τον κρατικό µηχανισµό µαζικής εξόντωσης ανθρώπων κατά την περίοδο 
του εθνικοσοσιαλισµού. Για πολλές δεκαετίες, η ερευνητική κοινότητα θεωρούσε 
τα ιατρικά πειράµατα που διεξάγονταν στα εργαστήρια ή/και στα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης (σε κρατούµενους, Εβραίους, Ροµά, στιγµατισµένους ως 
αντικοινωνικούς, αναπήρους, κ.ά.) ως έκφανση µιας «ψευδο-επιστήµης», 
υπονοώντας ότι η «αληθινή επιστήµη» είναι πολιτικά ουδέτερη και αντικειµενική. 
Σε αντίθεση µε αυτή την προσέγγιση, οι εκθέσεις του Μουσείου Μνήµης του 
Ολοκαυτώµατος στην Ουάσιγκτον, πριν µια δεκαετία περίπου, χαρακτήρισαν τα 
πειράµατα των Ναζί «δολοφονική ιατρική». δολοφονική, όµως όχι ψεύτικη (United 
States Holocaust Memorial Museum, 2004). Εάν ο ιατρικός, και εν γένει ο 
                                                           

13 Βλ. π.χ. µια παλαιότερη δηµοσίευση Frevert (1989). Τα τελευταία χρόνια έχει παραχθεί ένας 
όγκος δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά πεδία που είτε επικαλύπτονται µε την κοινωνική ιστορία της 
ιατρικής είτε τη συµπληρώνουν, όπως π.χ. η παραγωγή και εκφορά λόγου σχετικά µε τον πληθυσµό 
ως οικονοµικό και πολιτικό µέγεθος από την δηµογραφία (Bevölkerungswissenschaft). Παράλληλα 
µε την ιστορία των ερευνητικών και πανεπιστηµιακών θεσµών, όπως του νοσοκοµείου Charité στο 
Βερολίνο, της Εταιρείας Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (έτος ίδρυσης 1911), σηµερινή ονοµασία 
Max-Planck-Gesellschaft, του Πανεπιστηµίου Münster, κ.ά. Ενδεικτικά βλ. Ferdinand & Ehmer 
(2007). Ferdinand (2009). Schmuhl (2003). Schmuhl (2004). 
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επιστηµονικός λόγος, εξεταστεί ως νοµιµοποιηµένη γνώση και πρακτική, τότε, τα 
ιατρικά πειράµατα στον εθνικοσοσιαλισµό εµφανίζονται ως µέρος µιας επιστήµης η 
οποία αντλούσε τη νοµιµότητά της από ένα απολυταρχικό σύστηµα που 
ευαγγελιζόταν µια συγκεκριµένη εικόνα για τον άνθρωπο και αξιολογούσε την 
ανθρώπινη ζωή µε ανάλογα κριτήρια. Από τη δική της πλευρά, η ιατρική 
τροφοδοτούσε το διοικητικό σύστηµα µε «αντικειµενικά» στοιχεία που 
συγκέντρωνε µέσω ιατρικών πειραµάτων, στηρίζοντας, και ουσιαστικά 
ενισχύοντας, ένα µηχανισµό εξόντωσης ανθρώπων (Annas, 1992. Hohmann, 1991.  
Lifton, 1996. Nicosia, 2002. Weindling, 2006).  

Βέβαια, η σχέση ιατρικής και εξουσίας θα είναι αποσπασµατικά διερευνηµένη 
εάν δεν ληφθούν υπόψη η εκφορά λόγου και οι πρακτικές απονοµιµοποίησης. Τόσο 
στην περίπτωση του εθνικοσοσιαλισµού, όσο και της αποικιοκρατίας, αλλά και 
αναφορικά µε µεµονωµένες χώρες, έχουν γίνει γνωστά παραδείγµατα αντιρρήσεων 
και αντιλόγου, είτε από προσωπικότητες, είτε από ολόκληρες τάσεις (Kater, 1989. 
Tilley, 2005: 254 και passim. Trubeta, 2013. Weindling, 2011). Σε µια ευρύτερη 
κλίµακα, ωστόσο, το ζήτηµα αυτό έχει υποτιµηθεί στην έρευνα, παρότι είναι 
διαφωτιστικό για τις κοινωνικές δυναµικές που αναπτύσσονται στην παραγωγή και 
διάχυση του ιατρικού λόγου.  

Το ζήτηµα της νοµιµοποίησης ή/και απονοµιµοποίησης του ιατρικού λόγου και 
της ιατρικής πράξης θέτει στο προσκήνιο τις σχέσεις εξουσίας, της αλήθειας που 
αυτές συγκροτούν και που είναι ανιχνεύσιµη στον επιστηµονικό λόγο. Στη σχέση 
εξουσίας και επιστηµονικής αλήθειας δεν πρόκειται για την επίδραση που δέχεται ο 
ιατρικός λόγος από το κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται, αυτό 
που ονοµάζουµε συµφραζόµενα της παραγωγής του, αλλά για κάτι άλλο, το οποίο ο 
Foucault έχει αποδώσει ως εξής:  

 
το θέµα δεν είναι τόσο να µάθουµε ποια εξωτερική εξουσία 
επιβάλλεται στην επιστήµη, όσο ποια αποτελέσµατα εξουσίας 
κυκλοφορούν ανάµεσα στις επιστηµονικές αποφάνσεις, τι συνιστά το 
εσωτερικό τους καθεστώς εξουσίας, και πώς και γιατί υφίσταται σε 
ορισµένες στιγµές µια συνολική τροποποίηση [σε] αυτό το καθεστώς 
(Foucault, 1987: 15).  

 
Η αλήθεια που κυκλοφορεί ανάµεσα στις επιστηµονικές αποφάνσεις στην 
περίπτωση του ιατρικού λόγου είναι η συγκρότηση της κοινωνικής 
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κανονιστικότητας µέσω ιατρικών όρων. Στη συνέχεια θα παρουσιάσω τα θεωρητικά 
εργαλεία µε τη βοήθεια των οποίων έχει γίνει η διερεύνηση του µοντέλου της 
κοινωνίας στο οποίο η ιατρική είναι συµφυής εξουσιαστικών συστηµάτων και συν-
καθορίζει την κοινωνική κανονιστικότητα. Ιδιαίτερα θα εστιάσω στον 
προσδιορισµό του υποκειµένου και της ασθένειας σε αυτό το µοντέλο της 
κοινωνίας και θα αναπτύξω το επιχείρηµα ότι το στοίχηµα για την κοινωνική 
ιστορία της ιατρικής είναι να ανταποκριθεί στην επιστηµολογική πρόκληση αυτών 
των µεταβολών.  

 
 

Θεωρητικές προσεγγίσεις και προκλήσεις: εννοιολογικοί προσδιορισµοί του 

υποκειµένου και της ασθένειας 

 
Οι κριτικές φωνές που κατέδειξαν το φαινόµενο της ιατρικοποίησης τη δεκαετία 
του 1970 αντλούσαν αρχικά τα θεωρητικά τους εργαλεία από τον Talcott Parsons 
(1951) καθώς και από τη θεωρία του στιγµατισµού (labeling theory).14 Καθόλου 
τυχαίο, εφόσον ο Parsons έχει προσφέρει κάποιες από τις σηµαντικότερες πρώιµες 
προσεγγίσεις της ιατρικής ως θεσµού κοινωνικού ελέγχου ο οποίος 
συνδιαµορφώνει τους όρους για τη νοµιµοποιηµένη σύνδεση της κοινωνικής 
παρέκκλισης µε την ασθένεια. Βέβαια, υπήρξαν και άλλοι, εν µέρει λιγότερο 
επιφανείς ερευνητές, οι οποίοι κατέδειξαν την ερµηνεία της κοινωνικής 
παρέκκλισης µε ιατρικούς όρους (βλ. π.χ. Gusfield, 1967). Όµως οι πλέον 
καινοτόµες µελέτες της ιδέας και της πρακτική του κοινωνικού ελέγχου που 
ασκείται µέσω της εκφοράς ιατρικού λόγου προέρχονται από το Michel Foucault. 
Αν και η συµβολή του αναγνωρίστηκε ευρέως αφότου έγινε αισθητή η επίδραση 
της πολιτισµικής στροφής στην κοινωνική ιστορία της ιατρικής, ωστόσο το έργο 
του κατέληξε ν’ αποτελεί µέχρι τις µέρες µας την κύρια δεξαµενή από την οποία 
αντλούν τα αναλυτικά τους εργαλεία όσοι και όσες ασχολούνται µε την παραγωγή 
και εκφορά ιατρικού λόγου και τη διάχυσή του στην κοινωνία. Παρότι ο ίδιος ο 
Foucault δεν έχει χρησιµοποιήσει το όρο ιατρικοποίηση, το έργο του θεωρείται ότι 
σκιαγραφεί ακριβώς αυτό το φαινόµενο. Σύµφωνα µάλιστα µε τον Nikolas Rose, o 
Foucault έχει περιγράψει ως «ιατρικοποίηση των πάντων» αυτό που άλλοι έχουν 

                                                           

14 Χαρακτηριστικά παραδείγµατα από την ψυχιατρική, βλ. Szasz (1963). Pitts (1968) . Freidson 
(1970).  
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ονοµάσει ιατρικοποίηση της κοινωνίας (Rose, 1994: 49). Όµως ο Rose επισηµαίνει 
θεµελιακές διαφορές ανάµεσα στην ιδέα που αναπτύσσει ο Foucault και στις 
προσεγγίσεις αυτών που κάνουν χρήση του όρου ιατρικοποίηση (Rose, 1994: 49). 
Η κύρια διαφορά έγκειται στο ότι το ενδιαφέρον του Foucault για το φαινόµενο 
είναι επιστηµολογικό και εστιάζει στην εκφορά λόγου —µε την έννοια που ο ίδιος 
προσδιορίζει το λόγο (discourse). Βασιζόµενος στη φουκωική ιδέα του κοινωνικού, 
ο Rose συνθέτει το παρακάτω σχήµα για να περιγράψει το φαινόµενο της 
ιατρικοποίησης: 

 
… [Α]ρχίζοντας από τον 19ον αιώνα, η ιατρική δράση έχει οργανωθεί 
σε πέντε µεγάλους µηχανισµούς [dispositifs]: (1) έναν ιατρικο-
διοικητικό µηχανισµό για τη ρύθµιση του κοινωνικού χώρου 
ενσωµατώνοντας µέσα σε αυτόν ένα φάσµα δραστηριοτήτων από τον 
άµεσα πολιτικό µέχρι αυτόν που συµπεριλαµβάνει αρχιτεκτονική και 
αστικό σχεδιασµό, (2) τη µετατροπή του οίκου και της οικογένειας σε 
µια µηχανή υγιεινής, 3) τη δηµιουργία ιατρικού προσωπικού από τον 
πληθυσµό στη µορφή γενικών επαγγελµατιών και αµέτρητων άλλων 
ιατρικών πρακτόρων, (4) διάφορες κλινικές και νοσοκοµεία 
αποκατάστασης, (5) το µηχανισµό της ασφάλειας ο οποίος µετατρέπει 
το µοιραίο σε ρίσκο και δίνει την ικανότητα στα άτοµα και τις 
κοινωνίες να ασφαλίσουν τον εαυτό τους από την ασθένεια (Rose, 
1994: 51). 

 
Κοµβικό σηµείο για τις όποιες προσεγγίσεις του φαινοµένου της ιατρικοποίησης 
της κοινωνίας, που πραγµατεύεται η κοινωνική ιστορία της ιατρικής, αποτελεί ο 
προσδιορισµός του δρώντος υποκειµένου. Ήδη στο έργο του Ivan Illich τίθεται το 
ζήτηµα του υποκειµένου όχι ως παθητικό αντικείµενο του ιατρικού λόγου, αλλά ως 
ενεργό υποκείµενο που µάλιστα καλείται να πάρει την υπόθεση της δικής του 
υγείας, της ασθένειας και του πόνου στα χέρια του (Illich [Ίλλιτς], 2010: 151 κ.ε.). 
Συνολικά η κριτική και η έρευνα της ιατρικοποίησης της κοινωνίας έθεσαν εξαρχής 
το ζήτηµα των κοινωνικών υποκειµένων και µάλιστα µετατόπισαν το φακό από το 
ερώτηµα πώς µπορεί και οφείλει να συµβάλει το άτοµο στο καλό του κοινωνικού 
συνόλου διασφαλίζοντας τη δική του υγεία, και τοποθέτησαν στο κέντρο της 
µέριµνας για την υγεία το ίδιο το άτοµο, ως ανθρώπινη υποκειµενικότητα µε 
ξεχωριστές ανάγκες και ικανότητες. Η ιδέα της «φροντίδας για τον εαυτό» που 
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ανέδειξε ο Foucault στον τελευταίο τόµο της ιστορίας της σεξουαλικότητας και τα 
έργα του σχετικά µε την ψυχιατρική προσέφεραν θεωρητικά εργαλεία στις έρευνες 
που «απελευθέρωναν» τον ασθενή από τον ρόλο του αντικειµένου της ιατρικής 
αυθεντίας και του προσέδιδαν έναν περισσότερο σύνθετο και διαδραστικό ρόλο. 
Με τα λόγια του Nikolas Rose (1994: 49), «το ιατρικό υποκείµενο, [είναι] 
συγχρόνως αντικείµενο του ιατρικού βλέµµατος όµως και ως ένα βαθµό αυτο-
καθοδηγούµενο». Αυτό συµβαίνει στο βαθµό που ο ιατρικός λόγος διαχέεται στην 
κοινωνία και εσωτερικεύεται από τα µέλη της. Κατά τον Conrad (2007: 4), η 
ιατρικοποίηση (ως συλλογική δράση η οποία υπερβαίνει τα όρια της ιατρικής 
επιστήµης) επεκτείνεται σε ενέργειες που κατευθύνονται προς «τα κάτω», επιδιώκει 
δηλαδή την επιστράτευση και κινητοποίηση των ανθρώπων. Η επιτυχία της δεν 
νοείται χωρίς τη σύµπραξη των ατόµων. Πρόκειται γι’ αυτό που ο Michel Foucault 
έχει αποτυπώσει µε την ιδέα της παραγωγικής εξουσίας, όπου η εξουσία διαχέεται 
στην κοινωνία µέσω µιας διαδικασίας η οποία ωθεί το άτοµο να αυτοπροσδιοριστεί 
µε «αντικειµενικούς όρους» και συγχρόνως να δεσµευτεί µε τη θέλησή του στην 
ισχύ του εξωτερικού ελέγχου (Foucault, 1987. Foucault, 2008). 

Όµως, το καίριο ερώτηµα στον προσδιορισµό του υποκειµένου δεν είναι η 
µονοσήµαντη ή διαδραστική σχέση ασθενούς-ιατρού, ή αν ο ασθενής αποτελεί 
αντικείµενο της ιατρικής µατιάς. Το κοµβικό σηµείο έγκειται στον προσδιορισµό 
του δρώντος υποκειµένου ως ανθρώπινο υποκείµενο στην ιατρικοποιηµένη 
κοινωνία. Η σύλληψη του ανθρώπινου υποκειµένου ενέχει την οικουµενικότητα της 
ζωής, η οποία συνενώνει την ιδιότητα του ανθρώπινου όντος µε αυτή του 
κοινωνικού υποκειµένου. Αυτή η ιδέα είναι µία από τις σηµαντικότερες καινοτοµίες 
που έχει εισαγάγει η φουκωική σκέψη στη διερεύνηση της νεωτερικής, και δη της 
βιοµηχανικής, κοινωνίας. Καθόλου τυχαίο ότι τόσο η κοινωνική ιστορία της 
ιατρικής, όσο και η ιστορία των επιστηµών που συνεργάζονται στενά µε την 
ιατρική, έχουν θέσει τον πληθυσµό ως «κοινωνικό σώµα» στο επίκεντρο του 
ερευνητικού τους ενδιαφέροντος (βλ. λ.χ. Bashford, 2004: 8. Poovey, 1995. 
Ferdinand & Ehmer, 2007). Ο πληθυσµός είναι ένα διαχειρίσιµο µέγεθος 
ανθρώπινης οικονοµίας και προσδιορίζεται µέσω της καταγραφής των ποσοστών 
γεννήσεων και θανάτων, της κατάστασης της υγείας, του προσδόκιµο της ζωής, 
κλπ. (Foucault, 1982: 37). Το έργο του Foucault έχει συµβάλλει τα µέγιστα στην 
ανάδειξη του ευρύτερου ζητήµατος της ανθρώπινης υποκειµενικότητας στη ∆ύση, και 
αυτό τον καθιστά, κατά τον Patrick Joyce, τη µορφή που στέκεται στην αρχή κάθε 
νέας ιστορίας του κοινωνικού (Joyce, 1995: 77). Η δυναµική της φουκωικής ιδέα 
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γίνεται αισθητή στην «ιστορικοποίηση» και τη «ριζοσπαστική κριτική του 
ανθρώπινου υποκειµένου»:  

 
Σήµερα, όταν κάποιος κάνει ιστορία, την ιστορία των ιδεών, της 
γνώσης, ή απλώς ιστορία, εµµένει στο υποκείµενο της γνώσης, το 
υποκείµενο της αναπαράστασης, ως σηµείο εκκίνησης που καθιστά 
δυνατή τη γνώση και από την οποία εµφανίζεται η αλήθεια. Θα ήταν 
ενδιαφέρον να προσπαθήσει κανείς να παρακολουθήσει πώς 
συντελείται η συγκρότηση ενός υποκειµένου το οποίο δεν είναι 
οριστικά δεδοµένο. δεν είναι κάτι στη βάση του οποίου πραγµατώνεται 
η αλήθεια στην ιστορία, αλλά ένα υποκείµενο που συγκροτεί τον 
εαυτό του µέσα στην ιστορία, καθορίζεται και επανακαθορίζεται µέσω 
της ιστορίας. Ακριβώς σε µια τέτοια ριζοσπαστική κριτική του 
ανθρώπινου υποκειµένου θα πρέπει να κατευθύνονται οι προσπάθειές 
µας (Foucault, 1994: 3). 

 
Ένα τέτοιος προσδιορισµός του υποκειµένου έχει ιδιαίτερη αναλυτική δυναµική για 
την κοινωνική ιστορία της ιατρικής στο βαθµό που το υποκείµενο δεν ταυτίζεται µε 
την αδιαφοροποίητη κατηγορία του «ασθενή». Αντί µιας τέτοιας συµπαγούς 
έννοιας, πρόκειται για κατηγορίες υποκειµένων στον πληθυντικό, που 
συγκροτούνται µέσω πολλαπλών οριοθετήσεων στη βάση του φύλου, της ηλικίας, 
της κοινωνικής τάξης, και άλλων χαρακτηριστικών. Για παράδειγµα, οι γυναίκες, 
από θεσµοφύλακες της θεραπευτικής γνώσης, γίνονται εφαρµόστριες της θεραπείας 
µετά από την εκπαίδευσή τους ως νοσηλεύτριες

. 
η παιδική ηλικία 

(επανα)προσδιορίζεται µέσω της ιατρικοποιηµένης φροντίδας για τα παιδιά, τον 
εµβολιασµό, την αντιµετώπιση των παιδικών ασθενειών και της παιδικής 
θνησιµότητας (Schultheiss, 2001. Andrist et.al., 2005). 

Παρότι τα διαθέσιµα θεωρητικά εργαλεία της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής 
είναι ικανά να διερευνήσουν το κοινωνικό µέσω των ιατρικών του οριοθετήσεων, 
ακόµα και ν’ ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα του φαινοµένου, εντούτοις 
τίθενται µια σειρά από ερωτήµατα σχετικά µε τα όρια της ερµηνευτικής ισχύος της 
κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής. Τα ζητήµατα αυτά προκύπτουν καταρχήν λόγω 
της ιστορικότητας των φαινοµένων τα οποία εξετάζει η κοινωνική ιστορία της 
ιατρικής και τα οποία λαµβάνουν χώρα κατά κύριο λόγο στη βιοµηχανική εποχή 
και συναρτώνται µε τους θεσµούς πρόνοιας. Επίσης, µε δεδοµένο ότι η έννοια της 
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ασθένειας δεν στερείται αξιακής νοηµατοδότησης ―αντίθετα, εκφράζει ιατρικές 
ρητορικές και πρακτικές που αναπαράγουν τον κοινωνικού κανόνα και καθιστούν 
δυνατή τη διάκριση ανάµεσα σε παθολογικό και κανονικό― πώς εγγράφονται στις 
νοηµατοδοτήσεις της ασθένειας και της υγείας οι αλλαγές που συντελούνται στις 
µετα-βιοµηχανικές κοινωνίες; Ποιες εκφάνσεις λαµβάνουν αυτές οι µεταβολές στην 
εποχή που διανύουµε, η οποία χαρακτηρίζεται, αφενός από την επέκταση του 
φαινοµένου της ιατρικοποίησης σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον (Elbe, 
2010), και, αφετέρου, από την αυξηµένη επίδραση της γενετικής στη διαµόρφωση 
των κοινωνικών σχέσεων;  

Το τελευταίο συµβαίνει καθώς ο ατοµικός γενετικός κώδικας (η λεγόµενη 
γενετική ταυτότητα) αποκτά καθοριστική σηµασία όταν πρόκειται να ληφθούν 
αποφάσεις σχετικά µε την κοινωνική ζωή του ατόµου. Αυτό το φαινόµενο έχει 
αποδοθεί µε τον όρο geneticisation τον οποίο εισήγαγε η Abby Lippman (1991), 
καθηγήτρια στο τµήµα επιδηµιολογίας, βιοστατιστικής και επαγγελµατικής υγείας 
στο Πανεπιστήµιο McGill University (πρβλ. Pavone & Arias, 2012). Με τον όρο 
αυτό η Lippman περιέγραψε το γενετικό αναγωγισµό ως µια εν εξελίξει διαδικασία 
που τείνει να καλύψει ολόκληρη την κοινωνία προσδιορίζοντας ολιστικά την 
ανθρώπινη υπόσταση. ∆εν είναι µόνο η ασθένεια που προσδιορίζεται µε γενετικούς 
όρους, αλλά πολύ περισσότερο τα χαρακτηριστικά και οι ικανότητες των ανθρώπων 
που προσδιορίζονται µεν κοινωνικά, αλλά µε γνώµονα το γενετικό τους προφίλ. Ο 
γενετικός αναγωγισµός περιγράφει την αυξανόµενη εξουσία των γενετιστών στον 
προσδιορισµό του ρίσκου και των αναγκών του ατόµου, της ευταξίας και της 
παραβίασης της τάξης (Lemke, 2002. Lemke, 2004). Η γενετική έχει αναδειχθεί 
στον κατεξοχήν µηχανισµό αποκάλυψης και εξήγησης της ασθένειας, της 
κανονικότητας και της ανωµαλίας (Lippmann, 1991: 18). Πρόκειται για το γενετικό 
ντετερµινισµό του ανθρώπινου υποκειµένου µε αιτιολογία την πρόληψη µιας 
αόρατης απειλής που ελλοχεύει στο σώµα: της γενετικής ασθένειας.  

Όµως, πώς νοηµατοδοτείται η γενετική ασθένεια και ποια σχέση µπορεί να έχει 
µε τα παραδείγµατα της ασθένειας ως παθολογίας, µε τα οποία παραδοσιακά 
ασχολήθηκε η κοινωνική ιστορία της ιατρικής; Εάν το θέσουµε µε τους όρους του 
George Canguilhem, στον προσδιορισµό της γενετικής ασθένειας πρόκειται για την 
έκφανση µιας νέας παθολογίας, όπου το παθολογικό κωδικοποιείται ως λάθος.  

 
[Η] γενετικά καθορισµένη ασθένεια δεν είναι πια µια κατάρα που 
προκαλεί βλάβες, αλλά µια παρανόηση […]. Σε αυτή την περίπτωση, 
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πίσω από το πεπρωµένο της ασθένειας, δεν υπάρχει εµπρόθετη 
πρόκληση της νόσου. Να είναι κανείς άρρωστος σηµαίνει να είναι 
κακός

. όµως κακός, όχι όπως ένα παλιόπαιδο, αλλά όπως µια φτωχή 
γη. Η ασθένεια, τότε, δεν συνδέεται µε ατοµική ευθύνη, απρονοησία, 
ενοχοποίηση, ούτε και συλλογική ευθύνη όπως συµβαίνει στην 
περίπτωση των επιδηµιών (Canguilhem, 2007: 278, 279).  

 
Η γενετική ασθένεια, στην εποχή του γενετικού αναγωγισµού, διαφέρει ουσιαστικά 
από την ασθένεια στο πλαίσιο της ιατρικοποίησης που αφορά τη βιοµηχανική 
κοινωνία. Αυτό φαίνεται ενδεικτικά σε µια σύγκριση της γενετικής ασθένειας, όπως 
την εννοεί ο Canguilhem, µε τα λεγόµενα «κοινωνικά νοσήµατα». Ίσως λίγες 
έννοιες µπορούν να αποδώσουν τόσο γλαφυρά τη διάπλαση της κοινωνικής 
κανονιστικότητας µε ιατρικούς όρους, όσο η έννοια των «κοινωνικών νοσηµάτων» 
τα οποία απασχόλησαν κεντρικά την κοινωνική υγιεινή και δηµόσια υγεία στη 
∆ύση, τουλάχιστον µέχρι και τις αρχές του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου. Στα 
κοινωνικά νοσήµατα, οι έννοιες της υγείας και της ασθένειας προσδιορίζονται µε 
όρους ηθικής και κοινωνικής κανονικότητας, ή αντίστοιχα παρέκκλισης και 
παθολογίας. Οι «οµάδες υψηλού κινδύνου» εντοπίζονται στα κατώτερα κοινωνικά 
στρώµατα, τα οποία θεωρούνται τουλάχιστον επιρρεπή στη διάρρηξη των 
κυρίαρχων κανόνων. Η παρέµβαση που επιχειρείται στην αντιµετώπιση των 
λεγόµενων κοινωνικών νοσηµάτων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης 
του «κοινωνικού ζητήµατος» σε µια χώρα (Τρουµπέτα, 2008. Trubeta, 2013). Από 
την άλλη, οι ασθένειες που συγκαταλέγονταν παραδοσιακά στα κοινωνικά 
νοσήµατα, σήµερα θεωρούνται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ότι έχουν 
εκλείψει στις χώρες της ∆ύσης, αλλά είναι ενδηµικές στις αναπτυσσόµενες χώρες 
(Elbe, 2010). Εκεί καθίστανται αντικείµενο διεθνών οργανισµών υγείας και 
ασφάλειας οι οποίοι προσπαθούν αφενός ν’ αντιµετωπίσουν τις συνέπειες των 
ασθενειών στους αυτόχθονες πληθυσµούς, αφετέρου να περιορίσουν τον κίνδυνο 
διάδοσής τους στις δυτικές κοινωνίες µέσω της πληθυσµιακής κινητικότητας. Εν 
κατακλείδι, η πρόκληση για την κοινωνική ιστορία της ιατρικής είναι να 
προσεγγίσει την παραγωγή και διάχυση του ιατρικού λόγου καθώς η ασθένεια 
εννοιολογείται µε γενετικούς όρους ή/και σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, 
στο οποίο επαναπροσδιορίζονται ιστορικο-κοινωνικά ακόµα και οι ασθένειες που 
αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείµενο της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής.  

 



∆ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

_________________________________________________________________________________________ 

 40 

 
Καταληκτικές σκέψεις 

 
Προφανώς, η εποχή που διανύουµε χαρακτηρίζεται από µεταβολές στον 
προσδιορισµό της ασθένειας, του παθολογικού, τελικά του ίδιου του φαινοµένου 
της παραγωγής και διάχυσης του ιατρικού λόγου. Το ερώτηµα που τίθεται, τώρα, 
είναι κατά πόσο η κοινωνική ιστορία της ιατρικής µπορεί να συλλάβει και να 
ερµηνεύσει µε τα επιστηµολογικά της εργαλεία τις αλλαγές αυτές και τη δυναµική 
τους. Ο Cooter (2007) έχει επισηµάνει αυτές τις αλλαγές και τις αναγκαιότητες µε 
µια περισσότερο δραµατική διατύπωση όταν υποστηρίζει ότι σήµερα η ιστορία των 
ιδεών βρίσκεται σε ένα σταυροδρόµι (κατά την άποψή του, το σηµαντικότερο από 
το 17ο αιώνα): στην πλέον εµβριθή µετατόπιση της πολιτικο-οικονοµικής 
οργάνωσης του κόσµου µετά τον πρώιµο εκβιοµηχανισµό και τη δηµιουργία του 
κράτους, όπου η βιοϊατρική και οι βιο-κοινωνικές διεργασίες διείσδυσαν βαθιά και 
στα δύο. Στην πορεία αυτών των εξελίξεων νοηµατοδοτείται εκ νέου όχι µόνο η 
υγεία και η ασθένεια, αλλά και το σώµα όπως και το ανθρώπινο υποκείµενο. Αν 
συµφωνήσει κανείς µε τον Cooter, θα µπορούσε να συµπληρώσει ότι οι µεταβολές 
αυτές λαµβάνουν χώρα καθώς ανατρέπεται η συνθήκη που έχει αποτελέσει το 
βασικό άξονα στις προσεγγίσεις της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, 
αποδυναµώνεται, δηλαδή, το κράτος πρόνοιας, ή µάλλον καταλύεται, µε 
διαφορετικούς ρυθµούς σε κάθε δυτική χώρα. Ο ρόλος των κρατικών φορέων στη 
διαχείριση ζητηµάτων υγείας και ανθρώπινης αναπαραγωγής συρρικνώνεται ή 
γίνεται, κυρίως, διαµεσολαβητικός, ενώ ενισχύεται ο ιδιωτικός τοµέας. Το πεδίο 
στο οποίο λαµβάνει χώρα η ιατρικοποίηση διευρύνεται πέραν του έθνους κράτους 
και οι φορείς που διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο συµπεριλαµβάνουν τις 
φαρµακοβιοµηχανίες και τις κλινικές παροχής υπηρεσιών που δρουν σε ένα 
διεθνικό και παγκοσµιοποιηµένο, πολυκεντρικό, περιβάλλον. 

Οι τρέχουσες εξελίξεις οδηγούν σε νέα δεδοµένα που χρήζουν κατάλληλων 
ερµηνευτικών µοντέλων. Οι µεταβολές είναι τόσο θεµελιακές που µάλλον 
καθιστούν παρωχηµένο το σκεπτικισµό εάν τα εργαλεία της κοινωνικής ιστορίας εν 
γένει, και της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής ιδιαίτερα, είναι (ή ήταν ανέκαθεν) 
κατάλληλα για την περιγραφή της κοινωνίας και των κοινωνικών σχέσεων. Ακόµα 
και αν δεχθούµε ότι ο επιστηµονικός κλάδος που αναδύθηκε τη δεκαετία του 1970 
έθεσε επιτυχώς στο προσκήνιο το ζήτηµα του ιατρικού κανόνα και της 
καθοριστικής συµβολής του στη διαµόρφωση ενός τύπου κοινωνίας, σήµερα 
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τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο ο κλάδος αυτός διαθέτει την επιστηµολογική ισχύ να 
αναδείξει και να εξηγήσει τη δυναµική των τρεχουσών εξελίξεων

. πάνω απ’ όλα 
του υποκειµένου στο γενετικό προσδιορισµό των κοινωνικών σχέσεων και της 
ανθρώπινης υπόστασης. Ο προβληµατισµός αυτός στρέφεται γύρω από νέα 
δεδοµένα που αφορούν καταρχάς τις παγκοσµιοποιηµένες µορφές της 
ιατρικοποίησης και το φαινόµενο του γενετικού αναγωγισµού, τα οποία θέτουν 
νέους όρους στη συζήτηση σχετικά µε την αναλυτική και επιστηµολογική ισχύ της 
κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής.  

Στο αίτηµα της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής να ερµηνεύει µε τα δικά της 
εργαλεία κάθε φαινόµενο που σχετίζεται µε την παραγωγή και διάχυση ιατρικού 
λόγου σε κάθε τύπο κοινωνίας, ελλοχεύει ο κίνδυνος να θεωρηθεί η ιστορία µια 
ευθύγραµµη πορεία που βασίζεται σε αλληλουχία γεγονότων. Από την άλλη, εάν 
εµπλουτίσει τα αναλυτικά της εργαλεία προσεγγίζοντας τους νεοσύστατους 
επιστηµονικούς κλάδους των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστηµών που 
ερµηνεύουν τα φαινόµενα αυτά (όπως είναι λ.χ. η κοινωνιολογία της γενετικής, η 
ανθρωπολογία και η κοινωνιολογία του σώµατος και της αναπαραγωγής, βλ. 
ενδεικτικά Conrad & Gabe, 1999), τότε ποιό θα είναι το πολυεπιστηµονικό, 
εντούτοις αυτόνοµο αντικείµενό της; Εν τέλει, κατά πόσο µπορεί και οφείλει η 
κοινωνική ιστορία της ιατρικής να αποτελέσει ένα σχετικά αυτόνοµο πεδίο για τη 
«διάγνωση του παρόντος» µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον; Σε αυτή την 
περίπτωση, ποια θα ήταν η σχέση της µε τις νεοσύστατες επιστήµες, ώστε να µην 
καταστεί περιττή;  
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Κοινωνική ιστορία της τέχνης και η κεντρική πρόκληση 

 
Το πεδίο της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής στη Μεγάλη Βρετανία διέρχεται τα 
τελευταία χρόνια µία εσωτερική «κρίση» η οποία σχετίζεται άµεσα µε τη λεγόµενη 
«πολιτισµική» και «διεπιστηµονική» στροφή στο χώρο αυτό. Η πολιτισµική 
στροφή είναι βέβαια αρκετά παλαιότερη από την εν λόγω κρίση που θα µας 
απασχολήσει στο δοκίµιο αυτό: έχει τις αφετηρίες της στη δεκαετία του 1990 και 
έχει από τότε συµβάλλει στη γόνιµη συνάντηση ιστορικών από διαφορετικές 
ειδικότητες, και στη συζήτηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων και 
πολιτισµικών χρήσεων εννοιών και πρακτικών που προέρχονται από την ιστορία 
της ιατρικής. Παρόλα αυτά, στο εσωτερικό της ίδιας της κοινωνικής ιστορίας της 
ιατρικής, ειδικά στο χώρο που εφεξής αποκαλείται Medical Humanities, αυτές οι 
εξελίξεις έχουν οδηγήσει σε σοβαρό προβληµατισµό.  

Η συνεχής «οµφαλοσκόπηση» στο εσωτερικό της κοινωνικής ιστορίας της 
ιατρικής αντανακλάται τόσο στις σελίδες του περιοδικού Social History of 
Medicine, όσο και στα συνέδρια της σχετικής επιστηµονικής εταιρείας που το 
εκδίδει (Society for the Social History of Medicine, SSHM), µε αποκορύφωµα το 
επετειακό συνέδριο για τα 40 χρόνια της Εταιρείας στο Πανεπιστήµιο του Durham, 
στο Ηνωµένο Βασίλειο το 2010, όπου οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 
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αφιερώθηκαν, εξ ολοκλήρου, στην επαπειλούµενη ταυτότητα του συγκεκριµένου 
χώρου. Αναµφισβήτητα, η πολιτισµική/διεπιστηµονική στροφή αναζωογόνησε την 
κοινωνική ιστορία της ιατρικής, σε σηµείο τέτοιο που ακόµη και δριµείς επικριτές 
της, όπως ο Roger Cooter, να την θεωρούν πλέον ως απολύτως αναγκαία (Cooter, 
2007: 448-450). Όµως, το φαινόµενο αυτό έχει επίσης προκαλέσει αξιοσηµείωτες 
τριβές και ανησυχίες. Η απώλεια της µεθοδολογικής και επιστηµονικής αυτονοµίας 
της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, και η µετατροπή της σε ένα παράρτηµα των 
πολιτισµικών σπουδών, της ιστορίας των ιδεών ή των φιλολογικών σπουδών, είναι 
δύο από τις σηµαντικότερες απειλές που οι επικριτές της πολιτισµικής στροφής 
έχουν επαρκώς υπογραµµίσει. Όπως οι ίδιοι επισηµαίνουν, η κοινωνική ιστορία 
της ιατρικής κινδυνεύει να µεταµορφωθεί σε µία επιστηµονική ειδικότητα που 
µπορεί µεν να καθίσταται µε αυτόν τον τρόπο χρήσιµη στις προσεκτικές 
αναγνώσεις των κειµένων ή την υποδοχή τους, αλλά ταυτόχρονα φαίνεται να χάνει  
το ριζοσπαστικό κοινωνικό ή πολιτικό της περιεχόµενο. Παρόλα αυτά, ήδη από το 
1995 και την γνωστή παρέµβαση της Ludmilla Jordanova στο Social History of 
Medicine, ο πολιτισµικός παράγοντας θεωρείται από πολλούς ως αδιάσπαστο 
κοµµάτι της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής (Pickstone, 2005: 317-323). Ή, όπως 
τονίζει ο John Pickstone (2005: 319-321), αποτελεί µία προσθήκη, σε ένα διαρκώς 
διαφιλονικούµενο αλλά σωρευτικό πλαίσιο διαθέσιµων µεθοδολογικών και 
θεµατικών επιλογών, από την οποία η ικανότητα της ιστορίας της ιατρικής για 
κοινωνικές παρεµβάσεις µπορεί µόνο να αυξηθεί. Παρόµοιο είναι και το κέρδος 
που παράγεται από την ιστορική µελέτη των κοινωνικών αναπαραστάσεων που 
σχετίζονται µε θέµατα που απασχολούν την ιατρική, όπως το σώµα ή οι αισθήσεις, 
ή το ενδιαφέρον για την καθηµερινή πρόσληψη των ιατρικών πρακτικών από τους 
κοινούς ανθρώπους στους οποίους αυτές εφαρµόζονται. Η εστίαση σε παρόµοια 
αγαπηµένα θέµατα της πολιτισµικής στροφής βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση 
του τρόπου µε τον οποίο οι ιατρικές πρακτικές αποκτούν κοινωνική και υλική 
υπόσταση – δουλεύονται, κατά την γλαφυρή έκφραση του Pickstone (2005: 320), 
κοινωνικά.  

Η ακόµη πιο πρόσφατη «στροφή στις βιοϊατρικές επιστήµες», η οποία θα µας 
απασχολήσει στο άρθρο αυτό, αντιµετωπίζεται ως αναπόσπαστο µέρος αυτής της 
πολιτισµικής στροφής. Όπως σωστά επισηµαίνει ο Brian Dolan, ο επιµελητής του 
περιοδικού Social History of Medicine, είναι οι ιδέες του Michel Foucault γύρω 
από τους τρόπους µε τους οποίους «η σωµατική εµπειρία αλλά και οι ιατρικές 
επιστηµολογίες έχουν καθοριστεί από τη βιο-εξουσία και συναφείς λογοκριτικές 
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πρακτικές που διαµόρφωσαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες την ατζέντα της 
πολιτισµικής στροφής στην ιστορία της ιατρικής και τις συναφείς επιστήµες» 
(Dolan, 2007: 438). Για τον Dolan, οι προοπτικές που άνοιξε το έργο του Foucault 
προετοίµασαν την έλευση και καλλιέργεια µιας διεπιστηµονικής αξιολόγησης του 
ρόλου του σώµατος, εµπλουτίζοντας δραστικά τόσο τη θεµατολογία όσο και τα 
κριτικά εργαλεία της παραδοσιακής κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής. Τώρα, 
πράγµατι, µπορεί να είναι η κατάλληλη στιγµή για µία συστηµατική απόπειρα 
«εξύφανσης των εκτεταµένων αλληλοδιαπλοκών της βιοϊατρικής και των 
µεταµοντέρνων ‘βιο-σφαιρών’ της – βιο-εξουσία, βιο-πολιτική, βιο-τροµοκρατία, 
βιο-ταυτότητα, βιο-οντολογία και ούτω καθεξής» (Dolan, 2007: 438).   

Κάτι τέτοιο όµως δεν είναι αρκετό για τον σηµαντικότερο και πιο ένθερµο 
εισηγητή της στροφής στον Foucault, τον Roger Cooter. Η προτεινόµενη µετάβαση 
από την «ιατρο-κεντρική» οπτική της παραδοσιακής κοινωνικής ιστορίας της 
ιατρικής στη «βιο-κεντρική» οπτική που απορρέει από την επεξεργασία και 
προσαρµογή των προοπτικών που άνοιξε το έργο του Foucault, είναι, για τον 
Cooter, καίριο ζήτηµα όχι µόνον επικαιροποίησης των πεπαλαιωµένων εργαλείων 
της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, αλλά ακόµη και επιβίωσης του κλάδου. Ο 
Cooter σωστά επικαλέστηκε την αλµατώδη άνοδο του ακαδηµαϊκού ενδιαφέροντος 
για πιο ενεργές κριτικές εµπλοκές στις πρακτικές της βιοπολιτικής και της 
βιοεξουσίας, ιδίως όπως αυτές προσδιορίζονται από τη σύγχρονη ιατρική και τις 
νέες βιολογικές τεχνολογίες. Αυτά τα βιο-προγράµµατα έχουν, σήµερα, µία 
ανεπανάληπτη στην ανθρώπινη ιστορία ισχύ (Cooter, 2007: 458). O Cooter 
επιβεβαίωσε επίσης τη διάγνωση του Foucault ότι βρισκόµαστε σήµερα «στο πιο 
σηµαντικό σταυροδρόµι στην ιστορία της σκέψης από τον 17ο αιώνα, και στο όριο 
της σοβαρότερης αλλαγής στην πολιτικο-οικονοµική οργάνωση του κόσµου από 
την αρχή της βιοµηχανικής επανάστασης και της θεµελίωσης των κρατών». Εξίσου 
ορθά, υποστήριξε ότι «η βιοϊατρική µαζί µε µία σειρά από βιο-κοινωνικές 
διαδικασίες εµπλέκεται σε βάθος και στις δύο αυτές αλλαγές» (Cooter, 2007: 442).  

Τόσο η στροφή στη βιοεξουσία µε τους όρους που την προσδιόρισε ο Foucault, 
όσο και ο σηµαντικός ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει στην αναδιοργάνωση 
πολλών επιστηµονικών πεδίων έχουν πια αποκτήσει µία ευρεία απήχηση στην 
ακαδηµαϊκή κοινότητα, και δή αυτή που ασχολείται µε την ιστορία της ιατρική. 
Ακόµη και επικριτές αυτής της προσέγγισης, όπως ο Jonathan Toms, συµφωνούν 
ότι ο σύγχρονος κόσµος είναι βιοκεντρικός, και οι κοινωνικοί ιστορικοί της 
ιατρικής πρέπει να εµπλακούν πιο ενεργά µε τις βιο-επιστήµες και την κριτική 
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µελέτη των βιολογικών τεχνολογιών στη συντελούµενη άσκηση σωµατικών και 
άλλων πολιτικών εξουσιών πάνω στη ζωή (Dolan, 2007: 609, 614-15). 

Όµως, το µαχαίρι του Cooter είναι φτιαγµένο για να κόβει βαθύτερα—όταν δεν 
κόβει και άγαρµπα.1

 Στα χέρια του Cooter, η βιο-εξουσία γίνεται ένα διεισδυτικό 
εργαλείο κριτικής αποδόµησης των αγκυλώσεων του συνόλου της κοινωνικής 
ιστορίας της ιατρικής—είτε στις µαρξιστικές είτε στις νέο-κονστρουκτιβιστικές 
εκδοχές της. Το εποικοδοµητικό κοµµάτι της κριτικής του Cooter εστιάζει στο 
σεντιµενταλισµό (sentimentalism) της παραδοσιακής κοινωνικής ιστορίας της 
ιατρικής µε την a priori υπεράσπιση των αδυνάτων, εν προκειµένω των ασθενών, 
την άκριτη συνηγορία υπέρ του παραδοσιακού κράτους πρόνοιας, και την απλοϊκή 
ανάλυση των σχέσεων εξουσίας µέσω των τετριµµένων µοντέλων της 
«καταπίεσης», της «καταστολής» και του «εξαναγκασµού» των αδυνάτων από 
τους δυνατούς.   

Η σηµαντικότερη, όµως, συνεισφορά της συγκεκριµένης κριτικής εντοπίζεται 
κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο τοποθετεί το σώµα, µε όλη του την υλική µικρο-
λεπτοµέρεια, στο κέντρο της συγκρότησης και της άσκησης της ιατρικής 
πρακτικής και γνώσης. Σωστά, και πάλι, επικρίνεται η απο-σωµατοποιηµένη 
µορφή που παίρνει η υπεράσπιση των ασθενών στην παραδοσιακή κοινωνική 
ιστορία της ιατρικής, όπου η αναιµική και διανοητική παρουσία του σώµατος 
παρουσιάζει µία λανθασµένη εικόνα της εξουσίας που ασκείται από την ιατρική 
πάνω στους ασθενείς ως το αόριστο αποτέλεσµα της δράσης πολιτικών ή 
κοινωνικών θεσµών. Για τα νέα σωµατοποιηµένα µοντέλα, η ισχύς ιδιοποιείται, 
επενδύεται και σηµαδεύει πραγµατικά σώµατα —και µάλιστα, ακολουθώντας την 
πανούργα λογική του σώµατος, όχι, δηλαδή, πάντα µε καταναγκαστικό τρόπο. 
Μέσω του παραδείγµατος του σώµατος, η εξουσία αναδύεται µε όλη της τη 
βιολογική υλικότητα και παραγωγικότητα. Η στροφή στο σώµα συνέβαλε στο να 
αναδυθεί µία νέα εικόνα εξουσίας ως µίας εξατοµικευµένης και απτής, 
παραγωγικής και µικρο-διαχειριστικής, και επιπλέον διάσπαρτης και 
αποκεντρωτικής διαδικασίας. Ακόµη περισσότερο, η τοποθέτηση του σώµατος στο 
κέντρο της προσοχής καταδεικνύει ότι το προνοµιακό γνώρισµα της καθηµερινής 

                                                           

1 Το συγκεκριµένο άρθρο του Cooter (2007) αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση για το πώς το 
οπλοστάσιο της µεταµοντέρνας αποδόµησης µπορεί να κάψει τα χλωρά µαζί µε τα ξερά: καταργεί, 
ουσιαστικά, όχι απλώς τις παραδοσιακές έννοιες της πραγµατικότητας, της αντικειµενικότητας, του 
κοινωνικού, της αντίστασης, της ιστορίας, αλλά και τις εκλεπτυσµένες εκδοχές τους!    
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άσκησης της εξουσίας δεν είναι ακριβώς να καταστέλλει και να «δυσαρεστεί» τις 
ζωτικές δυνάµεις, αλλά να τις εξάπτει, να τις ξεγελά, να τις δελεάζει και κυρίως να 
τις ξανα-διανέµει - πολλές φορές µάλιστα τέρποντας και γοητεύοντας τες. Αν και ο 
Cooter δεν γνωρίζει πώς να εκµεταλλευτεί αυτό το κοµµάτι της φουκωικής 
σκέψης, ο ίδιος ο Foucault είχε συχνά αναλύσει διεξοδικά πώς η εξουσία 
συµπλέκεται µε τη βιολογική οικονοµία της απόλαυσης ή της άσκησης των 
αισθήσεων, και πώς, στη συνέχεια, τις διογκώνει αλλά και τις εκµεταλλεύεται 
(Foucault, 1978: 65). Μία τέτοια προσθήκη στους βιο-σωµατικούς µηχανισµούς 
της εξουσίας που συµπλήρωσε το δίπτυχο «εξουσία-γνώση» µε την έννοια της 
«ηδονής-απόλαυσης» αλλάζει εντελώς το πλαίσιο της ανάλυσής τους. Στη 
συνέχεια, θα αναπτύξω το επιχείρηµα ότι η ιστορία της τέχνης, µε την προνοµιακή 
της θέση και τα εκλεπτυσµένα της εργαλεία ανάλυσης των αισθήσεων και των 
συγκινήσεων πάσης φύσεως, βρίσκει σε αυτό το άνοιγµα ένα εξαιρετικό πεδίο 
µελέτης των πολιτικο-κοινωνικών της διαπλοκών.   

Όπως δείχνουν οι διάφορες αποκρίσεις στην κριτική του Cooter, η κοινωνική 
ιστορία της ιατρικής, µέσω των θεσµικών της εκπροσώπων αναγνωρίζει τη 
χρησιµότητα της κριτικής αυτής, και κυρίως τη συνεχή ανάγκη για πιο 
εκλεπτυσµένες και αναστοχαστικές προσεγγίσεις στα ζητήµατα εξουσίας που 
εγείρει το σώµα (Toms, 2007: 610). Όµως οι ίδιες αποκρίσεις αντιστέκονται, 
ορθώς κατά τη γνώµη µου, στις πρόχειρες αντι-ουµανιστικές διολισθήσεις των 
οπαδών του Foucault. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται, η ισοπεδωτική εξίσωση 
εξουσίας και αντίστασης, η σαρωτική υποτίµηση της έννοιας της δικαιοσύνης και 
άλλων συγγενικών µε αυτή όρων από την ουµανιστική παράδοση, η προαγωγή 
ενός νέου ιδεαλισµού (αυτού της λογοκριτικής πρακτικής), αλλά και η καθήλωση 
σε ένα αποστασιοποιηµένο, σχεδόν τεχνοκρατικό µοντέλο περιγραφής και 
ανάλυσης υπερβολικά οµογενοποιηµένων πεδίων εξουσίας. Τέτοιες διολισθήσεις 
δεν αποτελούν ούτε αποκλειστικές, ούτε αναγκαστικές, ούτε και ακριβείς 
συνέπειες της βιο-πολιτικής σκέψης του εισηγητή της. Ο Foucault, αντιθέτως, 
άφησε πολλά περιθώρια για τη µελέτη ριζοσπαστικών πρακτικών αντίστασης και 
αποτελεσµατικού πολιτικού ακτιβισµού. Και συχνά επίσης αναγνώρισε και 
ανέλυσε τις ασυµµετρίες δύναµης και τις διαιρέσεις (ταξικές, επαγγελµατικές ή 
άλλες) που «ηλεκτροδοτούν» τη λειτουργία του πεδίου εξουσίας. ∆ικαιολογηµένα, 
λοιπόν, υποστηρίζεται ευρέως ότι η νέα στροφή προς το µοντέλο της βιο-εξουσίας 
είναι προνοµιακά συµβατή µε την κοινωνική ιστορία της τέχνης, καθόσον ειδικά η 
τελευταία, λόγω παράδοσης, είναι ιδιαίτερα εκπαιδευµένη στην ανάλυση 
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παρόµοιων διαιρέσεων και συγκρούσεων. Από αυτή την άποψη, ο Toms πολύ 
σωστά θεωρεί ότι η ειδική χρησιµότητα της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής 
εντοπίζεται στην αποκάλυψη και κριτική αποδόµηση των µεγάλων ανισορροπιών 
στη διανοµή της ισχύος στις κοινωνίες µας (Toms, 2007: 611-613), αλλά κάνει 
λάθος όταν θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση τον διαχωρίζει, εξ ορισµού, από το 
φουκωικό µοντέλο της βιο-εξουσίας. Πράγµατι, αν το τελευταίο ενδιαφέρεται για 
τη µικρο-αναλυτική της εξουσίας, τότε µία κατάλληλα προσαρµοσµένη κοινωνική 
ιστορία της ιατρικής είναι προνοµιακά τοποθετηµένη στον εντοπισµό των 
κοινωνικών πολώσεων και των ανισοτήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία 
της εξουσίας αυτής, αλλά και στις λεπτοµερείς εκείνες διαδικασίες, µέσα από τις 
οποίες κάποιες πρακτικές ή λόγοι, επικρατούν εις βάρος κάποιων άλλων.2 Αυτό, 
τελικά, µπορεί να είναι και το νόηµα του καλέσµατος του Cooter στην κοινωνική 
ιστορία της ιατρικής, η οποία, παρά τα πολλά της «ατοπήµατα», εξακολουθεί να 
αποτελεί, γι’ αυτόν, τον προνοµιακότερο χώρο για την υιοθέτηση και την 
καρποφόρα εφαρµογή του νέου µοντέλου βιο-εξουσίας. 

Απ’ όλα τα παραπάνω, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η κοινωνική ιστορία της ιατρικής 
έχει αποµακρυνθεί αρκετά από το παραδοσιακό τρίπτυχο της θεµατικής της, όπως 
το όρισε ο Pickstone, δηλαδή την κοινωνική ιατρική, την ιατρική κοινωνιολογία 
και την ιστορία της δηµόσιας υγείας (Pickstone, 2005: 316). Αυτή η στροφή στο 
σώµα/εξουσία έχει µία σειρά από παραγωγικές επιπτώσεις στον ευρύτερο χώρο της 
ιστορίας της λογοτεχνίας, της κοινωνιολογίας, της ανθρωπολογίας, των πολιτικών 
επιστηµών, των πολιτισµικών σπουδών, και, όπως η παρούσα περίπτωση θα δείξει, 
της ιστορίας της τέχνης. Για το χώρο της ιστορίας της ιατρικής, ειδικά, όπως και ο 
επιµελητής του Social History of Medicine τόνισε, αυτή η στροφή επέφερε έναν 
περαιτέρω εµπλουτισµό ως προς την «ποικιλοµορφία θεωρητικών και 
µεθοδολογικών προσεγγίσεων στην ερµηνεία της νόσου, της υγείας και 
οποιουδήποτε άλλου συναφούς αντικειµένου στο βιοϊατρικό σύµπαν» (Dolan, 
2007: 439). Και αυτό, µάλιστα, σε ένα χώρο που έχει ήδη διακριθεί για τη 
διεπιστηµονικότητα θεµάτων και οπτικών ανάλυσης, και τη δι-επαγγελµατικότητα 
των συγγραφέων που συνεισφέρουν στο περιοδικό.   

Σε αυτό το διαρκώς διευρυνόµενο και διαδραστικό πεδίο, η συνεισφορά της 
ιστορίας της τέχνης διαγράφεται ως ιδιαζόντως σηµαντική. Εκτός από την έµφαση 
στο σώµα, είναι η επίσης επίκαιρη εστίαση στην ιστορία των αισθήσεων και των 
                                                           

2 Επανέρχοµαι σε αυτό το θέµα στο τελευταίο τµήµα του κεφαλαίου. 
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αισθηµάτων που τοποθετούν την ιστορία της τέχνης, και φυσικά του αισθητικού 
και κριτικού λόγου, στο κέντρο της βιοπολιτικής και πολιτιστικής στροφής της 
ιστορίας της ιατρικής. Και, µάλιστα, δεν είναι µόνο τα ζητήµατα νόσου και υγείας, 
και η πολλαπλή τους παρουσία και αναπαράσταση, µέσω καλλιτεχνικών έργων και 
πρακτικών, που θα έπρεπε να ενδιαφέρουν τους ιστορικούς της τέχνης. Ακόµη 
περισσότερο ενδιαφέρον, έχει η ενδιάµεση, γκρίζα ζώνη της βιολογικής 
λειτουργίας, της σωµατικής εργασίας των συγκινήσεων, της διαρκούς 
ευαισθητοποίησης, ερεθισµού και βελτιστοποίησης της οικονοµίας των αισθήσεων 
θεατών και καλλιτεχνών, αλλά και η συνεχής διοχέτευσή τους σε έργα, 
συµπεριφορές και δράσεις µε πολιτικό-κοινωνικό φορτίο. Από αυτή τη γωνία, οι 
σπάνιες και πολύτιµες αισθήσεις του καλλιτεχνικού πεδίου δεν είναι πια οι 
«ανώτερες», αφηρηµένες και ανιδιοτελείς αισθήσεις της παραδοσιακής Αισθητικής 
και των φιλοσοφικών της διαλογισµών περί του ωραίου και του ευγενούς. 
Αντιθέτως, η προοπτική που υιοθετείται στο παρόν δοκίµιο επιτρέπει στις 
καλλιτεχνικές αισθήσεις να αναδυθούν ως τα ιδιαίτερα εκείνα εργαλεία µε τα 
οποία ασκείται µια ξεχωριστή τέχνη, αυτή της εξουσίας, της αυτο-πειθαρχίας, της 
βελτιστοποίησης και της διαβάθµισης της ζωής. Το κρίσιµο διακύβευµα στις 
ανθρωπιστικές σπουδές δεν είναι το αδρό δίπολο «υγεία-νόσος», αλλά το πολύ 
ευρύτερο ζήτηµα της τεχνολογίας των υποκειµένων και της συστηµατικής 
παραγωγής όλο και λεπτότερων διακρίσεων και διαιρέσεων µέσω των οποίων 
ριζώνει και εµβαθύνεται η άσκηση της εξουσίας στα σώµατα και τις δυνάµεις τους. 
Αναπόσπαστο µέρος αυτού ακριβώς του εγχειρήµατος υπήρξε και το πεδίο των 
αισθήσεων και των συγκινήσεων από το 18ο αιώνα και µετά. Μία ιστορία της 
τέχνης ή του αισθητικού λόγου µπορεί να καταδείξει µε ακρίβεια πώς η πολιτική 
εξουσία πάνω στα σώµατα ασκείται και αναπαράγεται µέσω ενός πολυσύνθετου 
προγραµµατισµού των ηδονών και των συγκινήσεων. Με άλλα λόγια, η 
εξειδίκευση ενός χώρου σαν την ιστορία της τέχνης στη µελέτη της διαρκούς 
παραγωγής, κυκλοφορίας και πρόσληψης ιδιαίτερων —εκλεπτυσµένων και 
δυσδιάκριτων περιβαλλοντικών ερεθισµάτων, όπως τα καλλιτεχνικά, βρίσκεται σε 
προνοµιακή θέση να φωτίσει και ευρύτερες αισθητηριακές τεχνολογίες µε τις 
οποίες κτίζεται η υποκειµενικότητα στις δυτικές κοινωνίες, και αναπαράγονται η 
βιο-κοινωνικότητα και η βιο-πολιτική.  

Η συνέργεια των ιστοριών της τέχνης και της ιατρικής µπορεί να αξιοποιηθεί σε 
ένα ευρύ φάσµα διεπαγγελµατικών και διεπιστηµονικών περιοχών. Ερευνητικά 
πεδία κοινού ενδιαφέροντος συµπεριλαµβάνουν: την ανάλυση της ιατρικής 
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προσωπογραφίας (Jordanova, 2000. Sarafianos, 2006α)· την ιστορία της 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, των καλλιτεχνικών ιδρυµάτων και θεσµών (Kemp, 
1975)· την ιστορία της αναπαράστασης της ανθρώπινης µορφής και της 
συγκρότησης του καλλιτεχνικού επαγγέλµατος σε σχέση µε τις βιοϊατρικές 
επιστήµες της ανατοµίας και της φυσιολογίας (Kemp, 2000· Pethebridge-
Jordanova, 1997· Sarafianos, 2006β)· την ιστορία της συγκρότησης και διάχυσης 
της επιστηµονικής γνώσης σε σχέση µε τον οπτικό πολιτισµό (Galison-Daston, 
2010· Jones, 2006· Clair, 2002· Sarafianos, 2013), αλλά, τέλος, και αυτή της 
εξέλιξης του ιατρικού επαγγέλµατος και των διαδικασιών εξευγενισµού που το 
καθόρισαν (Black-Campbell-Dulau, 2007). Νέα, επίσης, µοντέλα από τις 
νευρολογικές επιστήµες και την νευρο-αισθητική προσαρµόζονται από ιστορικούς 
της τέχνης στις ειδικές απαιτήσεις του επιστηµονικού τους χώρου για την ερµηνεία 
της αλλαγής, της ποικιλοµορφίας, και της ευελιξίας των καλλιτεχνικών στυλ. 
Έννοιες όπως «νευρολογική πλαστικότητα των νευρωνικών δικτύων», 
«οικοδόµηση και διαµόρφωση του εγκεφάλου» µέσω της «έκθεσής» του σε 
ερεθίσµατα και «νευρικές αποκρίσεις», αξιοποιούνται για να φωτίσουν όλες τις 
παραµέτρους της ιστορικής παραγωγής, της εµπειρίας της θέασης και της κριτικής 
πρόσληψης του καλλιτεχνικού έργου στο παρελθόν (Onians, 2008: 1-11). Οι 
υπάρχουσες φιλοδοξίες είναι ακόµη περιορισµένες, τα ερµηνευτικά εργαλεία 
χοντροκοµµένα, ενώ η υιοθέτηση και η χρήση πολλών από τις επιστηµολογικές 
προ-παραδοχές αυτών των νευρο-βιολογικών µοντέλων δεν έχει ακόµη 
εµπλουτιστεί από την απαραίτητη ιστορικο-κριτική επεξεργασία. Όµως, τα ίδια τα 
µεθοδολογικά ή ιστορικά ερωτήµατα που θέτει η υπάρχουσα ιστορία της τέχνης σε 
αυτού του είδους τα βιολογικά σχήµατα, είναι ακόµη υπερ-απλουστευτικά και 
φτωχά, ενώ οι συνηθισµένες κατηγορίες του «επιστηµονισµού», του 
«ντετερµινισµού» ή του «βιολογισµού» εκφράζουν αναχρονιστικές και µη 
παραγωγικές επιφυλάξεις.3

  
Στη συνέχεια θα αναλύσω µία συγκεκριµένη περίπτωση δραστικών 

αλληλοπαρεµβολών και ευθυγραµµίσεων µεταξύ της κοινωνικής ιστορίας της 
ιατρικής και των τεχνών, µε στόχο να δείξω τη συνεισφορά µιας τέτοιας οπτικής 

                                                           

3 Ενώ η ιστορία της«ιατρικοποίησης» ή της «αντικειµενικότητας» γράφεται καθώς µιλούµε, η 
ιστορία του «ντετερµινισµού» µένει ακόµη να γραφτεί, αλλά σίγουρα επιφυλάσσει εξίσου πολλές 
εκπλήξεις σε αυτούς που χρησιµοποιούν τον όρο µε αποκλειστικά αρνητικό τρόπο.  
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στην κατανόηση των βιοπολιτικών πτυχών τους. Το πεδίο που θα αναλύσω 
περιορίζεται στον κριτικό λόγο του 18ου αιώνα για τις τέχνες.  

 
 
Ευγενείς οικονοµίες ευζωίας: ησυχασµός, µουσική και η ιατρική της ψυχής 

 
Γύρω στα µέσα του 18ου αιώνα, όταν και η ιστορία της τέχνης παρουσιάζεται µε τη 
νεωτερική της µορφή, εµφανίζονται δύο µοναδικά φαινόµενα που σφραγίζουν την 
ιστορία του χώρου: αφενός, συντελείται µία στροφή από την φορµαλιστική, 
τυπολογική συζήτηση για τους κανόνες των ίδιων των έργων τέχνης, σε µία 
συζήτηση που αναζητά να καταλάβει το φαινόµενο της τέχνης µέσα από την 
επίδραση που έχουν τα καλλιτεχνικά αντικείµενα πάνω στο θεατή, δηλαδή µέσα 
από την εµπειρία του κοινού. Αφετέρου, αυτή η στροφή συνοδεύεται από µία 
εκτεταµένη εφαρµογή βιολογικών γλωσσών για την περιγραφή της συγκινησιακής 
εµπειρίας του θεατή, οι οποίες προέρχονται τόσο, από την αισθησιοκρατική 
φιλοσοφία και τις δικές της στενές σχέσεις µε την ιατρική φιλοσοφία, όσο και από 
την ίδια την εφαρµοσµένη ιατρική. Μοντέλα βγαλµένα, κυρίως, από τη 
βιταλιστική φυσιολογία (µε την µοναδική της έµφαση στα φαινόµενα της 
ζωτικότητας, της ευαισθησίας, της νευρικής ή µυϊκής ευερεθιστότητας ή των 
ανακλαστικών δράσεων) επιβάλλονται τώρα στον κριτικό και αισθητικό λόγο. 
Κείµενα όπως η φιλοσοφική πραγµατεία του Edmund Burke (1729-1797) για το 
«υπέροχο» (Burke, 1759), αλλά και κείµενα από την αντίθετη αισθητική 
κατεύθυνση, όπως αυτά του Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), 
συνοψίζουν όλη αυτή τη στροφή προς τις βιολογικές ερµηνείες και περιγραφές του 
αισθητικού φαινοµένου. Και αν ο αρχαιολάτρης Winckelmann υµνεί τις υγιείς 
επιδράσεις του ιδανικά ωραίου, ο βιταλιστής Burke «στοιχηµάτισε όλα του τα 
λεφτά» στις έννοιες του πόνου και των ακραίων ερεθισµών, των σπασµών και των 
βίαιων συγκινήσεων για να περιγράψει, κάτω από την αισθητική κατηγορία του 
«υπέροχου», τις νέες προτάσεις του για τη λειτουργία και τη βελτιστοποίηση των 
αισθήσεων. Κάτω από αυτή τη διαφωνία βρίσκονται τόσο διαφορετικά ακροατήρια 
µε τη δική τους οικονοµία ζωής, όσο και αντίθετα ιατρικά µοντέλα ορισµού της 
υγείας και της νόσου τα οποία, όπως θα δείξω, είχαν µία βαθιά πολιτική λειτουργία 
εκπροσώπησης και αναµόρφωσης των ακροατηρίων αυτών. Τέλος, µέσα από αυτές 
τις βιοϊατρικές του επεξεργασίες, θα δείξω ότι το έργο τέχνης άλλαξε οντολογική 
υφή, απέκτησε την φυσικότητα και τη στερεότητα ενός υλικού περιβάλλοντος, 
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όπως το φυσικό ή το κοινωνικό περιβάλλον, και έθεσε τους δικούς του κανόνες 
«υψηλής» υγιεινής και βιο-οικονοµίας. 

Αυτό το πολυσύνθετο φαινόµενο, στην πραγµατικότητα, συνιστά αλλαγή 
παραδείγµατος, το οποίο αποκτά πολιτιστική ισχύ σε όλο το εύρος των 
διερευνούµενων αισθήσεων, ορίζοντας, έτσι, για πρώτη φορά, ένα οργανωµένο 
συναισθητικό πεδίο το οποίο, αναπόφευκτα, ενέπλεξε στις αναλύσεις του το 
σύνολο της ζωής και της διαχείρισής της. Για να φωτίσω αυτές ακριβώς τις 
συγχρονικές και διαδραστικές µεταλλάξεις, στο επίπεδο της κοινωνικής 
παραγωγής, λειτουργίας, και πρόσληψης των αισθήσεων, θα αναλύσω 
συγκεκριµένες ιστορικές περιπτώσεις που διαπραγµατεύονται µία, σχετικώς, 
ευρεία κλίµακα αισθητηριακών ερεθισµάτων. Από τις αισθήσεις που ανήκουν στη 
µουσική και την ιατρική, θα προχωρήσω σε αυτές που προσιδιάζουν στις 
εικαστικές τέχνες και στο ίδιο το φυσικό περιβάλλον.  

Το βιβλίο Reflections on Antient and Modern Music (1749) του Richard 
Brocklesby (1722-1797) είναι ένα σχετικώς άγνωστο κείµενο, αλλά παρέχει µία 
πρώιµη και ολοκληρωµένη συγχώνευση των γλωσσών της φιλοσοφικής 
αισθησιοκρατίας, της ιατρικής, της τέχνης και της ζωής. Το βιβλίο του Brocklesby 
αποτελεί ένα εγχειρίδιο µουσικής θεραπείας και ιατρικής θεωρίας. Επιπλέον, ρίχνει 
άπλετο φώς στις σηµαντικές βιοϊατρικές συνδηλώσεις των επικρατέστερων 
αισθητικών εννοιών στην καλλιτεχνική κριτική και θεωρία το 18ο 

αιώνα, την 
επικράτηση µινιµαλιστικών οικονοµιών αίσθησης και διέγερσης κατά τη θεραπεία 
και διαχείριση της υγείας, και την εισαγωγή, διαµέσου του ιατρικού λόγου, µίας 
νέας υλικότητας της σκέψης, της φαντασίας και των παθών. Η ίδια, τέλος, 
περίπτωση καταδεικνύει, επίσης, σηµαντικές αλλαγές στο εσωτερικό του ιατρικού 
επαγγέλµατος και εγείρει ξανά το ρόλο της εµπλοκής του πολιτιστικού πεδίου στις 
διαδικασίες δραστικού εξευγενισµού των θεραπευτικών πρακτικών, και της αυτο-
προαγωγής µιας µερίδας του ιατρικού επαγγέλµατος κατά τη λεγόµενη «εποχή της 
ευαισθησίας».  

Αν και ο Brocklesby υπήρξε ένας από τους πιο επιτυχηµένους γιατρούς στο 
Λονδίνο του όψιµου 18ου αιώνα (William C. Curran, 1962: 514), το έργο του δεν 
έχει µελετηθεί σε βάθος. Επιστήθιος φίλος του Burke, ο Brocklesby ενεπλάκη, στη 
διάρκεια της ζωής του, σε διάφορες πρωτοβουλίες πολιτικής και κοινωνικής 
µεταρρύθµισης, και δηµοσίευσε πρωτότυπες έρευνες στην πειραµατική 
φυσιολογία, ακολουθώντας τα χνάρια του πρωτοπόρου βιταλιστή Albrecht von 
Haller (1708-1777). Η περίοδος της νεότητάς του, όµως, ήταν πολύ λιγότερο 
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τολµηρή, καθώς ο γιατρός —άρτι αφιχθείς στο Λονδίνο από το Cork της 
Ιρλανδίας— αναζητούσε επιµόνως την κηδεµονία της τοπικής καλής κοινωνίας της 
εποχής. Αυτή είναι και η περίοδος κατά την οποία χρονολογείται και η 
συγκεκριµένη του πραγµατεία περί µουσικής: οι Στοχασµοί του είναι, πράγµατι, 
ένα έργο ευγενούς ιατρικής, και παρέχει έναν κανονικό οδηγό µουσικής θεραπείας 
που σχεδιάστηκε σύµφωνα µε τις επιταγές της καθιερωµένης αισθητικής της 
εποχής. 

Η φυσιολογία της µουσικής αντίληψης που ο Brocklesby αναπτύσσει στο βιβλίο 
του δείχνει τις έντονες οφειλές του στο µαχητικό κλάδο του ιατρικού ανιµισµού. 
Καταγγέλλοντας κάθε διαθέσιµο µοντέλο φυσιολογίας στην εποχή του, υιοθέτησε 
τη βασική ανιµιστική θέση ότι ο οργανισµός πρέπει να είναι το όργανο µιας 
«νοήµονος και ενεργούς αρχής» που ονοµάζεται «ψυχή» (Brocklesby, 1747: 27). 

Στις διάφορες ευρωπαϊκές εκδοχές του ιατρικού ανιµισµού, νους και σώµα 
αντιµετωπίζονταν ολιστικά ως µία «οργανική» ενότητα, πάνω από την οποία 
προέδρευε η ψυχή ως το βουλητικό αίτιο της οργάνωσης του οργανισµού (Eyer-
Kordesch, 1990: 70, 80). Ο Georg Ernst Stahl (1659-1734), ένας από τους 
επιφανέστερους ηγέτες της πιετιστικής αυτής ιατρικής κατεύθυνσης, θεωρούσε 
οποιαδήποτε «αλλαγή στη φυσιολογία» του οργανισµού ως «το προϊόν 
αντιληπτικών και όχι µηχανικών επιδράσεων», στις οποίες η φαντασία, όπως και 
τα συναισθήµατα, ήταν τα πρωταρχικά εργαλεία της ψυχής κατά την αναζήτηση 
της υγείας του σώµατος (French, 1990: 91). Αυτή η ψυχή του ιατρικού ανιµισµού 
είχε λίγη σχέση µε την θεολογική έννοια του όρου ως άυλης και αναλλοίωτης 
οντότητας που οδηγούσε στη µεταθανάτια αιωνιότητα. Η ανιµιστική ψυχή ήταν 
µία οντότητα ενταγµένη µέσα στο σώµα και συνυφασµένη µε αυτό, µία «υλική 
ψυχή», µε τα λόγια των συγχρόνων του Brocklesby. Παρέµενε, όµως, µία 
ευαίσθητη και λεπτεπίλεπτη οντότητα, της οποίας η υγιής λειτουργία ήταν βαθιά 
συνδεµένη µε ευγενικές και καλοαναθρεµµένες απολαύσεις, όπως αυτές της 
µουσικής. Πράγµατι, για τον Brocklesby, ο στόχος της µουσικής ήταν να 
«διεισδύει στις πιο µυστικές συγκινήσεις της ψυχής, και να παράγει εκεί τέτοιες 
ήπιες και προσηνείς αναταράξεις ώστε να θέσει τέρµα σε κάθε διαφωνία και 
παραφωνία» που προάγει την ασθένεια και τον θάνατο (Brocklesby, 1747: 11).  

Η µουσική στο ιατρικό σύστηµα του Brocklesby λειτουργεί µέσα από δύο 
αλληλένδετες αλλά διακριτές αρχές. Πρώτον, διαπλέκεται µε την αρχαία ιατρική 
έννοια της συστηµικής ισορροπίας. Όπως έγραψε ο Brocklesby: «Για να 
διατηρήσουµε την τέλεια υγεία του σώµατος, και άρτια την κατάσταση της ζωικής 
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µας φύσης… πρέπει οι εποπτεύουσες λειτουργίες του νου να είναι, στο µεγαλύτερό 
τους τµήµα, καλο-ισορροπηµένες, χωρίς καµία ανάρµοστη µεροληψία σε όφελος 
κάποιου συγκεκριµένου συναισθήµατος» (Brocklesby, 1747: 26). Από αυτή τη 
γενική δοµική αρχή ο Brocklesby θα προχωρήσει σε µία άλλη κατεξοχήν 
οικονοµική, δηλαδή στη κεντρική σηµασία της ελάχιστης έντασης και της ηρεµίας 
για την συντήρηση αυτής της συστηµικής ισορροπίας. Η µουσική 
επαναεγκαθιδρύει την υγιή ισορροπία του οργανισµού στο βαθµό που θεωρείται 
ότι «κατευνάζει τα υπέρµετρα πάθη» τα οποία παράγουν «ταραχή και αναρχία 
µέσα µας» (Brocklesby, 1747: 46, 71-2). Η ιατρική φιλοσοφία του Brocklesby 
περιστρέφεται γύρω από την κεντρική απόφαση να «επιβληθεί µία αρµονική 
οικονοµία καταλαγιασµένων παθών» (Brocklesby, 1747: 11), η οποία καταπραΰνει 
και «συντηρεί την ευδαιµονική ενότητα» σώµατος και νου (Brocklesby, 1747: 65). 

Για τα ευγενή ακροατήρια που ο Brocklesby είχε κατά νου, υπήρχε µόνον ένα 
είδος µουσικής που θα µπορούσε να επιτύχει αυτό το ιδιαίτερο κατατονικό και 
οµοιοστατικό ιδεώδες: η «γλυκιά έκσταση» της αρµονίας, οι «µελωδικοί τόνοι», οι 
«µετρηµένες» και «κοµψές» συνθέσεις που είχαν τη µοναδική ικανότητα να 
«νανουρίσουν σε ένα ελκυστικό µισοΰπνι [τις] πολυτάραχες αισθήσεις» 
(Brocklesby, 1747: 61, 29-30).  

Επιλέγοντας την αρµονία εις βάρος του ρυθµού και της έντασης, ο Brocklesby 
προέταξε ένα ορθόδοξο αντι-µοντέλο ενάντια σε αναδυόµενες οικονοµίες 
αίσθησης, όπως το «υπέροχο» του Burke, που έδιναν έµφαση στη φυσική βία και 
τον επώδυνο χαρακτήρα των ισχυρών ερεθισµάτων, τόσο στη µουσική όσο και 
στις υπόλοιπες αισθήσεις. Εκεί που ο Burke, για παράδειγµα, υποστήριξε τις δικές 
του ακραίες εκδοχές ακουστικής εµπειρίας —µε εστίαση σε εκκωφαντικούς, 
αλληλοαντικρουόµενους, ξαφνικούς ή επαναληπτικούς ήχους—, ο Brocklesby 
επέλεξε µία οικονοµία αισθητηριακής εµπειρίας, της οποίας το κύριο πλεονέκτηµα 
ήταν η ειρηνικότητά της. Έτσι συνυπόγραψε πλήρως τις ησυχαστικές αισθητικές 
κατηγορίες που, κατά την ίδια περίοδο, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δυναµική 
ανάδυση της νεοκλασικής αισθητικής, και καθόρισαν τους κυρίαρχους 
αισθητηριακούς τρόπους της ελίτ, σε όλες ανεξαιρέτως τις τέχνες. Ο Brocklesby 
υιοθέτησε πλήρως το αισθητικό πρόγραµµα ηθικών φιλοσόφων, όπως του Francis 
Hutcheson (1694-1746), το οποίο έµελε λίγο αργότερα να υιοθετηθεί από 
ιστορικούς της τέχνης σαν τον Winckelmann. Σε αυτό περιλαµβάνονταν τέτοιες 
ευγενείς αισθητικές κατηγορίες όπως η «απλότητα», η «ευκολία», η «οµοιογένεια 
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µέσα στην ποικιλία» (Brocklesby, 1747: 80), η «συµµετρία µερών» (Brocklesby, 
1747: 78) 

και η «ενότητα σχεδίου και σύνθεσης» (Brocklesby, 1747: 79).  
Το βιβλίο του Brocklesby φανερώνει, αφενός τις βαθιές σηµασιολογικές 

ισοδυναµίες ανάµεσα στα ειρηνικά ιδεώδη της ευγενούς ιατρικής —όπως ευκολία, 
ειρήνη, ηρεµία, ισορροπία και αυτοσυγκράτηση—και µίας σειράς, εξίσου 
αριστοκρατικών αισθητικών κατηγοριών, όπως αρµονία, συµµετρία, ανάπαυση, 
ενότητα, απλότητα και αφαίρεση. Αφετέρου, όµως, καταδεικνύει ότι η βαρύνουσα 
αξία που αποκτούν αυτή την εποχή οι οικονοµικές παράµετροι στις τρέχουσες 
θεωρίες περί αίσθησης, ήταν ίσως και ο σηµαντικότερος καταλύτης που επέτρεψε 
µία σειρά από εύκολα συναισθητικά και διεπιστηµονικά περάσµατα ανάµεσα στη 
µουσική, τις εικαστικές τέχνες, την ιατρική και την πολιτική. Ο Brocklesby, 
επανειληµµένα, τόνισε τα συναισθητικά θεµέλια και τις εφαρµογές της µελέτης 
του, διανοίγοντας, έτσι, δρόµους επικοινωνίας µε τις οπτικές τέχνες και τη 
διαχείριση της ζωής εν γένει. Αν και το βιβλίο εστιάζει στη µουσική, ο Brocklesby 
δεν άφησε καµία αµφιβολία στους αναγνώστες του για το ότι είχε συλλάβει τη 
µελέτη του στο εσωτερικό ενός πολύ ευρύτερου πλαισίου που συµπεριλάµβανε τη 
µελέτη των φυσικών και υλικών ιδιοτήτων όλων των αισθήσεων που σχετίζονται 
µε τις τέχνες. Κτίζοντας πάνω στο ίδιο µοντέλο «της αναλογίας µεταξύ των 
αισθήσεων» που χρησιµοποίησε ευρέως και ο Burke, ο Brocklesby τόνισε τους 
συναισθητικούς δεσµούς που συνενώνουν τη µουσική µε τις άλλες τέχνες. 
Επέµεινε, λοιπόν, ότι οι δεσµοί µεταξύ υγείας και απολαύσεων που αντιστοιχούν 
στα «όργανα της ακοής» µπορούσαν εύκολα να διαπιστωθούν και να µελετηθούν 
και στις περιπτώσεις «των αντιλήψεων που προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη 
αίσθηση», συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που σχετίζονται «µε τα όργανα της 
όρασης» (Brocklesby, 1747: 14).  

Έτσι, ο ίδιος τύπος αισθητικής ιατρικής που αναπτύχθηκε στην περίπτωση της 
µουσικής εφαρµόζεται και στις παραστατικές τέχνες: «όχι µόνο η µουσική αλλά 
και καθετί που είναι αρµονικό και ευχάριστο στις άλλες αισθήσεις µπορεί µάλλον 
να συµβάλλει» στα ίδια υγιή αποτελέσµατα. Αναφορικά µε την όραση, ο 
Brocklesby ξεχώρισε τις «απολαυστικές και πλατιές απόψεις της φύσης», τις 
θεραπευτικές ιδιότητες που αντιστοιχούν στα «κοµψά κτίρια», αλλά επίσης και 
στην «υψηλή ζωγραφική» που γίνεται αντιληπτή µε καθαρούς νεοκλασικιστικούς 
όρους, αφηρηµένη στο χρώµα ή το σχέδιο, «αυστηρή και εγκρατής στη σύνθεση» 
(Brocklesby, 1747: 74, 72). 



∆ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

_________________________________________________________________________________________ 

 61 

Αυτό που είναι, όµως, πραγµατικά εκπληκτικό, είναι ότι δηλώσεις του τύπου 
«ό,τι συµβαίνει µε την µουσική ισχύει και για τη ζωγραφική» (Brocklesby, 1747: 
79) 

συνδέονται στο έργο του Brocklesby µε δηλώσεις που συζητούν και ενισχύουν 
εξίσου σφιχτές συνέχειες «ανάµεσα στη ζωή και την τέχνη» (Brocklesby, 1747: 
74). Τα διακυβεύµατα είναι, όντως, πολύ σοβαρά. Οι καλλιτέχνες, συνεπώς, που 
φτάνουν να «λατρέψουν» τις αντι-νεοκλασικιστικές ιδιότητες «του φανταχτερού 
και του αισθησιακού, στη ζωή, όσο και στην τέχνη», αντί «να προάγουν τους 
επιθυµητούς στόχους στις ευγενείς τέχνες», θα επιφέρουν «µε αυτή τους την 
κατάχρηση τις βαρύτερες επιπτώσεις» στην ίδια τη ζωή (Brocklesby, 1747: 74). 
Με άλλα λόγια, θέλω να τονίσω ότι η συναισθητική προσέγγιση του Brocklesby 
που διερευνά τις συνέχειες µεταξύ των αισθήσεων διαφορετικής τάξης, εντάσσεται 
σε µία πολύ ευρύτερη απόπειρα συγκόλλησης και µελέτης των διαδραστικών 
µηχανισµών µεταξύ ζωής και αισθητικής—µε την ετυµολογική έννοια του όρου ως 
µελέτης της αίσθησης εν γένει—, και, µε αυτόν τον τρόπο, άνοιξε την αισθητική 
και την τέχνη στο πεδίο από το οποίο προέρχονται, δηλαδή, στη ζωή των έµβιων 
όντων.    

Η έννοια της οικονοµίας—ένας τύπος σκέψης ευαίσθητος σε ζητήµατα 
ενέργειας, έντασης και ποσοτικών ισολογισµών—φαίνεται ότι λειτούργησε, εδώ, 
ως το κρίσιµο ενοποιητικό στοιχείο. Συνεπώς, όταν ο Brocklesby εξηγεί ότι η 
διατήρηση της υγείας και της νεότητας είναι ολοκληρωτικά εξαρτώµενες από «µια 
φειδωλή οικονοµία», σχεδιασµένη να «ρυθµίζει τη συνεχή δαπάνη» και «την 
αλόγιστη σπατάλη» µας (Brocklesby, 1747: 72), φαίνεται ότι συντάσσει ένα 
µοντέλο που θα µπορούσε, αργότερα, ο Winckelmann—όπως και το έκανε—να 
προσαρµόσει, σχεδόν αυτόµατα στις δικές του βιοϊατρικές αναλύσεις της αρχαίας 
γλυπτικής. 

 
 
Στρατηγικές διύλισης και ελαχιστοποίησης των αισθήσεων:  

νεοκλασικό κάλλος, η ιδανική φυσιολογία της όρασης και οι ιδεώδεις θεατές 

 
Η ιστορία των εκτεταµένων σχέσεων του έργου του Winckelmann µε τη βρετανική 
σκέψη γύρω από το ζήτηµα του γούστου µένει ακόµη να γραφτεί. Εκτός από τις 
ανεξίτηλες εντυπώσεις που άφησε πάνω του ο µείζων θεωρητικός του ιδεώδους 
της ευγένειας (politeness), ο Anthony Ashley Cooper (1671- 1713), Τρίτος Κόµης 
του Shaftesbury, και η ηθικο-αισθητική φιλοσοφία των Francis Hutcheson και 
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George Turnbull (1698–1748), υπάρχουν άφθονες ενδείξεις της επικοινωνίας του 
έργου του Winckelmann µε τη Βρετανική ιατρική επιστήµη, και κυρίως τα έργα 
των ιατρών Stephen Hales (1677-1761), George Cheyne (1671–1743) and John 
Arbuthnot (1667–1735) (Décultot, 2000: 141-46). Αυτές ακριβώς τις ιατρικές του 
κλίσεις είχε πολλές ευκαιρίες να καλλιεργήσει και στη Γερµανία. Ο Winckelmann 
είχε σπουδάσει θεολογία και ιατρική στη Χάλλε και την Ιένα αντίστοιχα, κέντρα, 
και οι δύο πόλεις, πιετιστικών και ανιµιστικών κινηµάτων. Ειδικά στην Ιένα, ο 
Winckelmann είχε µελετήσει «φυσική, ιατρική και ανατοµία µε µεγάλη 
προσήλωση» (Lepmann, 1970: 47-9). Οι στενές του σχέσεις µε την αρχαία, αλλά 
και τη σύγχρονη, ιατρική και φυσιολογία, και η µελέτη των έργων ηγετικών 
µορφών του ιατρικού ανιµισµού, όπως του ολλανδού Hermann Boerhaave (1668–
1738) και του γάλλου François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706–1767) 
τεκµηριώνονται τόσο από τα χειρόγραφα σηµειωµατάριά του όσο και από τις 
συναφείς αναφορές των βιβλίων του (Tibal, 1911: 104-107, 114-121, 149). 

∆εν προκαλεί, συνεπώς, έκπληξη που, στα γραπτά του Winckelmann, η ευγενής 
αισθητηριακή οικονοµία του Brocklesby κάνει ξανά την εµφάνισή της, σε στενή 
συνάρτηση µε µία σειρά από βιολογικές ανησυχίες. Οι ευαίσθητες µορφολογικές 
αναλύσεις του Winckelmann περιστρέφονται διαρκώς γύρω από ζητήµατα ζωής 
και θνητότητας, βέλτιστης υγείας και παθολογικών απειλών. Τα περάσµατα από τις 
µορφολογικές του περιγραφές στις ανατοµικές αναλύσεις, και, από κει, σε εκτενείς 
ιατρο-φυσιολογικές αξιολογήσεις, συντελούνται µε ένα τρόπο που το σώµα του 
γλυπτού, το πραγµατικό σώµα και το ίδιο το σώµα του θεατή συχνά συγχέονται και 
αλληλεπικαλύπτονται.  

Η διθυραµβική ανάλυση του Απόλλωνα Μπελβεντέρε (2ος αιώνας µ.Χ) του 
ρωµαϊκού γλυπτού που µετά την ανεύρεσή του κατά την Αναγέννηση (στα τέλη 
του 15ου αιώνα) εντάχθηκε γρήγορα στην καλλιτεχνική συλλογή του Βατικανό και 
εξυµνήθηκε ως το ύψιστο ιδανικό της τέχνης, αποτελεί χαρακτηριστικό 
παράδειγµα της διεπιστηµονικής προσέγγισης στη µορφή, όπως την υιοθέτησε ο 
Winckelmann (Εικ. 1). Η οπτική του ανάγνωση αναγνωρίζει στο συγκεκριµένο 
γλυπτό «ένα σώµα [που] ανυψώνεται πάνω από το ανθρώπινο» και «πάνω από τη 
φύση», µε την πολύ ειδική έννοια ότι «εδώ δεν υπάρχει τίποτε το θνητό ούτε κάτι 
που απαιτεί η ανθρώπινη ένδεια» (Winckelmann, 2010: 362). Η «αιώνια ύπαρξη» 
που εµβληµατοποιεί το γλυπτό αποδεικνύεται από το γεγονός της ανατοµικής του 
αφαίρεσης, από το ότι δηλαδή «καµιά φλέβα και κανένας µυς δεν φλογίζει ή κινεί 
αυτό το σώµα» (Winckelmann, 2010: 362). Και αυτή η ανατοµική ελαχιστοποίηση, 
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αναπόφευκτα, οδηγεί πίσω στη φυσιολογία της ευγενούς ιατρικής: «το βασίλειο 
της ασώµατης οµορφιάς» στην ανατοµία του Απόλλωνα είναι το οπτικό τεκµήριο 
της τέλειας υγείας του, γιατί ακριβώς έτσι µόνο µπορεί να αποδοθεί η απαραίτητη 
αρχή της φυσιολογίας που διέπει το καθεστώς της υγείας αυτής, δηλαδή «η γαλήνη 
που µακάρια το περιβάλλει [και] παραµένει αδιατάρακτη» (Winckelmann, 2010: 
362).  

Αυτό το διευρυµένο πεδίο όπου η οπτική ανάλυση οδηγεί στη διατύπωση 
αξιολογικών κρίσεων περί ζωτικότητας, είναι το διαρκές διακύβευµα των 
αναλύσεων του Winckelmann. Σε αυτές τις κρίσεις ένα συγκεκριµένο ησυχαστικό 
µοντέλο ζωτικότητας και υγείας επιλέγεται και προάγεται. Και αν στον Απόλλωνα 
το φειδωλό αυτό µοντέλο επαινείται για «το ύψος της αυτάρκειάς» του, στον 
επονοµαζόµενο Αντίνοο Μπελβεντέρε (Εικ. 2) το περίφηµο ρωµαϊκό γλυπτό της 
εποχής του Αδριανού (2ος αιώνας µ.Χ.)  συσχετίζεται ρητά πια µε τις αισθήσεις και 
την ήπια οικονοµική τους διαχείριση, ως κρίσιµες συνιστώσες της βιολογικής 
λειτουργίας του σώµατος. Η εικόνα αυτή της «γοητείας της τρυφερής νεότητας και 
της οµορφιάς των ανθηρών χρόνων» (Winckelmann, 2010: 374) συσχετίζεται µε 
την ενότητα, τη συµµετρία, την αρµονία και την απαλότητα της µορφικής 
σύνθεσης. Και αυτό, απολήγει πάλι στο είδος της ζωής, στο ζωτικό ιδεώδες που 
υποτίθεται ότι ενσαρκώνεται από µία τέτοια ανατοµικο-µορφική εικόνα, ή, µε τα 
λόγια του ίδιου του Winckelmann (2010: 375), στη «νεανική γαλήνη που 
εκφράζεται σε τούτη τη µορφή». Για τον Winckelmann, αυτή η γαλήνη που, όπως 
είχε εξηγήσει νωρίτερα, αρµόζει, κατεξοχήν, στην πληρότητα και την υγεία της 
νεότητας, είναι ένα ευαίσθητο βιολογικό καθεστώς. Στον Αντίνοο, µάλιστα, ο 
Winckelmann επινοεί µία ακραία κατάσταση αυτάρκειας και ηρεµίας που αγγίζει 
τα όρια της αυτοαναφορικότητας: «Αυτή η ηρεµία, και τρόπον τινά η απόλαυση 
της ίδιας µε συγκεντρωµένες και αποτραβηγµένες τις αισθήσεις από όλα τα 
εξωτερικά αντικείµενα» που τις κατασπαταλούν, κάνει τον Αντίνοο ένα 
παραδειγµατικό γλυπτό (Winckelmann, 2010: 375). Η περίεργη αξία του 
εντοπίζεται τώρα στην οπτική παρουσίαση ενός ιδεώδους βιολογικής 
ενδοστρέφειας που είναι σχεδιασµένη να προασπίζει τον εαυτό από τις λειτουργικές 
απαιτήσεις των ίδιων του των αισθήσεων. «Το στόµα συσσωρεύει παρορµήσεις 
χωρίς να δείχνει ότι τις αισθάνεται» (Winckelmann, 2010: 375), και οι αισθήσεις 
αναχωρούν από τον εξωτερικό κόσµο για να συγκεντρωθούν στο εσωτερικό. Το 
διαφαινόµενο αυτό µοντέλο ευζωίας συνοψίζει άψογα και ένας από τους 
χαρακτηριστικότερους ορισµούς του «ωραίου» στον Winckelmann: «Υπάρχει 
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περίπου η ίδια σχέση µεταξύ κάλλους και των αντιθέτων του, όπως αυτή που 
ισχύει ανάµεσα στην υγεία και τη νόσο: αισθανόµαστε πάντα την ασθένεια, ποτέ 
όµως το κάλλος και την υγεία» (Winckelmann, 1881, I: 302).  

Η δύναµη του παραπάνω κανόνα επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, µε την ίδια 
συνέπεια, ισχύει και το ακριβώς αντίστροφο: η παραµικρότερη ένταση φαίνεται ότι 
µπορεί να διαταράξει αυτή την ηρεµία, και οποιαδήποτε παρόµοια διαταραχή, έχει 
νοσηρές σωµατικές επιπτώσεις που ευθυγραµµίζονται υπάκουα µε τα σχήµατα της 
ανιµιστικής ιατρικής. Ο Winckelmann είχε ήδη συσχετίσει τη διατάραξη της 
γαλήνης µε την έννοια της ανατοµικής διαίρεσης και είχε καταδικάσει 
οποιαδήποτε τέτοια διαίρεση ως την απαρχή της αποδόµησης της οργανικής 
ενότητας (σώµατος και ψυχής), και άρα, ως την έναρξη ενός βιολογικού 
εκφυλισµού που καταλήγει σε  καταστάσεις ασθένειας, γήρανσης και θανάτου 
(Winckelmann, 2010: 156-165). Γι’ αυτό και ο Winckelmann επαινεί στον Αντίνοο 
την απόδοση µιας τόσο ιδανικής οµορφιάς «χωρίς να υπονοείται οποιοδήποτε 
πάθος που θα µπορούσε να διαταράξει τη συµφωνία µεταξύ των µερών και τη 
νεανική γαλήνη της ψυχής» (Winckelmann, 2010: 374-375).    

Τα γραπτά του Winckelmann αφήνουν λίγες αµφιβολίες ότι η έννοια της ψυχής 
που υιοθέτησε είναι και αυτή αρµονικά ευθυγραµµισµένη µε τη χρήση του όρου 
από τους ανιµιστές γιατρούς της εποχής. Η ψυχή, λοιπόν, από την οποία εξαρτάται 
η τελειότητα και η υγεία του σώµατος, ήταν για αυτόν µία περίεργη και ανάµικτη 
αρχή «δραστήριας ηρεµίας» που παρουσίαζε όλα τα πλεονεκτήµατα «µίας ήρεµης 
αλλά ενεργητικής», «ήπιας αλλά διόλου αδιάφορης ή υπναλέας» κατάστασης της 
ύπαρξης (Winckelmann, 1765: 36). Φυσικά, και πάλι, η έµφαση δίνεται στις 
ησυχαστικές ιδιότητες της ανιµιστικής ψυχής: «όσο περισσότερη γαλήνη βασιλεύει 
σε ένα σώµα, τόσο πιο καλά προσαρµοσµένο είναι, ώστε να αναδείξει τον 
πραγµατικό χαρακτήρα της ψυχής» (Winckelmann, 1765: 32). Στο δοκίµιο του για 
τη «χάρη», ο Winckelmann εξίσωσε το «κάλλος και την γαλήνη της ψυχής» και 
τοποθέτησε και τα δύο στο «κέντρο των δυνάµεων» που καθορίζουν τη χάρη 
(Winckelmann, 1765: 274). Η «χάρις» αποτελεί την «αρµονία του δρώντος 
υποκειµένου και της δράσης του», «το παραδεισένιο εκείνο δώρο» που «δεν 
µπορεί ποτέ να ζήσει εκεί που τα πάθη παραληρούν» (Winckelmann, 1765: 273). 
Aλλά και αντίστροφα, κάθε υπερβολή σωµατικής έκφρασης ή δράσης «που 
φορτίζεται στο υψηλότερο σηµείο έντασης ενός πάθους» εξαναγκάζει την ψυχή να 
«τρέξει µακριά από το προσίδιο κέντρο της και έτσι βιαστικά διωγµένη εξαιτίας 
τέτοιων ακραίων καταστάσεων γίνεται αφύσικη» (Winckelmann, 1765: 32). 



∆ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

_________________________________________________________________________________________ 

 65 

Αναµφίβολα, λοιπόν, «η αληθινή σφαίρα της δράσης της ψυχής είναι η απλότητα 
και η πραότητα», και από αυτή τη φυσική κατάσταση της ψυχής κρέµεται και η 
αρτιότητα της βιολογικής υγείας.  

Μέχρι το σηµείο αυτό, επιχείρησα να δείξω ότι το νεοκλασικό κάλλος είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένο µε ανώτερες µορφές ηρεµίας, οι οποίες περιγράφονται και 
αξιολογούνται από τον Winckelmann ως βέλτιστες µορφές υγείας σύµφωνα µε τις 
αρχές της επίσηµης ιατρικής της εποχής του. Τα κλασικά γλυπτά οφείλουν µεγάλο 
µέρος της έλξης και της ευεξίας που προκαλούν στο γεγονός ότι αποτελούν οπτικές 
προβολές σε ένα εξωτερικό αντικείµενο αυτής ακριβώς της βιο-αισθητικής 
κατάστασης. Όµως, θα ήθελα να υποστηρίξω ότι το πραγµατικό διακύβευµα στον 
Winckelmann δεν ήταν η απλή συµβολοποίηση ενός βιολογικού ιδεώδους σε 
ευάρεστες οπτικές εικόνες υγείας, αλλά κάτι πολύ δυναµικότερο: ήταν η προαγωγή, 
ενίσχυση και εξυγίανση των αισθήσεων του θεατή και της βιολογικής ενότητας 
ψυχής και σώµατος που αντιστοιχεί σε αυτόν.  

Αυτό που έχει τεράστια σηµασία στον Winckelmann, και εκεί συναντά ξανά τις 
θεραπευτικές ή συµβουλευτικές επεµβάσεις του γιατρού Brocklesby, είναι το 
γεγονός ότι ο ησυχασµός του ιδεώδους κάλλους της αρχαίας γλυπτικής είναι 
αναγκαίος για την ηρεµία της ίδιας της εµπειρίας της θέασης, και άρα για την 
ισορροπία και την υγεία του ίδιου του θεατή. Με άλλα λόγια, στο νεοκλασικισµό 
του Winckelmann, η ησυχαστική εµπειρία του θεατή είναι το κύριο διακύβευµα της 
ηρεµίας της καλλιτεχνικής µορφής: το κάλλος είναι σηµαντικό, γιατί 
ανταποκρίνεται, κατά το βέλτιστο τρόπο, στους αισθητηριακούς µηχανισµούς και 
την ευαισθησία που προσιδιάζουν στον υγιή θεατή. Η σωµατική ψυχή που 
αποτυπώνεται στο γλυπτό, βρίσκεται σε άµεση επικοινωνία µε την ψυχή του 
θεατή, και ο τρόπος µε τον οποίο είδαµε τον Winckelmann να αξιολογεί βιολογικά 
και να περιγράφει αισθητικά την «ψυχή» των παραπάνω γλυπτών, ισχύει µε 
ακρίβεια και για όσα είχε να πει για την ψυχή του θεατή.  

Σε ένα άλλο δοκίµιό του, το 1763, ο Winckelmann είχε, ήδη, θίξει µία σειρά 
από θέµατα που σχετίζονται µε τις ιατρο-σωµατικές διαστάσεις της ατοµικής 
ικανότητας του κάθε θεατή να επικοινωνεί και να αναγνωρίζει το κάλλος 
(Winckelmann, 1972: 89-103). Αυτή η ικανότητα, σύµφωνα µε τον Winckelmann, 
«προκαθορίζεται συνήθως από τον οργανισµό µας, όχι τόσο από την σωµατική µας 
εµφάνιση όσο από την ίδια τη φυσική µας δοµή και τις εσωτερικές διαθέσεις της» 
(Winckelmann, 1972: 92). Εµφανίζεται, µάλιστα, κάτω από διάφορα ονόµατα τα 
οποία, όµως, διακρίνονται από µία κοινή φυσιοκρατικότητα: «ευαισθησία», 
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«έµφυτο συναίσθηµα», «φυσικό ένστικτο» ή «ζωτική αίσθηση» (Winckelmann, 
1972, 95-96). Ο Winckelmann καταλάβαινε αυτή την ικανότητα ως ένα ένστικτο 
µε διπλή υπόσταση: µία «εξωτερική αίσθηση» (η ωµή ικανότητα της όρασης) και 
«µία εσωτερική αίσθηση» που, αλλιώς, ονόµασε και «αντίληψη». Χρησιµοποίησε 
και τον όρο «ψυχή» (Winckelmann, 1765: 259) για να περιγράψει αυτή την 
εσωτερική αντίληψη που υπακούει σε όλους τους µινιµαλιστικούς κανόνες της 
υλικής ψυχής στην ανιµιστική ιατρική, όπως τα περιέγραψα παραπάνω. Η 
λειτουργία της έπρεπε «να είναι ευαίσθητη και εκλεπτυσµένη», «λεπτεπίλεπτη και 
όχι βίαιη», καθώς «η ειρήνη του νου και του σώµατος» ήταν µία αναπόφευκτη 
συνθήκη για την δέουσα «ικανοποίηση των εαυτών µας και την αληθινή 
απόλαυση». Από την άλλη πλευρά, όλα τα «βίαια συναισθήµατα» είναι πράγµατι 
τα χαρακτηριστικά των «ιδιαιτέρως παρορµητικών και των θερµοκέφαλων», και 
υπονοµεύουν αισθήµατα ευζωίας και ευεξίας (Winckelmann, 1972: 93-95).  

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την οικονοµία της θέασης που προσιδιάζει στο 
υψηλότερο είδος θεατή, τον καταρτισµένο και ευαίσθητο κριτικό. Οι οδηγίες του 
Winckelmann στον ιδεώδη, λοιπόν, ειδήµονα της τέχνης ήταν να «εξετάζει και να 
διέρχεται [τα έργα τέχνης] µε ψυχρή ηρεµία και σιγασµένα πάθη» (Winckelmann, 
1765: 256). Ο ανώτερος ησυχασµός των γλυπτών—«το καθαρό, αγνό αίµα τους 
και οι σταθερές, πνευµατικές τους ουσίες» —µπορούν να γίνουν κατανοητές µόνον 
«όταν εµφανίζονται ανάµεσα σε λογικούς ανθρώπους», δηλαδή, σε ανθρώπους µε 
εξίσου ήπιες και αγνές φυσικές ιδιότητες (Winckelmann, 1765: 256).  

Φυσικό επακόλουθο αυτής της βιολογικής επιχειρηµατολογίας για την 
υπεράσπιση των αξιών του νεοκλασικισµού είναι και το ξεδίπλωµα της ίδιας 
ιατρικής γλώσσας για την καταγγελία των αντιπάλων του. Για παράδειγµα, ο 
Winckelmann απέδιδε καυστικά σε βλάβη της βιολογικής δοµής της αντίληψής 
των σύγχρονων θεατών το γεγονός ότι «µία ησυχαστική διάθεση [τούς] έδινε την 
εντύπωση του χλιαρού και του άπνοου» (Winckelmann, 1765: 276). Το ίδιο 
βιολογικό ελάττωµα εξηγεί και το κακό γούστο των σύγχρονων καλλιτεχνών και 
του κοινού που αποζητούν θεραπεία, από τις αµβλυµµένες και αναισθητοποιηµένες 
τους ευαισθησίες, σε υπερβολικές δοσολογίες διέγερσης στη βία και την παράλογη 
εντατικοποίηση της δράσης των καλλιτεχνικών έργων. Για τον Winckelmann, ένας 
τέτοιος αγοραίος και αντι-κλασικιστικός εντυπωσιασµός «θα µπορούσε ίσως να 
επιβληθεί σε ένα αναίσθητο µάτι» (Winckelmann, 1765: 32), αλλά παραµένει το 
διακριτικό γνώρισµα «διαταραγµένων εγκεφάλων» (Winckelmann, 1765: 256). 
Ακόµη χειρότερα, αυτός ο εντυπωσιασµός συχνά δεν εκπληρώνει ούτε τον σκοπό 
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για τον οποίο φτιάχτηκε: ο «επιδεικτικός και προπετής απατεώνας» — ο 
καλλιτέχνης που ενδίδει στους βίαιους αντι-κλασικούς εντυπωσιασµούς καταλήγει 
απλώς να «γαργαλάει ασθενικές αισθήσεις και αναίσθητα όργανα» (Winckelmann, 
1765: 254). Από αυτό το σηµείο µέχρι τις θεραπευτικές και ιατρικές προτάσεις του 
Brocklesby, η απόσταση ήταν, οµολογουµένως, ελάχιστη. 

Επιπλέον, αυτοί οι θεατές βέλτιστοι ή µειονεκτικοί έχουν συγκεκριµένες, και 
αντικρουόµενες κοινωνικές ταυτότητες. Ο Winckelmann και ο Brocklesby 
παρουσίασαν τη συγκεκριµένη βιο-οικονοµία παραγωγής και κατανάλωσης έργων 
τέχνης ως ένα πλήρες και ευγενές µοντέλο για τον ρητό διαχωρισµό, τη διάκριση 
και την αυτο-ανάδειξη των προχωρηµένων τµηµάτων της υπάρχουσας κοινωνικής 
ελίτ. Ο Brocklesby το είχε ήδη κάνει σαφές: το ιατρο-αισθητικό ιδεώδες 
απευθυνόταν σε αυτούς που ήταν επαρκώς εξοπλισµένοι µε «εξαιρετικές 
ευαισθησίες». Και κυρίως, σε όσους ανήκουν σε «µία ανώτερη κλίµακα ανάµεσα 
στις διάφορες τάξεις των ανθρώπων», σε αντίθεση µε «το άξεστο κοπάδι της 
ανθρωπότητας» για το οποίο δεν θα µπορούσε «ποτέ κανείς να ελπίσει ότι θα 
ελάµβανε έστω και το παραµικρό ωφέληµα από την θεραπεία» που πρότεινε 
(Brocklesby, 1749: 70-71). Και πάλι στο κοινωνικό πεδίο, το παραπάνω µοντέλο 
ηπιότητας υπηρέτησε µεγάλης κλίµακας επαγγελµατικές διαιρέσεις, επιβάλλοντας 
µία αυστηρή διάκριση µεταξύ των καθωσπρέπει γιατρών από άλλους µε λιγότερο 
ευγενή προσόντα. Η επιλογή της µουσικής ως θεραπευτικής τεχνικής είχε ως στόχο 
να ανυψώσει το κύρος της ιατρικής, αντικαθιστώντας τις καθιερωµένες 
χοντροκοµµένες θεραπείες της παραδοσιακής ιατρικής (εγκαύµατα, καθάρσεις, 
πάσης φύσεως βίαιες εκκενώσεις και αφαιµάξεις), µε πιο αβρές και πολιτισµένες 
επεµβάσεις, αντίστοιχες µε τις λεπτεπίλεπτες ευαισθησίες των διακεκριµένων 
ασθενών αλλά και γιατρών. Μέσα στο επιχειρηµατικό πλαίσιο ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας στο οποίο γενικά κινούνταν η βρετανική ιατρική αυτά τα χρόνια, οι 
καλοί και λεπτοί τρόποι κατά την επαφή µε τους ασθενείς ήταν ένα απαραίτητο 
ιατρικό προσόν. Σίγουρα, η ευγένεια της µουσικής βοήθησε τον Brocklesby να 
διεισδύσει βαθύτερα µέσα στην κοµψή κοινωνία που, όπως έχει δείξει ο Roy Porter 
και άλλοι, έδινε µεγάλη σηµασία στα θεατρικά και τελετουργικά στοιχεία της 
σχέσης γιατρού και ασθενή, και ειδικά, στην εξευγενισµένη συµπεριφορά των 
γιατρών (Porter-Bynum, 2002). Απευθυνόµενος εξίσου σε συναδέλφους γιατρούς 
και πελάτες, ο Brocklesby είχε διακηρύξει ότι η πραότητα της µουσικής µπορούσε, 
µάλιστα, να χρησιµεύσει ως µοντέλο µίµησης για τον εξευγενισµό του συνόλου 
της θεραπευτικής πρακτικής των γιατρών. Μάλιστα, η θεραπευτική επιτυχία 
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εξασφαλίζεται «κατά αναλογία της ικανότητας των γιατρών να αποφεύγουν µε 
προσοχή όλα τα χάσµατα» και να υιοθετούν «τις πιο απαλές προσπάθειες που θα 
µπορούσαν να εφαρµοστούν» για την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών τους 
(Brocklesby, 1749: 70-71). 

Η ίδια επιθυµία για ευγενή διάκριση και κοινωνική ανοδικότητα αποτελεί τη 
βάση της ησυχαστικής θεωρίας του Winckelmann. Ο εν λόγω ιστορικός της τέχνης 
δεν έκρυψε ποτέ την ιδιαίτερη εκείνη «τέρψη» που πρέπει να αισθάνεται αυτός που 
αποφάσισε να «ικανοποιεί τους λίγους», και να αντιπαρατίθεται στους «προπετείς 
και επιδεικτικούς απατεώνες» και τον «χάσκοντα όχλο» είτε πρόκειται για τον 
ανώτερο καλλιτέχνη, είτε, φυσικά, για τον ευγενή ειδήµονα νεοκλασικιστικών 
προδιαγραφών (Winckelmann, 1765: 254).  

Όπως και στη µουσική, έτσι και στην τέχνη, τέτοια κλασικιστικά µοντέλα 
ελάχιστης δραστηριότητας και οικονοµικής πειθαρχίας ήταν πολιτικά γεγονότα 
ιδιαιτέρως δελεαστικά για τους κύκλους της ανώτερης κοινωνίας. Οι ιστορικοί της 
µουσικής έχουν καταδείξει τον καίριο οµαλοποιητικό και κανονιστικό ρόλο που 
έπαιξε, από την Αναγέννηση και µετά, το ηρεµιστικό είδος της αρµονίας και της 
συνήχησης-συµφωνίας (consonance) που προωθούσε ο Brocklesby. Ως 
«µηχανισµοί ελέγχου», τέτοια ησυχαστικά µοντέλα λειτούργησαν καθοριστικά 
στην «κατασκευή της αυλικής συµπεριφοράς», την επιβεβαίωση της ηθικής τάξης, 
την θεραπεία των κοινωνικών διχονοιών (ή, κατά το µουσικότερον, 
«κακοφωνιών»), και την ειρηνευτική ρύθµιση των κοινωνικών και 
επαγγελµατικών σχέσεων (Gouk, 2007: 307-311). Θα πρότεινα, λοιπόν, ότι 
παρόµοιες πρακτικές ακρόασης ή θέασης, όπως αυτές του Brocklesby ή του 
Winckelmann, πρέπει να διαβαστούν στο εσωτερικό ενός οξέος κοινωνικο-
πολιτικού αγώνα για τις αισθήσεις του κοινού, θέτοντας, σε κάθε βήµα του δρόµου 
αυτού, τους τρόπους και το υψηλό γούστο της καλής κοινωνίας, ενάντια στις 
αισθητηριακές οικονοµίες ενός αναδυόµενου, αλλά, σφύζοντος, αστικού 
περιθωρίου.  

Το ίδιο µοντέλο χρησιµοποιήθηκε για τη διαίρεση, ιεράρχηση και διάκριση, όχι 
µόνο µεταξύ ατόµων και κοινωνικών τάξεων, αλλά και ολόκληρων εθνών και 
πολιτισµών. Για παράδειγµα, οι αποκλίσεις από το ιδανικό γούστο που 
παρουσιάζει η καλλιτεχνική παραγωγή των Αιγυπτίων ή, αργότερα, των Άγγλων 
και των Γερµανών, αποδίδονται από τον Winckelmann σε βιολογικές διαταραχές 
που οφείλονται στο κλίµα και τις φυσικές συνθήκες διαβίωσης (Winckelmann, 
2010: 42-44, 53-58, 51-2). Και σε αυτό ακριβώς το σηµείο αναδύεται ο κρίσιµος 
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βιολογικός ρόλος του εξωτερικού περιβάλλοντος—φυσικού και κοινωνικού—το 
οποίο τώρα αναλαµβάνει ρητώς την ευθύνη της, θετικής ή αρνητικής, διάπλασης 
των σωµάτων και των αισθητηριακών τους εξοπλισµών. 

 
 
Οι ιατρο-περιβαλλοντικές επιστήµες και το κοινωνικό οικοσύστηµα  

της τέχνης 

 

Η σύνδεση του ιατρικού χαρακτήρα των µουσικών αισθήσεων µε τον γενικότερο 
προβληµατισµό για τις βιολογικές και ιατρικές επιπτώσεις του φυσικού 
περιβάλλοντος δεν είχε παραλειφθεί ούτε από τον Brocklesby. Στο µέσον, λοιπόν, 
της διατριβής του, φαίνεται να αφήνει προς στιγµή τη µουσική και τις 
θεραπευτικές της επιδράσεις, για να ασχοληθεί µε το θέµα του φυσικού 
περιβάλλοντος και των δικών του επιπτώσεων στις βιολογικές λειτουργίες των 
έµβιων οργανισµών.   

Αυτή η κίνηση δεν είναι τόσο απρόβλεπτη όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως. 
Τόσο ο Winckelmann όσο και ο Brocklesby είχαν, στην ουσία, στηρίξει τους 
ιατρο-αισθητικούς τους λόγους περί των σχέσεων της τέχνης µε τις ζωτικές 
λειτουργίες, στο επιχείρηµα ότι η ψυχή ήταν ιδιαζόντως ευαίσθητη στα 
εισερχόµενα ερεθίσµατα από το εξωτερικό περιβάλλον, και ότι από αυτά 
εξαρτιόταν η ηρεµία της υλικής ψυχής και η οργανική της ισορροπία µε το σώµα. 
Όλη η λογική πάνω στην οποία θα µπορούσε να οικοδοµηθεί το επιχείρηµα ότι η 
µουσική µπορεί να θεραπεύσει δηλαδή, ότι θα µπορούσε να έχει µία υλική 
επίδραση στο σώµα προϋπέθετε ότι η µουσική δρα ως εξωτερικό υλικό ερέθισµα, 
της ίδιας τάξης µε το φυσικό περιβάλλον. Ακόµη παραπάνω, το ίδιο το πεδίο πάνω 
στο οποίο και µέσω του οποίου δρα το υλικό ερέθισµα της τέχνης θα έπρεπε να 
είχε µία ανάλογη υλικότητα και µία σωµατικότητα για να υποδεχθεί το ερέθισµα. 
Οι αναδυόµενες περιβαλλοντικές επιστήµες είχαν, ήδη, επεξεργαστεί επιστηµονικά 
µοντέλα που διαχειρίζονται τις επιπτώσεις πάνω στο σώµα και την υλική ψυχή, 
παροµοίως ανεπαίσθητων υλικοτήτων, όπως ο αέρας, το κλίµα, η θερµοκρασία, η 
υγρασία, οι γεωγραφικοί παράµετροι, αλλά και η ίδια η δίαιτα ή ακόµη και τα 
πάθη.  

Ως εγγενές µέρος της επιχειρηµατολογίας του σχετικά µε την θεραπευτική 
επίδραση της µουσικής, ο Brocklesby συνυπέγραψε ένα µοντέλο περιβαλλοντικής 
σωµατοποίησης που είχε όλες τις τρέχουσες αισθησιοκρατικές και υλιστικές 
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διαστάσεις, τις οποίες εξηγώ εδώ. Όπως υποστήριξε, οι επιπτώσεις των 
διαφορετικών κλιµατολογικών συνθηκών» ήταν εξωτερικά υλικά ερεθίσµατα που 
εισδύουν «στο αίµα, και µεταφέρονται µέσω της κυκλοφορίας των υγρών του 
οργανισµού ακόµη και στα πιο µικροσκοπικά αγγεία». Με αυτή τους τη 
διεισδυτικότητα, «επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τα λεπτεπίλεπτα όργανα από τα 
οποία εξαρτάται τόσο η ζωή και οι αισθήσεις» (Brocklesby, 1749: 51), όσο και οι 
«ηθικές συνήθειες του νου» (Brocklesby, 1749: 53) και «η ευφυΐα του κάθε 
έθνους» (Brocklesby, 1749: 54). Μάλιστα, θα υποστηρίξει ότι, όσο πιο λεπτά και 
εξευγενισµένα είναι τα όργανα του οργανισµού όπως ο νους ή η φαντασία ή η 
αισθητική ευαισθησία εν γένει, τόσο πιο ευάλωτα είναι στην επίδραση του 
κλίµατος, σε σύγκριση µε τα πιο αδρά και χοντροκοµµένα όργανα του υπόλοιπου 
σώµατος (Brocklesby, 1749: 53). Αυτή είναι µία, ξεκάθαρα, ριζοσπαστική ιδέα, 
καθώς, την ίδια εποχή, ηθικοί φιλόσοφοι, θεωρητικοί της εκπαίδευσης και 
συντηρητικοί κριτικοί ισχυρίζονταν ακριβώς το αντίθετο (Golinski, 2007: 158-159 
και 138-140). Αν αυτοί προσπαθούσαν να ξανα-επιβάλλουν κοφτερές ιεραρχικές 
διαιρέσεις ανάµεσα στα ευγενή και χονδροειδή όργανα του σώµατος, ώστε να 
θωρακίσουν καλύτερα τη µεταφυσική ανεξαρτησία και ανωτερότητα του νου σε 
σχέση µε το υπόλοιπο σώµα, ο Brocklesby και ο Winckelmann σπάνε εσκεµµένα 
αυτή την τάξη. 

Ο απώτερος στόχος της επίκλησης αυτού του ακραίου µοντέλου ιατρο-
περιβαλλοντικού υλισµού από τον Brocklesby, ήταν φυσικό να ενισχύσει την 
επιχειρηµατολογία του για τον υλικό και, άρα, καίριο ρόλο, στην υγεία του 
οργανισµού, των µουσικών ερεθισµών, αλλά και του ευρύτερου φάσµατος των 
αισθητικών συγκινήσεων που ρητά επικαλέστηκε. Αλλά αυτός ο υλικός και 
βιοϊατρικός παραλληλισµός φυσικού περιβάλλοντος και τέχνης έχει και µία ακόµη 
σηµαντικότερη επίπτωση: τη σύγχυση, αν όχι την ταύτιση τους. Όπως θα εξηγήσω 
αµέσως, αν η αποδοχή των πολλαπλών επιδράσεων του περιβάλλοντος πάνω στην 
ευαισθησία και την τέχνη ήταν µία ριζοσπαστική ιδέα, άλλο τόσο πρωτότυπη και 
σηµαντική ήταν η λογοκριτική διαδικασία µορφοποίησης µιας σειράς άλλων 
κοινωνικών και πολιτισµικών κατηγοριών, όπως η τέχνη ή το πολίτευµα, ή οι 
διάφοροι τύποι διακυβέρνησης και θεσµών, πάνω στο πρότυπο της έννοιας του 
φυσικού περιβάλλοντος.  

Ακολουθώντας τον Ιπποκράτη αλλά κυρίως τον Μοντεσκιέ, ο Winckelmann 
συµφωνούσε µε την ριζοσπαστική προσέγγιση του Brocklesby και είχε αφιερώσει 
µεγάλα και αµφιλεγόµενα τµήµατα του βιβλίου Ιστορία της Τέχνης της Αρχαιότητας 
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στις επιδράσεις του κλίµατος, της γεωγραφίας, και της θερµοκρασίας στη 
διαµόρφωση της αισθητικής ευαισθησίας, των διάφορων οργάνων των αισθήσεων, 
και, τελικώς, της ίδιας της ποιότητας του καλλιτεχνικού αποτελέσµατος 
(Winckelmann, 2010: 133-38, 44-51). Όπως σωστά έχει παρατηρήσει η Ludmilla 
Jordanova, η περιβαλλοντική επιστήµη ήταν άλλη µία πτυχή του επιστηµονικού 
φυσιοκρατισµού του 18ου αιώνα, και ως τέτοια είχε µία σηµαντική κοινωνική 
συνεισφορά στο να κάνει «τη διάπλαση των κοινωνικών συνθηκών από εξωτερικές 
δυνάµεις [όπως το περιβάλλον] τόσο εύλογες όσο και τις τροποποιήσεις που αυτές 
επιφέρουν στη σωµατική µορφή» (Jordanova, 1979: 135). Όπως δείχνει, όµως, η 
περίπτωση του Winckelmann, αυτή η συνεισφορά στην κοινωνική ανάλυση δεν 
είναι και η µόνη κοινωνική διάσταση της περιβαλλοντικής επιστήµης.  

Πρώτον, η περιβαλλοντική επιστήµη έδωσε εργαλεία µε τα οποία οι µελετητές 
των καλλιτεχνικών φαινοµένων, όπως ο Winckelmann ή ο Burke, µπόρεσαν να 
διευρύνουν το φάσµα των «κοινωνικών συνθηκών» που διαπλάθονται από τις 
εξωτερικές δυνάµεις του περιβάλλοντος, εντάσσοντας σε αυτές και τα πολιτισµικά 
φαινόµενα παραγωγής και κατανάλωσης της τέχνης. Σίγουρα, αυτές οι επιπτώσεις 
δεν είχαν αποκτήσει πλήρη οντότητα εκείνη την περίοδο. Μόνον αργότερα, 
ιστορικοί τέχνης, κριτικοί, καλλιτέχνες και ακτιβιστές έµελλε να ολοκληρώσουν 
και να αξιοποιήσουν πλήρως την πολιτική ευθυγράµµιση της τέχνης µε τις όλο και 
πιο ριζοσπαστικές ατζέντες της ιατρο-επιστηµονικής πρωτοπορίας. Το επικό 
µοντέλο του µεταρρυθµιστή θεωρητικού και ιστορικού της τέχνης, που, 
στηριζόµενος σε προωθηµένα περιβαλλοντικά µοντέλα, ανέπτυξε πλήρως τις 
ηθικές και πολιτικές παραµέτρους της τέχνης, ήταν το προϊόν µιας άλλης εποχής 
και εµβληµατοποιείται από πρωτεϊκές φιγούρες, σαν τον John Ruskin (1819–1900) 
ή τον Hippolyte Taine (1828–1893) (Cleere, 2002: 116-139).4  

Κατά δεύτερο λόγο, έχει τεράστια σηµασία ότι ο Winckelmann δεν έπαψε να 
επαναλαµβάνει ότι όλες αυτές οι περιβαλλοντικές επιδράσεις πάνω στην τέχνη, 
έπρεπε να ιδωθούν µέσα από ένα ανοικτό, πολύ-παραγοντικό µοντέλο ερµηνείας, 
και µάλιστα, ως συνέχεια του ευρύτερου πλέγµατος κοινωνικών και πολιτισµικών 
επιδράσεων πάνω στην καλλιτεχνική παραγωγή (Winckelmann, 2010: 42, 133). 

                                                           

4 Το γεγονός ότι στεκόµαστε σήµερα στο κατώφλι µιας βιο-επιστήµης, όπως η νευρολογία και η 
νευρο-αισθητική, που αναπαριστά µε νέα πειστικότητα την ευαίσθητη διάδραση και αµοιβαία 
διαµόρφωση περιβάλλοντος και υποκειµενικοτήτων, σε επίπεδα ασύλληπτης, µέχρι πρόσφατα, 
ευρύτητας, µικρολεπτοµέρειας και ταχύτητας, έχει, από την ίδια άποψη, ιδιαίτερη ιστορική 
σηµασία (Onians, 2008).   
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Όπως το έθεσε ο Winckelmann, οι διάφορες πολιτικές πρακτικές διακυβέρνησης, 
τα πολιτεύµατα, τα θρησκευτικά συστήµατα, οι κοινωνικοί θεσµοί ή οι κοινωνικά 
επικαθορισµένες συνήθειες διαβίωσης «δεν επιδρούν µέσα µας λιγότερο από την 
ατµόσφαιρα [τον αέρα] που µας περιβάλλει» (Winckelmann, 2010: 50). Είναι, µε 
άλλα λόγια, και αυτά ένα είδος «κοινωνικών αισθήσεων» που έχουν τη δυνατότητα 
να συγχρονίζονται και να συµπυκνώνονται σε ειδικές κατηγορίες περιβάλλοντος, 
οι οποίες µε τη σειρά τους µοιράζονται µε αυτό την ίδια διφορούµενη υλικότητα 
του αέρα ή της «ατµόσφαιρας».  

Η επίκληση του αέρα δεν είναι µία ποιητική µεταφορά. Στην περιβαλλοντική 
επιστήµη του 18ου αιώνα, ο αέρας ήταν ένα ιδιαιτέρως αµφίσηµο είδος άυλης ύλης 
του οποίου η ανάλυση απαιτούσε ένα είδος µικροσκοπικού αλλά πάντως 
χειροπιαστού υλισµού. Από την εποχή της δηµοσίευσης από τον John Arbuthnot 
(1667–1735) του βιβλίου ορόσηµου, An Essay Concerning the Effects of Air on 
Human Bodies, ο αέρας υπήρξε ένα ιδιαζόντως ευµετάβολο και εκτατικό «υγρό» 
που θεωρούνταν ότι διαποτίζει κάθε παράµετρο της ζωής και του κλίµατος. Ο 
αέρας γίνεται η ίδια «η αρχή της ζωής», ο τροποποιητής της υγείας και του 
πολιτισµού των κοινωνιών (Arbuthnot, 1733: 205). Ιδιαίτερα ευφράδης είναι, 
µάλιστα, ο τρόπος µε τον οποίο ο Arbuthnot ενέταξε τον αέρα στο εσωτερικό 
αυτών των υλών που είχε ονοµάσει ingesta, εννοώντας τα «πράγµατα» τα οποία, 
όπως η τροφή ή τα πόσιµα υγρά, «λαµβάνονται εσωτερικώς» µέσω των αισθήσεων 
και παρέχουν θρεπτικότητα και ανάπτυξη, ενέργεια και κίνηση στον εγκέφαλο, 
τους ιστούς και τους µύες. Έτσι, όταν ο Winckelmann επικαλείται τον αέρα για να 
περιγράψει την επίδραση των κοινωνικών θεσµών και πρακτικών πάνω στο σώµα, 
αποσκοπεί στον τονισµό αυτής ακριβώς της άπιαστης υλικότητας του κοινωνικού 
περιβάλλοντος. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο υλικός πολιτισµός, και δη η 
καλλιτεχνική παραγωγή, ως ενισχυµένη, ακόµη και υλικότερη υπο-κατηγορία του 
κοινωνικού, εµπίπτει σε αυτό το περιβαλλοντικό λεξιλόγιο του αέρα. Πράγµατι η 
µουσική, ή, µάλλον, η ίδια η ακουστική και οπτική αντίληψη, αποκτούν αυτή την 
εποχή, µία έντονη φυσικότητα µε απτές υλικές συµπαραδηλώσεις, και χάνουν την 
παλαιά τους µεταφυσική και υπερβατική υπόσταση. Στην ανιµιστική προσέγγιση 
των Winckelmann και Brocklesby, µάλιστα ο «αέρας» της πολιτιστικής σφαίρας 
των τεχνών ή της µουσικής είναι η κατάλληλη «άυλη» µορφή ύλης για να 
επικοινωνεί και να επηρεάζει την εξίσου αραιή και αέρια «πνευµατική» 
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(pneumatic) είναι, συχνά, ο συνώνυµος ιατρικός όρος που χρησιµοποιείται 
σύσταση της ψυχής.5  

Τέλος, η σπουδαιότερη κοινωνική διάσταση της περιβαλλοντικής επιστήµης 
είναι ότι µέσα από αυτά τα βιοϊατρικά σχήµατα δεν επιχειρείται, απλώς, η ιστορική 
εξήγηση της τέχνης µέσα από το περιβάλλον, αλλά και το αντίστροφο: η προαγωγή 
της ίδιας της τέχνης σε ένα είδος ιστορικού µικρο-περιβάλλοντος, µε διαµορφωτικές 
επιδράσεις πάνω στο κοινωνικό πεδίο. Μέσα από την ιστορική αυτή ανάδραση, η 
ίδια η πολιτισµική σφαίρα δεν είναι µόνο το αποτέλεσµα περιβαλλοντικών 
επεµβάσεων, αλλά αρχίζει να αντιµετωπίζεται και η ίδια ως ένα ιδιότυπο «φυσικό» 
περιβάλλον ένα συµπαγές αισθητηριακό σύστηµα δυνάµεων µε απτές επιπτώσεις 
πάνω σε υποκείµενα και οµάδες. Αλλά και αντίστροφα, η αντιµετώπιση των 
αισθητικών και πολιτιστικών συστηµάτων ως οργανωµένων τύπων περιβάλλοντος 
σηµαίνει ότι, όµοια µε το φυσικό ή το αστικό περιβάλλον, επιβάλλεται και αυτά να 
εποπτεύονται, να περιγράφονται και να επισκευάζονται ανάλογα µε τις ανάγκες. 

Αυτή η αξιοσηµείωτη µετατόπιση της προσοχής από την επιρροή της φύσης 
στον άνθρωπο, την κοινωνία ή τον πολιτισµό, στην υλική επιρροή της ίδιας της 
κοινωνίας πάνω στον εαυτό της, δηλαδή στη µετάπλαση του κοινωνικού χώρου σε 
ένα ευαίσθητο βιο-πολιτισµικό οικοσύστηµα, αποτέλεσε ένα σηµαντικό στοιχείο 
του ευρωπαϊκού περιβαλλοντισµού και των πολιτικών του φιλοδοξιών. Και η 
τέχνη, ως µέρος πια του πολιτιστικού δικτύου, δεν διαµορφώνεται απλώς από τον 
αέρα της φύσης και της κουλτούρας, αλλά και η ίδια προσλαµβάνεται εσωτερικώς 
και δρα πάνω στο ατοµικό και το συλλογικό πολιτισµικό σώµα, όπως ακριβώς δρα 
ο αέρας, θέτοντας νέες υλικές συνθήκες για την υλική οργάνωση και διαχείριση 
της ανθρώπινης ζωής.  

Μία τέτοια αναστροφή εµπλούτισε παραπέρα τις κοινωνικές διαστάσεις της 
περιβαλλοντικής σκέψης αλλά και των τεχνών. Ένα πλούσιο πεδίο βιο-πολιτικών 
πρακτικών και χρήσεων κτίζεται γύρω από την τέχνη, το οποίο αντιστοιχεί στη 

                                                           

5 Οι εννοιακές ισοτιµίες των όρων «πνευµατικός» και «αέριος» ή «ατµοσφαιρικός» συνοψίζονται 
καλά στον ευρέως χρησιµοποιούµενο όρο «pneumatic/pneumatism», ή, πάλι, αυτές µεταξύ 
µουσικής, µελωδίας και αέρα στον κοινό όρο «airs». Η λεπτοµερής συγκρότηση αυτού του µικρο-
ϋλισµού, οι αισθητηριακές και οντολογικές του αµφισηµίες, ο ριζοσπαστικός πολιτικός του 
χαρακτήρας, οι πολλαπλές του µεταµορφώσεις στην ιατρική και την τέχνη του 18ου αι., αλλά και οι 
σχέσεις του µε επίκαιρα προγράµµατα µετατροπής άυλων εννοιών σε πρόδηλες και διευκρινήσιµες 
υλικές οντότητες (projects of explicitation) (Latour, 2006: 106), είναι µία άλλη και µακρά συζήτηση 
που θα αναπτυχθεί µε άλλη ευκαιρία.  
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διαρκώς ανερχόµενη πολιτιστική επιρροή της περιβαλλοντικής επιστήµης. Όπως 
έδειξε ο George Rosen, οι περιβαλλοντικές επιστήµες τέµνονται, αυτή την εποχή, 
µε µία σειρά από προγράµµατα δηµόσιας υγιεινής και ιατρικής αστυνοµίας 
(medical police), στα πλαίσια του κρατικού «καµεραλισµού» που πήρε µία 
ιδιαίτερα δυναµική µορφή στη Γερµανία και την Πρωσία κατά τη διάρκεια της 
διανοητικής διάπλασης του Winckelmann (Rosen, 1974: 120ff).6 Αυστηρά από 
αυτή τη γωνία, θα υποστήριζα ότι η διασταύρωση της τέχνης µε τις 
περιβαλλοντικές επιστήµες υπονοεί εξίσου και ένα πιο δραστικό κοινωνικό ρόλο 
για τους προνοµιακούς διαµεσολαβητές των καλλιτεχνικών φαινοµένων, δηλαδή 
κριτικούς ή ιστορικούς της τέχνης, όπως ο Winckelmann ή ο Burke. Αν, για 
παράδειγµα, «κάτω από την περιβαλλοντική φιλολογία, υπέφωσκε ένας νέος και 
διευρυµένος ρόλος για τον γιατρό», ως κρατικό λειτουργό και αξιωµατούχο, τότε 
outsiders µε κοινωνικές φιλοδοξίες, όπως ο Winckelmann, πρέπει να είχαν 
διαισθανθεί τα εξίσου σηµαντικά κοινωνικά πλεονεκτήµατα που προέκυπταν από 
την συµµετοχή τους σε αυτό το ανερχόµενο πεδίο λογοκριτικής πρακτικής. Όπως, 
ακριβώς, τα διάφορα προβλήµατα της υγείας των πληθυσµών και της κοινωνικής 
ιατρικής, τώρα, φαίνεται να «απαιτούν το ισχυρότερο χέρι ενός επίσηµου γιατρού» 
που κατανοούσε την πολυπλοκότητα των κοινωνικώς παραγόµενων συστηµάτων 
διέγερσης (Rosen, 1974: 127. Foucault, 2000: 134-156), έτσι και οι καλλιτεχνικοί 
ερεθισµοί (τώρα ισχυροποιηµένοι από τις περιβαλλοντικές τους διασυνδέσεις) 
απαιτούσαν κατεπείγουσα ρύθµιση, κάτω από τις ευαίσθητες οδηγίες µιας 
επιπλέον οµάδας ειδικών — όπως είναι οι ιστορικοί ή µελετητές της τέχνης. Σε 
αυτό το σηµείο, η µουσική και οι τέχνες ανακτούν το δικαιωµατικό τους χώρο ως 
κοινωνικώς παραγόµενα περιβάλλοντα (της ίδιας τάξης µε άλλα κοινωνικά 
περιβάλλοντα, όπως οι αστικές συνθήκες διαβίωσης, οι υλικοί όροι υγιεινής, και τα 

                                                           

6 Ο καµεραλισµός στη Πρωσία (όπως και ο µερκαντιλισµός στη Γαλλία) δεν είχε µόνο τα 
οικονοµικά χαρακτηριστικά που συνήθως του αποδίδονται, αλλά γρήγορα πήρε τη µορφή «µιας 
επιστήµης του κράτους» και της διοίκησης, και µιας πολιτικής πρακτικής που στόχο είχε να 
καταγράψει, να ρυθµίσει, και να βελτιστοποιήσει το ενεργές σφρίγος και τις παραγωγικές 
δραστηριότητες των πληθυσµών σε άµεση σχέση µε τις ζωτικές και βιολογικές ιδιαιτερότητες που 
αυτοί παρουσιάζουν στις κοινωνικές συνθήκες που κάθε φορά συναντώνται. Υπό αυτή την έννοια, 
υποδιαίρεση του καµεραλισµού αποτελεί ο κλάδος της «ιατρικής αστυνοµίας» που ο George Rosen 
αρχικά και µετά ο Foucault τοποθέτησαν στις ιστορικές απαρχές της κοινωνικής ιατρικής και 
αργότερα των προγραµµάτων δηµόσιας υγείας. Ο  Foucault, ειδικότερα, εντοπίζει σε αυτές τις 
οργανωµένες πρακτικές τις πρώτες συστηµατικές εµφανίσεις του νεωτερικού φαινοµένου της βιο-
πολιτικής. Βλ. Foucault, «The Birth of Social Medicine» και «The Politics of Health in the 
Eighteenth Century», στο Foucault (2000: 134-156 και 90-105), και Rosen (1953: 21-42). 
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καθηµερινά ήθη των αστικών πληθυσµών), που οι περιβαλλοντολόγοι, και άλλοι 
µεταρρυθµιστές της εποχής, έβλεπαν ως τόσο κρίσιµα για την βελτιστοποίηση της 
παραγωγικότητας των πληθυσµών, της κοινωνικής ευταξίας, της ευζωίας και του 
εθνικού πλούτου. 

Ακόµη παραπάνω, αυτή η στροφή αποτέλεσε µία από τις ρητές ή άρρητες 
συνθήκες της συγκρότησης της ιστορίας της τέχνης, από το πέρασµα στον 20ο 
αιώνα και µετά. Μολονότι συνεχίζει να συσκοτίζεται από διάφορες 
«αποσωµατοποιηµένες αναλύσεις του στυλ στις τρέχουσες δηµοσιεύσεις» (Potts, 
1974: 377-407), η επικράτηση της περιβαλλοντικής οπτικής στο λογοκριτικό 
επίπεδο οργάνωσης της ιστορίας της τέχνης είναι αναµφισβήτητη. Μάλιστα, το ότι 
έλαβε µία, ίσως από τις πιο θεαµατικές της επιβεβαιώσεις στο έργο ιστορικών της 
τέχνης που κατά τα άλλα δεν φηµίζονται για τις υλιστικές ή ριζοσπαστικές τους 
διαθέσεις, και οι οποίοι µάλιστα, µε το έργο τους, αντιτέθηκαν ανοικτά σε 
µεταρρυθµιστικές µορφές κοινωνιολογικού περιβαλλοντισµού, δίνει το µέτρο της 
ισχύος του νέου παραδείγµατος. Μπορεί, δηλαδή, ο Henri Focillon (1881-1943), ο 
σηµαντικότερος Γάλλος θεωρητικός της τέχνης τον 20ο αιώνα, να είχε ανοικτά 
αντιτεθεί στον ιστορικό βιο-περιβαλλοντισµό του Ταιν, καθηγητή στη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Παρισιού και ενός από τους πιο διακεκριµένους Γάλλους 
ιστορικούς του 19ου 

αιώνα, αλλά ήταν, και πάλι, ο ίδιος που επέµενε ότι οι 
καλλιτεχνικές µορφές «ορθώνονται […] στα σταυροδρόµια της ψυχολογίας και της 
φυσιολογίας», λειτουργώντας ως «ενεργητικές και συγκεκριµένες δυνάµεις, που 
συµµετέχουν δραστικά στα [αντικείµενα] 

της ύλης και του χώρου» (Focillon, 1982: 
118). Και ήταν και πάλι ο Focillon που επιβεβαίωσε ξεκάθαρα αυτό που 
συγκεκριµένα ρεύµατα του ∆ιαφωτισµού, όπως δείχνω στο παρόν δοκίµιο, δεν 
σταµάτησαν ποτέ να υπογραµµίζουν, δηλαδή ότι οι καλλιτεχνικές µορφές 

 
στα διάφορα στάδιά τους δεν αιωρούνται βέβαια σε µία αφηρηµένη 
ζώνη πάνω από τη γη, πάνω από τον άνθρωπο. Κινούνται µέσα στη 
ζωή από την οποία γεννιούνται […] ένας καθορισµένος ρυθµός δεν 
είναι µόνο µια φάση της ζωής των µορφών ή µάλλον αυτή η ίδια η 
ζωή τους: είναι µορφικό περιβάλλον οµοιογενές, µε συνοχή, στο 
εσωτερικό του οποίου ο άνθρωπος δρα και αναπνέει, είναι 
περιβάλλον ικανό να µετατεθεί στο σύνολό του… τα µορφικά 
περιβάλλοντα γεννούν ποικίλους τύπους κοινωνικής δοµής, έναν 
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τρόπο ζωής, ένα λεξιλόγιο, καταστάσεις συνειδησιακές (Focillon, 
1982: 39-40. ∆ικές µου οι υπογραµµίσεις). 

  
Το βιοπολιτικό περιεχόµενο των έργων τέχνης και των καλλιτεχνικών αισθήσεων 
εν γένει δεν θα µπορούσε να διατυπωθεί διαυγέστερα, αν και ο ρητός σκοπός του 
Focillon ήταν να αποκόψει το καλλιτεχνικό περιβάλλον από τα άλλα κοινωνικά 
περιβάλλοντα και να στρέψει τη δήθεν αυτονοµία του ενάντια στο ριζοσπαστικό 
και κοινωνιολογικό υλισµό των συγχρόνων του, οι οποίοι διερευνούσαν ακριβώς 
το αντίθετο: τις πολλαπλές οφειλές και εξαρτήσεις του έργου τέχνης από 
συγκεκριµένες ιστορικές συνθήκες. 

Η ιστορική επιρροή αυτού του περιβαλλοντικού παραδείγµατος στην ιστορία 
της τέχνης, αλλά και της ίδιας της καλλιτεχνικής πρακτικής, ειδικά της 
πρωτοπορίας από το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα και µετά, ήταν τεράστια, και 
συµβαδίζει, φυσικά, µε τη στερέωση και κοινωνική εξάπλωση των προγραµµάτων 
βιο-πολιτικής της αστικής τάξης από το πέρασµα του 19ου στον 20ο αιώνα. Η υλική 
δύναµη της τέχνης στη «διάπλαση ενός νέου ανθρώπου σε ένα νέο περιβάλλον», 
σύµφωνα µε τα λόγια του πρώτου διευθυντή του Bauhaus, Walter Gropius (1883-
1969) (Turner, 2012: 31), ή το νέο παντοδύναµο δόγµα της «τέχνης ως ζωής» 
(Schiff, 1978) δεν αποτέλεσαν εξωτικές φαντασιοκοπίες της πρωτοπορίας, αλλά 
συνεκτικές και δηµιουργικές αντιστοιχήσεις του καλλιτεχνικού κόσµου µε τις πιο 
µύχιες φιλοδοξίες της µπουρζουαζίας στις αρχές του 20ού αιώνα. Ούτε χρειάζεται 
να πάει κανείς στις αρχές της «µαγικής σκέψης», όπως προτείνει ο σύγχρονος 
κοινωνικός ανθρωπολόγος Alfred Gell (1945-1997), για να διακρίνει και να 
κατανοήσει ότι, ακόµη και σήµερα, οι καλλιτέχνες κατασκευάζουν τα έργα τους µε 
την πεποίθηση ότι φτιάχνουν «εργαλεία που ασκούν κάποιου είδους δύναµη στο 
περιβάλλον τους» ζωικού και βιολογικού, ή, τέλος πάντων, ουσιώδους πάντα 
χαρακτήρα (Warner, 2012: 17).    

Παρόλα αυτά, η ιστορικο-κριτική µελέτη, από ιστορικούς της τέχνης, των 
εκτεταµένων διαπλοκών των καλλιτεχνικών φαινοµένων µε τις βιοπολιτικές 
πρακτικές, έχει υστερήσει λόγω ενδηµικών και, εν πολλοίς, αναχρονιστικών 
παραδοχών. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτά τα µοντέλα τείνουν να 
αντιµετωπίζονται ως κάτι «ελάχιστα σηµαντικότερο από εκκεντρικότητες της 
συγκεκριµένης εποχής και προκαταλήψεις». Στη χειρότερη περίπτωση, 
αποκηρύσσονται συλλήβδην ως «ντετερµινιστικά» (Potts, 2006: 5, 40, υποσηµ. 
12), περιγράφονται µε τα υποτιµητικά ονόµατα του «επιστηµονισµού», του 
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«αναγωγισµού» ή της «οργανισµικότητας» (Vick, 2002: 484, 496, 500), και 
σχετίζονται µε τη δήθεν υπόγεια ροπή του ∆ιαφωτισµού προς τον ορθολογικό 
ολοκληρωτισµό και το ρατσισµό. Όπως, σωστά, έχει δείξει ο Jan Golinski, µία 
τέτοια στάση δεν αποτελεί σοβαρή ιστορικο-κριτική ερµηνεία του φαινοµένου, 
αλλά επαναλαµβάνει αναχρονιστικά την µονοµερή εικόνα του ροµαντικού 
κινήµατος για το ∆ιαφωτισµό (Golinski, 2007: 10). Αντιθέτως, σήµερα η 
κατάσταση αυτή αλλάζει ραγδαία. Η σύγχρονη σκέψη εξετάζει όλο και πιο σοβαρά 
τον τρόπο µε τον οποίο το «βιοφυσικό περιβάλλον», όπως και «οι ιδέες για τον 
φυσικό κόσµο, έπαιξαν ένα κεντρικό ρόλο στη συγκρότηση της ιστορίας και του 
πολιτισµού» (Escobar, 1998: 385-388). Πρόσφατες µελέτες στις ιατρο-
ανθρωπιστικές επιστήµες (medical humanities) έχουν καταδείξει, µε άφθονα 
παραδείγµατα, ότι ο ιατρο-περιβαλλοντισµός του ∆ιαφωτισµού ήταν µία 
«αναστοχαστική επιχείρηση», που προωθήθηκε από ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον 
για τα τοπικά και ειδικά συµφραζόµενα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, και τις 
διαδραστικές σχέσεις µεταξύ φύσης και κουλτούρας.   

Μέσα από παρόµοιες αλλαγές οπτικής γωνίας, ο δήθεν βιολογικός 
«ντετερµινισµός» ενός Ταιν, για παράδειγµα, αναδύεται ως µία διαθέσιµη επιλογή 
για να εκσυγχρονιστεί και να διασωθεί η ιστορικότητα της ιστορίας της τέχνης από 
αόριστες, διαισθητικές και µεταφυσικές εξυµνήσεις της ποιότητας του έργου, ή της 
ατοµικής ιδιαιτερότητας του καλλιτέχνη-ιδιοφυΐα που βρήκαν ανεπανάληπτη 
δηµοτικότητα, ειδικά στην ιστορία της τέχνης. Αντιθέτως, ο ιστορικός λόγος, 
δηλαδή ο λόγος περί ειδικών και συγκεκριµένων πλαισίων και συνθηκών δράσης 
των υποκειµένων, βρίσκεται, από γενεαλογική άποψη, συχνά σφιχτοδεµένος µε 
αυτόν τον βιο-φυσικό, µεταρρυθµιστικό και ετερόδοξο λόγο που χαρακτηρίζεται 
«ντετερµινισµός», µε την υποτιµητική σηµασία του όρου. Ακριβώς όµως από αυτό 
το διεπιστηµονικό καλούπι βγήκαν τέτοιες µικτές έννοιες, όπως «πολιτιστική 
ατµόσφαιρα», «ιστορικό περιβάλλον» (historical environment ή milieu), ή 
«ιστορικά συµφραζόµενα» (context), οι οποίες ιστορικώς, όπως προσπαθώ να 
δείξω, υπήρξαν κάτι παραπάνω από αφηρηµένες διατυπώσεις ή απλές µεταφορές.  
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«Υπάρχει ο Μαρξ, µα και η σαρξ»:
7
 Η βιοπολιτική των αισθήσεων, η 

κοινωνική ιστορία της τέχνης και της ιατρικής 

 
Με αυτή τη λογική, συνεπώς, υποστηρίζω ότι η µελέτη του βιοϊατρικού υλισµού 
ανοίγει νέους χώρους συνάντησης της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής µε την 
κοινωνική ιστορία της τέχνης, στο εσωτερικό της ίδιας της γενικής ιστορίας. Στο 
σηµείο διασταύρωσης των δύο, µία κοινή βιο-πολιτική επικράτεια διανοίγεται, η 
οποία µπορεί να καταγράψει τους ατέλειωτους τρόπους, µε τους οποίους τα 
σώµατα και οι δυνάµεις τους γίνονται αντικείµενα διαρκούς ευαισθητοποίησης, 
ιδιοποίησης, διαχείρισης, διάπλασης αλλά και διαίρεσης και σύγκρουσης. Με 
αυτόν τον τρόπο και µε τέτοια υλικά, παράγονται, κάτω από διαφορετικές 
ιστορικές συνθήκες, διάφορες ανταγωνιστικές µορφές υποκειµενικότητας και 
συλλογικότητας. Όλη η παραπάνω διαδικασία συµµετέχει σε αυτό που θα ονόµαζα 
κοινωνικοποίηση και πολιτική διαίρεση της ζωής και της ζωτικότητας. Οι 
αισθητηριακοί αγώνες που περιγράφονται εδώ προωθούνται ιστορικά, και άρα 
µπορούν να ανασυρθούν µέσα από κείµενα, εικόνες, υλικά αντικείµενα, 
αρχιτεκτονικούς χώρους και άλλο ιστορικό υλικό όπου αποτυπώνονται οι σχετικές 
πρακτικές..  

Η µελέτη του υπάρχοντος ιστορικού αρχείου απαιτεί πολλές φορές νέες έννοιες 
και εργαλεία, αλλά και δραστικές ανα-συναρµολογήσεις υπαρκτών µεθόδων από 
το ευρύτερο πεδίο των κοινωνικών και βιολογικών επιστηµών που µέχρι σήµερα 
θεωρούνταν ασυµβίβαστες. Θα πρότεινα τις παρακάτω αναλυτικές κατηγορίες για 
το ξεκίνηµα της χαρτογράφησης αυτών των καίριων φαινοµένων σε µία ευρεία 
γκάµα γραπτών και υλικών πηγών: την αποµόνωση και τη µελέτη των 
διαφορετικών τάξεων συναισθηµάτων, αντιλήψεων, αισθήσεων και ζωτικών 
δυνάµεων που διαιρούν, πολώνουν και συγκροτούν τόσο τις βιοϊατρικές θεωρίες, 
όσο και τις εικόνες και τα κείµενα για την τέχνη και την αισθητική αντίληψη·

 
την 

αποµόνωση και µελέτη στις σχετικές πηγές των αντικρουόµενων οικονοµιών και 
                                                           

7 Η φράση συναντάται στον Εµπειρίκο (2001: 46) και συνοψίζει, µε το παιγνιώδες ύφος της, το 
δράµα που ο Εµπειρίκος περιγράφει ανάµεσα στο «νεανικό µου Μαρξισµό και την µετέπειτα 
ειλικρινή µου άρνησι του επιστηµονικού δογµατισµού του». Όπως εξηγώ σε αυτό το τµήµα του 
δοκιµίου, η παγίωση της αντίληψης ότι υπάρχει µία θεµελιώδης αντίθεση ανάµεσα στη σαρξ και 
τον Μαρξ χαρακτηρίζει µία ολόκληρη γενιά διανοουµένων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, η οποία, 
µε τον τραχύ αυτό τρόπο, έκλεισε πρόωρα τη συζήτηση για την ιδιαίτερα παραγωγική αυτή σχέση 
που σήµερα αρχίζουµε να ανασύρουµε από το έργο του Μαρξ – ή ακόµη και να την επανεισάγουµε 
εκεί απ’ όπου «αδίκως» αφαιρέθηκε. 
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εντάσεων της καθεµιάς από αυτές τις τάξεις ερεθισµών, όπως επίσης και την 
ανάλυση του πολιτικά φορτισµένου τρόπου ένταξης και διανοµής τους σε µία 
σειρά κοινωνικών δραστηριοτήτων, δηλαδή, τρόπους συµπεριφοράς (manners), 
συνήθειες, µορφές διαβίωσης (lifestyles), εµπειρίας ή γνώσης· την αποµόνωση και 
µελέτη των συγκρουόµενων µεταξύ τους σωµατικών χώρων εκδίπλωσης και 
κατανοµής αυτών των διεγέρσεων και εντάσεων όπως καταγράφονται από πλειάδες 
µελετητών και συγγραφέων (κριτικούς, λογοτέχνες, καλλιτέχνες, γιατρούς, 
ψυχολόγους κα.)· και τέλος, την αποµόνωση και µελέτη των υποθετικών 
λειτουργικών απαιτήσεων, αλλά και αποτελεσµάτων, που καθένα από αυτά τα 
παραπάνω σύνολα, ασκεί πάνω στο σώµα και τη βιολογική του οικονοµία, 
σύµφωνα και πάλι µε τις κοινωνικές προσδοκίες και τις πολιτικές προβολές των 
συγκεκριµένων καλλιτεχνών, επιστηµόνων και συγγραφέων.  

Οι δύο τελευταίες κατηγορίες δείχνουν ότι σηµασία για την κοινωνική ή 
πολιτική αξία που κάθε φορά αποκτά µία συστάδα αισθήσεων δεν έχει µόνο η τάξη 
ή η ένταση των ερεθισµών, αλλά και το πεδίο του διεγερµένου ή ευαίσθητου 
σώµατος στο οποίο οι αισθήσεις αυτές απευθύνονται και διεγείρουν. Όπως είδαµε, 
η διχοτόµηση µεταξύ λεπτών και χονδροειδών οργάνων του σώµατος και η 
κυµαινόµενη ευαισθησία τους στο περιβαλλοντικό ερέθισµα, ήταν ένα βαθιά 
πολιτικό θέµα. Παρόµοιες, ιεραρχήσεις και διαιρέσεις απασχολούν και 
κατακερµατίζουν τους ιατρο-καλλιτεχνικούς λόγους, ειδικά όταν µπαίνουν στο 
παιχνίδι νέες πιο εξειδικευµένες ανατοµο-φυσιολογικές έννοιες (όπως το νευρικό 
σύστηµα, τα ανακλαστικά, η ακούσια ή ασυνείδητη ευερεθιστότητα των 
διαφορετικών µυών, νεύρων, ιστών, ή οι πολυπληθείς περιοχές των εγκεφαλικών 
λειτουργιών). Εξαιρετικό, όµως, ρόλο στην πολιτικοποίηση των αισθήσεων 
παίζουν και τα λογοκριτικά σχήµατα που κάθε φορά περιγράφουν και αξιολογούν, 
καταγγέλλουν ή επαινούν, τις επιπτώσεις της δράσης των ερεθισµών πάνω στο 
σώµα και τις επιφάνειες υποδοχής του. Στα γραπτά και τα κείµενα για την τέχνη, ο 
µόχθος που απαιτείται από το σώµα κατά την αισθητηριακή του λειτουργία 
αξιολογείται συνεχώς βιολογικά και πολιτικά. Οι κριτικοί αναµένουν και 
φαντάζονται ποικίλες βιο-σωµατικές τροποποιήσεις και ζωτικές διεργασίες κατά 
τη διαδικασία ερεθισµού του σώµατος. Μόνιµες είναι οι ανησυχίες και οι 
προβλέψεις των σχολιαστών και των καλλιτεχνών για πιθανές αλλοιώσεις, 
διογκώσεις, συρρικνώσεις, ή βελτιώσεις των οργάνων, ή, πάλι, για τους ποικίλους 
βαθµούς καλλιέργειας, ανάπτυξης, διύλισης ή εκφυλισµού των ιστών και των 
άλλων εµπλεκόµενων σωµατικών περιοχών. 
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Τέτοιοι είναι οι καίριοι διαµορφωτικοί παράγοντες της αισθητηριακής βιο-
πολιτικής, όπως κορυφώνεται τον 19ο και 20ό αιώνα, και, φυσικά, της ιστορικής 
της µελέτης. Και είναι εντυπωσιακό ότι παρόµοια ζητήµατα αναδύονται και 
σήµερα ως τα προνοµιακά πεδία και τα αναλυτικά εργαλεία για τη διεξαγωγή της 
νευρολογικής έρευνας πάνω στη λειτουργία του εγκεφάλου και των αισθήσεων. Το 
είδος, η διάρκεια, η ένταση, το σφρίγος της εστίασης, η κόπωση και η απόλαυση, 
µε λίγα λόγια, η ίδια η εργασία των αισθητηριακών ερεθισµών, εξακολουθούν να 
αποτελούν τους άξονες της προσοχής της τρέχουσας νευρολογικής και ιατρικής 
έρευνας. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις πολλαπλές σωµατικές περιοχές εισαγωγής 
των ποικίλων διεγέρσεων και τα σωµατικά τους αποτελέσµατα. Όλα αυτά 
αποτελούν φαινόµενα τα οποία εµπίπτουν απευθείας στο δίπτυχο εξουσία- γνώση 
της βιο-πολιτικής οργάνωσης του µοντέρνου βιοϊατρικού λόγου. Και τα 
επικαλούµαι εδώ, όχι γιατί αποτελούν τα υλικά της πραγµατικότητας, µε τη 
συγκεκριµένη µορφή που η επιστήµη τα ανασύρει και τα επικυρώνει· αλλά πολύ 
περισσότερο, γιατί ως τέτοια, δηλαδή ως υλικά φαινόµενα, αναδύονται και, 
ταυτόχρονα, µορφοποιούνται στο εσωτερικό βιο-επιστηµονικών πρακτικών και 
λόγων οι οποίοι καθορίζονται από κοινωνικές και άλλες ιστορικές χρήσεις, 
προτεραιότητες και µεροληψίες που επιβάλλεται να αποκαλυφθούν.  

Τι θα κάνουν οι ιστορικές και ανθρωπιστικές επιστήµες µε αυτό το υλικό που 
είναι µέρος της ιστορίας και της συγκρότησής τους; Και µάλιστα, τη στιγµή που οι 
ίδιες βρίσκονται σε µοναδικά προνοµιακή θέση να φωτίσουν τη γενεαλογία αυτών 
των επιστηµονικών λόγων; Από µία τέτοια προοπτική τα σχετικά ερευνητικά 
ερωτήµατα πολλαπλασιάζονται, αλλά και εξειδικεύονται στο προσίδιο πεδίο των 
ανθρωπιστικών επιστηµών. Για παράδειγµα, παραµένει κρίσιµο να µελετηθεί το 
πώς αυτοί οι λογοκριτικοί παράγοντες διαχείρισης των διεγέρσεων που περιέγραψα 
παραπάνω, εισάγονται και αναπαρίστανται σε διαφορετικές «γλώσσες» 
διαβαθµισµένης σωµατικότητας οπτικές, γραπτές ή σωµατικές; Για ποιους, από 
ποια συγκεκριµένη θέση εξουσίας, και σε ποια ακριβή σχέση µε το γενικότερο 
παιχνίδι της δύναµης, λειτουργούν αυτές οι «γλώσσες» και οι διαβαθµίσεις που 
παράγουν; Ποια συλλογικά αποτελέσµατα και επιδιώξεις θεωρούν ότι 
διευκολύνουν µέσα σε αυτό το πλαίσιο; Εδώ, πράγµατι, διατείνοµαι ότι η 
ιστορικο-κριτική µελέτη του χώρου αυτού υπόσχεται ζωτικές απαντήσεις σχετικά 
µε το πεδίο της κοινωνικοποίησης και πολιτικοποίησης της ζωής, καθώς και σχετικά 
µε τις ποικίλες ιστορικές συγκρούσεις για κατίσχυση στο κοινωνικό και 
επιστηµονικό πεδίο. Σε αυτό το πεδίο συµπεριλαµβάνεται και το παρόν: οι υλικές 
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προπαραδοχές και πρακτικές µε τις οποίες κατασκευάζεται, ιεραρχείται και 
αξιολογείται η τρέχουσα πραγµατικότητα της ζωής —η δική µας πολιτική 
οικονοµία. Από αυτή την άποψη, η ρήση του Marx περί της ιστορικότητας των 
σωµατικών αισθήσεων, που διατύπωσε στα Οικονοµικά και Φιλοσοφικά 
Χειρόγραφα (1844), παραµένει ιδιαζόντως επίκαιρη και για το βιο-πολιτικό πεδίο 
που ανιχνεύεται εδώ:  

 
Όπως η µουσική από µόνη της ξυπνά στους ανθρώπους την αίσθηση 
της µουσικής, και όπως ακριβώς η πιο ωραία µουσική δεν έχει να 
πει τίποτα σε ένα µη µουσικό αφτί […] για αυτό το λόγο, οι 
αισθήσεις του κοινωνικού ανθρώπου είναι άλλες από αυτές του µη 
κοινωνικού. Μόνο µέσα από τον αντικειµενικό πλούτο των 
πραγµατικών συνθηκών που σχετίζονται µε τις βασικές ανάγκες της 
ανθρώπινης ύπαρξης, είναι δυνατόν να αναδυθεί και να 
καλλιεργηθεί ο πλούτος της υποκειµενικής ανθρώπινης ευαισθησίας 
(ένα µουσικό αφτί, ένα µάτι ασκηµένο να εντοπίζει την οµορφιά της 
φόρµας…). Γιατί όχι µόνο οι πέντε αισθήσεις, αλλά και αυτές που 
αποκαλούνται διανοητικές αισθήσεις οι πρακτικές αισθήσεις 
(βούληση, αγάπη, κτλ) µε µια λέξη, η ανθρώπινη αίσθηση δηλαδή το 
ανθρώπινο στοιχείο των αισθήσεων –εµφανίζεται µόνο χάριν µιας 
εξανθρωπισµένης φύσης. Η διαµόρφωση των πέντε αισθήσεων είναι 
µία επίµοχθη εργασία που παράγεται από ολόκληρη την ιστορία του 
κόσµου µέχρι τις µέρες (Marx, 1992: 353). 

 
Αυτή η επίµοχθη εργασία δεν έχει ακόµη συστηµατοποιηθεί στο επίπεδο που της 
αναλογεί, εκεί δηλαδή που η ιστορία όχι µόνο συναντά τη βιολογία της 
ζωτικότητας και των πάσης φύσεως «αισθήσεων», αλλά την αρπάζει ως ένα από τα 
προνοµιακά της αντικείµενα. Σε αυτό το επίπεδο, πια, «αίσθηση» σηµαίνει µία νέα 
ολότητα —το σύνολο των υλικών, διαδραστικών, και βιωµένων σχέσεων µε το 
εξωτερικό περιβάλλον, είτε αυτό είναι φυσικό, είτε κοινωνικό, είτε βέβαια 
πολιτισµικό. Με αυτήν αυστηρά την έννοια, οι ακατέργαστες αισθήσεις είναι το 
υλικό της ιστορίας, υφαρπάζονται, κατακερµατίζονται και σχηµατοποιούνται από 
το εκάστοτε ιστορικό παρόν, µε τις δικές του διαιρέσεις και διαµάχες: η 
εξειδικευµένη τους ανάπτυξη και µορφοποίηση κατασκευάζεται µόνον µέσα στην 
ιστορία, και διαµέσου της κοινωνικής επαφής µε τον συνάνθρωπο. Επιπλέον, ο 
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Marx συζητά ανοικτά πώς κάθε γκάµα αισθήσεων αντιστοιχεί στο είδος, την 
οργάνωση και τη λειτουργία της εκάστοτε κοινωνίας στην οποία εµφανίζεται, αλλά 
και, ακόµη παραπάνω, κάθε κοινωνική αλλαγή επιβάλλει, και κυρίως προϋποθέτει 
νέους τύπους εργασίας πάνω στις αισθήσεις και νέους προγραµµατισµούς της 
ευαισθησίας. Η σηµασία του Marx, για την παρούσα µελέτη, βρίσκεται στο 
γεγονός ότι είδε καλά ότι οι δεσµοί µεταξύ ιστορίας και υλικού πολιτισµού βάζουν 
το ίδιο το ανθρώπινο σώµα στις πιο µύχιες, πολύτιµες και άϋλες ευαισθησίες του 
µαζί, φυσικά, µε τις καλλιτεχνικές του αισθήσεις—, στο επίκεντρο µιας 
ολοκληρωµένης ανάλυσης των εκτεταµένων σχέσεων µεταξύ κοινωνίας, 
βιολογικής ζωής, και πολιτικής κατίσχυσης. 

Αλλά η σηµασία του είναι ίσως ακόµη µεγαλύτερη για την διεισδυτικότητα µε 
την οποία ο Marx αναγνώρισε και την αντίστροφη λειτουργία. Αυτή η λειτουργία 
προβλέπει ότι η καλλιέργεια των αισθήσεων µέσω της τέχνης, της µουσικής ή της 
λογοτεχνίας παίζει, µε τη σειρά της, σηµαντικό ρόλο στο ιστορικό ξετύλιγµα µιας 
κοινωνίας (Eisenman, 2007: 13). Η τέχνη και οι αισθήσεις αποτελούν, για τον 
Marx, ένα υλικό περιβάλλον, ένα εργαλείο διαµόρφωσης των σωµάτων και των 
κοινωνιών. Πράγµατι, για το πλήρες ξεδίπλωµα των ενστίκτων και των 
αντίστοιχων δυνατοτήτων που υποσχέθηκε το νέο διαλεκτικό «όραµα» της 
κοινωνικής εξέλιξης στον Marx, απαιτείται «να κάνουµε τις αισθήσεις του 
ανθρώπου ανθρώπινες, καθώς και να δηµιουργήσουµε την ανθρώπινη αίσθηση που 
αντιστοιχεί σε όλο τον πλούτο της ανθρώπινης και φυσικής ύπαρξης» (Marx, 1992: 
353-4). Και αυτός ο βιο-πολιτικός εξανθρωπισµός το ξεµπλοκάρισµα, η 
εντατικοποίηση και ο συντονισµός των διανοητικών, συναισθηµατικών, 
αισθητηριακών και ζωτικών δυνάµεων πάσης φύσεως εµπλέκει, σε κεντρική θέση, 
τις λειτουργίες της τέχνης και των λόγων για αυτή.  

Ο Marx µπορεί να αντιλήφθηκε τον ιστορικό-κοινωνικό µετασχηµατισµό που 
καθορίζεται από παρόµοιους βιο-σωµατικούς µηχανισµούς, µέσα από µία 
τελεολογική, και συγκεντρωτική θεωρία της αντίφασης (της πάλης των τάξεων), 
και της διαλεκτικής. Παρόλα αυτά, αν ευσταθεί η ερµηνεία του Étienne Balibar ότι 
ο Foucault ήρθε σε «ρήξη» µε τη «θεωρία» του Marx, αλλά ταυτόχρονα προέβη σε 
µία «τακτική συµµαχία» µε «αναλύσεις και έννοιες» που έχουν βαθιά µαρξική 
γενεαλογία (Balibar, 2010: 121),8 τότε η φουκωική έννοια της βιο-πολιτικής δεν 

                                                           

8 Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι το έργο του Michel Foucault έχει µε τη σειρά του υποβληθεί σε ένα 
παρόµοιο αίτηµα παραγωγικής διαίρεσης ώστε να καταστεί πιο εύχρηστο από ιστορικούς και 
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είναι απλώς συµβατή µε το πεδίο της κοινωνικής σύγκρουσης που πρωτο-ανέλυσε 
ο Marx, αλλά µάλιστα βοηθά ώστε να δοθεί πίσω σε αυτό η «υλικότητα» και η 
«ιστορικότητα» που τού αξίζει (Balibar, 2010: 123-24).9 Αυτές ακριβώς οι 
δραστικές τροποποιήσεις στη µαρξιστική προσέγγιση επέτρεψαν στον Foucault να 
δει το φαινόµενο της βιο-πολιτικής µε αναγνωρίσιµους ταξικούς όρους, χωρίς 
ωστόσο να το εγγράψει στις µεταφυσικές αξιώσεις της ταξικής ή διαλεκτικής 
αντίφασης, ή στη µαρξιστική προφητεία της τελικής υπέρβασης της ίδιας της 
έννοιας της εξουσίας µέσω της εσωτερίκευσής της. Παραµένει, λοιπόν, νοητή, 
κάτω από τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει ο Balibar, η παραγωγική συνέργεια 
της «µικροφυσικής της εξουσίας» του Foucault µε την έννοια της «υλικότητας της 
ταξικής πάλης» και, εντέλει, «των κοινωνικών σχέσεων»: η ανάλυση του 
παραπάνω µακροσκελούς παραθέµατος έδειξε, ότι αυτή η προοπτική ενυπάρχει 
στον Marx, αν και όχι πάντοτε µε ρητό τρόπο (Balibar, 2010: 123). Με άλλα λόγια, 
δηλαδή, είναι νοητή µία µικροφυσική ανάλυση των κινήσεων και των 
µετασχηµατισµών του πεδίου των σχέσεων εξουσίας σε κάθε δεδοµένη στιγµή, και 
ταυτόχρονα ο κοινωνικός (ταξικός, πολιτικός, επαγγελµατικός κλπ) προσδιορισµός 
των στρατηγικών διαίρεσης, σύγκρουσης, καθυπόταξης, αντίστασης ή µετάλλαξης 
που παράγονται µέσα σε αυτό, χωρίς την αναγκαστική τους υπαγωγή σε µία 
διαλεκτική που θα ήταν, για ακόµη µία φορά, «η φαντασιακή προεξόφληση του 
τέλους των αντιφάσεων» (Balibar, 2010: 123).  

Αν όντως, και τα δύο µοντέλα, παρά τις αντίθετες απολήξεις τους, οδηγούνται 
σε θέσεις «που δεν θα ήταν παράλογο να προσδιοριστούν [...] µε το όνοµα του 
ιστορικού υλισµού», τότε έχει βρεθεί ένα γόνιµο, νέο και στέρεο πεδίο κοινωνικής 
ιστορίας για την ιατρική και για την τέχνη (Balibar, 2010: 123). Αν πραγµατικά οι 

                                                                                                                                                                 

κοινωνικούς επιστήµονες. Βλέπε σχετικά τις προτάσεις διαχωρισµού ανάµεσα στη θεωρία (τις 
γενικευτικές ή γενεαλογικές προβολές του Foucault) και τις πολύ χρησιµότερες, εξαιτίας της 
ιστορικής τους συγκεκριµενικότητας αλλά και της µεθοδολογικής τους συνέπειας, µικρο-αναλύσεις 
συγκεκριµένων πρακτικών και µηχανισµών εξουσίας (Michael Donnelly, «On Foucault’s Uses of 
the Notion ‘Biopower’», στο Armstrong, 1992: 199-203, ειδικότερα 200). 
9 Με άλλα λόγια, στη θέση της αποσωµατοποιηµένης και υπερ-διανοητικής υλικότητας των 
«κοινωνικών σχέσεων» του Marx, ο Foucault τοποθέτησε µία νέα συµπαγή και συγκεκριµένη 
υλικότητα των σχέσεων εξουσίας των οποίων προνοµιακό επίπεδο ανάπτυξης είναι τα σώµατα. 
Παράλληλα, στη θέση µιας ιστορικότητας υποταγµένης στην προκαθορισµένη και ολοκληρωτική 
τελεολογία της διαλεκτικής αντίφασης, αναδύεται µία νέα οπτική του ιστορικού µετασχηµατισµού 
που µε αφετηρία την υλικότητα του σώµατος εµπλουτίζει µε µικροφυσική ακρίβεια και διευρύνει 
το πεδίο των σχέσεων εξουσίας, υπογραµµίζοντας τον αστάθµητο και κατακερµατισµένο 
χαρακτήρα των λειτουργιών του.  
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τρόποι υλικής και βιολογικής ύπαρξης των σωµάτων  οι συνήθειες, οι 
δραστηριότητες, και οι συµπεριφορές, ή η υγεία, η σεξουαλικότητα, η απόλαυση 
και οι άλλες ζωτικές δυνάµεις ατόµων και οµάδων αποκτούν ένα νέο παραγωγικό 
ρόλο στις νεωτερικές πρακτικές διακυβέρνησης, τότε η µικρο-οικονοµία της 
αισθητηριακής και συγκινησιακής εµπειρίας, η οποία παρακολουθεί στενά και 
συνδιαµορφώνει τις µορφές αυτές ζωτικής δράσης, είναι αναπόσπαστο τµήµα κάθε 
τέτοιου εγχειρήµατος. Υπό αυτό το πρίσµα, η κοινωνική ιστορία των βιοϊατρικών 
επιστηµών βρίσκει την αρµόζουσα κοινωνικότητά της. Και η ιστορία της τέχνης, 
ως προνοµιακός χώρος µελέτης των υλικών, των αισθήσεων και των 
αναπαραστάσεων που αυτές καθιστούν πιθανές, ανακτά ένα µεγάλο µέρος της 
διεπιστηµονικής, ιστορικο-κριτικής αλλά και πολιτικής της σπουδαιότητας.  
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Λήδα Παπαστεφανάκη 

 
 
 
Μοιάζει, ασφαλώς, παράδοξο να µιλάει κανείς σήµερα για την ιστορία της υγείας 
των εργαζοµένων, σε µια εποχή που διακυβεύεται το δικαίωµα στην εργασία 
ολοένα και ευρύτερων κοινωνικών στρωµάτων. Περισσότερο από έναν αιώνα µετά 
την ψήφιση των ιδρυτικών νόµων για την υγεία των εργαζοµένων στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν το 30% των Ευρωπαίων µισθωτών εκτιµά 
ότι η υγεία τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας που 
διεξήγε το 2005 το «Ίδρυµα για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
εργασίας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει έδρα στο ∆ουβλίνο, σε δείγµα 30.000 
εργαζοµένων σε 31 χώρες, οι καταναγκασµοί της φυσικής κόπωσης και η 
νοσηρότητα λόγω της επαγγελµατικής έκθεσης στους χηµικούς βλαπτικούς 
παράγοντες στους χώρους δουλειάς δεν έχουν εξαφανιστεί. Το 35% των 
ερωτηθέντων εκτιµά ότι η εργασία που εκτελεί βλάπτει την υγεία του, ενώ ένας 
στους τρεις θεωρεί ότι απειλείται η υγεία και η ασφάλειά του από την 
επαγγελµατική του δραστηριότητα. Το ένα τρίτο των µισθωτών βρίσκεται, πριν 
από τα µισά του συνολικού «εργασιακού χρόνου», σε θέσεις εργασίας που 
προκαλούν σωµατική και ψυχική κόπωση, οι µισοί εκτελούν επαναληπτικές 
κινήσεις µε τα χέρια και παραπάνω από το ένα τέταρτο κινδυνεύει από την εισπνοή 
βλαπτικών ουσιών. Σ’ αυτές τις φυσικές καταπονήσεις προστίθενται οι 
καταναγκασµοί του ρυθµού εργασίας (όπως η εντατικοποίηση, η µονοτονία και η 
επαναληπτικότητα, η ίδια η οργάνωση της εργασίας),  παράγοντες που 
συµβάλλουν καθοριστικά στα φαινόµενα του εργασιακού στρες. Από τη δεκαετία 
του 1990, όλοι οι δείκτες νοσηρότητας στην εργασία (ατυχήµατα, επαγγελµατική 
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νοσηρότητα, απουσιασµός, εργασιακή ανικανότητα, άδειες λόγω ασθένειας, turn-
over κλπ) στην Ευρώπη µοιάζει να έχουν αυξηθεί.1 Στη Γαλλία, λ.χ., οι 
επαγγελµατικές ασθένειες έχουν διπλασιαστεί µέσα σε πέντε χρόνια τη δεκαετία 
του 1990, µε πρώτες ανάµεσα τους τις µυο-σκελετικές παθήσεις. Νέες 
ψυχοκοινωνικές ασθένειες έχουν εµφανιστεί τα τελευταία χρόνια: το εργασιακό 
στρες, η επαγγελµατική εξουθένωση, το σύνδροµο mobbing (η ηθική/ψυχολογική 
και κάθε άλλη παρενόχληση στους χώρους εργασίας). Η γενικευµένη υποβάθµιση 
της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία στις ευρωπαϊκές χώρες συνοδεύεται 
από ένταση των κοινωνικών, κατά φύλο και εθνότητα, ανισοτήτων, ενώ 
χαρακτηρίζεται από µεγάλη ανοµοιογένεια ανά χώρα. Η επιδείνωση των συνθηκών 
εργασίας και των όρων προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζόµενων 
παρατηρείται µε αξιοσηµείωτη ένταση και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια: η 
επέκταση των ελαστικών µορφών απασχόλησης, η κατάργηση του οκταώρου, η 
απελευθέρωση των απολύσεων, συγκροτούν ένα πλέγµα γενικευµένης εργασιακής 
ανασφάλειας, η οποία σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη ανεργία έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στην ψυχική και σωµατική υγεία, χωρίς να συνυπολογίσουµε τους 
βλαπτικούς για την υγεία παράγοντες που ενυπάρχουν στους διάφορους χώρους 
δουλειάς σε όλους τους κλάδους (ιδιαίτερα στη µεταποίηση, στις µεταφορές, αλλά 
και στις υπηρεσίες): θόρυβος, υψηλές (ή χαµηλές) θερµοκρασίες, βλαπτικές 
ουσίες, ακτινοβολία κλπ. 

Με αφετηρία προβληµατισµού τη σύγχρονη κατάσταση για τα προβλήµατα του 
κόσµου της εργασίας, το παρόν άρθρο παρακολουθεί, στο πρώτο µέρος, τη 
γέννηση και εξέλιξη του επιστηµονικού και κοινωνικο-πολιτικού ενδιαφέροντος 
αναφορικά µε τις συνθήκες εργασίας και τις επιπτώσεις της εργασίας στην υγεία 
των εργαζοµένων, την παρεµβατική δράση των κρατών και τη θεσµική 
κατοχύρωση της έννοιας του «επαγγελµατικού κινδύνου» στην Ευρώπη στα τέλη 
του 19ου αιώνα και στον 20ό αιώνα. Στη συνέχεια, το άρθρο εξετάζει τη 
διαπραγµάτευση της υγείας των εργαζοµένων από τις κοινωνικές επιστήµες και 
την ιστοριογραφία, και κλείνει µε ορισµένες µεθοδολογικές παρατηρήσεις και 
ερευνητικά ζητούµενα για την ιστορία της εργασιακής υγείας. Ας επισηµανθεί στο 

                                                           

1 Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, Quatrième enquête 
européenne sur les conditions de travail (2006). 
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σηµείο αυτό ότι η προσέγγιση δεν αντιλαµβάνεται την επιστηµονική γνώση, και 
ειδικότερα την ιατρική γνώση σαν µια «αντικειµενική περιγραφή», αντίθετα 
θεωρεί ότι η επιστηµονική γνώση συνδιαλέγεται µε το κοινωνικό, οικονοµικό και 
πολιτικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο κάθε φορά παράγεται, και επηρεάζεται απ’ 
αυτό. 

 
 
Η γέννηση του επιστηµονικού και του κοινωνικού-πολιτικού 

ενδιαφέροντος για την υγεία των εργαζοµένων 

 
Από το τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα και στη διάρκεια του 20ού αιώνα, µέσω της 
γέννησης του επιστηµονικού και πολιτικού ενδιαφέροντος για την υγεία των 
εργαζοµένων, την παρεµβατική δράση των κρατών και τη σταδιακή θεσµική 
κατοχύρωση της έννοιας του «επαγγελµατικού κινδύνου», διαµορφώθηκε µια 
πολιτική οικονοµία της εργασιακής υγείας σε εθνικό και υπερεθνικό πλαίσιο, η 
οποία επεδίωκε αφενός να εξασφαλίζει την αναγκαία εργατική δύναµη στο 
βιοµηχανικό καπιταλισµό, αφετέρου να µειώνει το κόστος από τις δαπάνες 
νοσηλείας και φθοράς της εργατικής δύναµης. Αυτή είναι η προβληµατική στην 
οποία βασιζόµαστε, προκειµένου να εξετάσουµε, στη συνέχεια, τη γέννηση του 
επιστηµονικού και κοινωνικού-πολιτικού ενδιαφέροντος για την υγεία των 
εργαζοµένων. 

Από το 1700 που ο καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της 
Πάδοβας, Bernardino Ramazzini (1633-1714) εξέδωσε στα λατινικά την 
πραγµατεία Οι Ασθένειες των εργατών (De morbis artificum diatriba), τέθηκαν οι 
βάσεις της επιστηµονικής προσέγγισης της επαγγελµατικής παθολογίας και 
εξακριβώθηκε η σχέση µεταξύ ορισµένων νόσων και της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας των ασθενών (Ramazzini, 2001). Με το έργο του Ramazzini, την 
πρώτη δεκαετία του αιώνα του ∆ιαφωτισµού, συνδέονται για πρώτη φορά µε 
συνεκτικό και ολοκληρωµένο τρόπο οι ασθένειες των εργατών µε τα επαγγέλµατα 
που εξασκούν, ενώ συγκροτείται η επιστηµονική µεθοδολογία σύµφωνα µε την 
οποία πρέπει να αντιµετωπίζονται οι ασθένειες αυτές (δηλαδή, µέσω της 
παρατήρησης του εργασιακού περιβάλλοντος και του εντοπισµού σ’ αυτό των 
βλαπτικών για την υγεία παραγόντων).  

Ένας από τους θεµελιωτές της κλασικής πολιτικής οικονοµίας, ο Adam Smith, 
µελετώντας την αµοιβή της εργασίας στο έργο του Έρευνα για τη φύση και τις 
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αιτίες του πλούτου των εθνών, εξήντα χρόνια αργότερα, το 1776, παρατηρούσε ότι 
«όλες σχεδόν οι κατηγορίες χειροτεχνών υπόκεινται σε κάποια χαρακτηριστική 
αναπηρία που προκαλείται από την υπερβολική τους προσήλωση στο 
χαρακτηριστικό τύπο της εργασίας τους» (Smith, 2000: 128). Τη συγκεκριµένη 
παρατήρηση ο Adam Smith την αντλούσε από το έργο του Ramazzini σχετικά µε 
αυτές ακριβώς τις ασθένειες των χειροτεχνών. Ο Smith συνέδεε επίσης τη βλάβη 
της υγείας των εργαζοµένων µε την υπερβολική (σε διάρκεια και ένταση) εργασία, 
υποστηρίζοντας ότι εντέλει «σε κάθε επάγγελµα, αυτός που εργάζεται µε µέτριους 
ρυθµούς έτσι ώστε να είναι σε θέση να εργάζεται συνεχώς, όχι µόνο διατηρεί την 
υγεία του για µεγαλύτερο διάστηµα, αλλά και στη διάρκεια του έτους εκτελεί τη 
µέγιστη ποσότητα έργου» (Smith, 2000: 129). Αν και «ο κατάλογος των εργατικών 
ασθενειών» εµπλουτίστηκε στη διάρκεια του 19ου αιώνα σε σχέση µε την εποχή 
των εργαστηρίων και της µανιφακτούρας που είχε καταγράψει ο Ιταλός γιατρός, 
παρέµενε ωστόσο η διαπίστωση ότι ο κοινωνικός καταµερισµός της εργασίας στη 
βιοµηχανική εποχή προκαλούσε φθορά στην υγεία των εργαζοµένων (Marx, 1996: 
379). Ας επισηµάνουµε εδώ ότι το επιστηµονικό έργο του Ramazzini αποτέλεσε 
πηγή έµπνευσης και υποχρεωτική βιβλιογραφική αναφορά όχι µόνο για τον Adam 
Smith ή τον Karl Marx, αλλά και για τις πρώτες ιατρικές αγγλικές και γαλλικές 
πραγµατείες σχετικά µε την ιατρική της εργασίας του 19ου αιώνα και των αρχών 
του 20ού αιώνα. Το βεβαιώνουν αυτό, άλλωστε, οι ευάριθµες µεταφράσεις του 
έργου του Ramazzini στις ευρωπαϊκές γλώσσες.2 

Η επιτάχυνση της διαδικασίας εκβιοµηχάνισης από τα µέσα του 19ου αιώνα και 
η πρόοδος της εκµηχάνισης των παραγωγικών διαδικασιών προκάλεσε µια νέα 
ανησυχία αναφορικά µε τους κινδύνους της βιοµηχανικής κοινωνίας. Ο 
αναβαθµισµένος ρόλος της υγιεινής στις ευρωπαϊκές κοινωνίες στο δεύτερο µισό 
του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού αιώνα συνδέεται αναµφίβολα µε τις 
επιστηµονικές εξελίξεις στην ιατρική και τη βιολογία, αλλά και µε τη διάδοση της 
ιδέας ότι η βελτίωση της υγείας του πληθυσµού θα συνέβαλε στην οικονοµική 
ανάπτυξη των εθνικών κρατών. Από την άλλη µεριά, η ανάπτυξη του κλάδου της 
δηµόσιας υγείας στη ∆ύση φαίνεται ότι συνιστούσε µια απάντηση στα προβλήµατα 
και τις κοινωνικές συνέπειες που δηµιουργούσε η εκβιοµηχάνιση και η 
αστικοποίηση (Fee & Porter, 1992. La Berge, 1992).  

                                                           

2 Για τη διάδοση και επίδραση του έργου του B. Ramazzini, βλ. Lécuyer (1983). Felton (1997). 
Carnevale (2000). Carnevale (2007). 
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Η προσέγγιση, πάντως, ήταν διττή: αφενός οι σοσιαλιστές του 19ου αιώνα 
τόνιζαν τη διασύνδεση και την άµεση σχέση που είχε η εργασία στην υγεία των 
εργαζοµένων, αφετέρου οι φιλελεύθεροι αστοί έτειναν να αποσυνδέουν τα 
φαινόµενα, υποστηρίζοντας ότι οι πραγµατικές αιτίες των ασθενειών των εργατών 
ήταν εξωγενείς, δεν συνδέονταν δηλαδή άµεσα µε την ίδια την εργασία, αλλά µε 
τις συνθήκες µέσα στις οποίες εκτελούνταν η εργασία: η υπερβολική κόπωση, η 
υπερωριακή εργασία, η ανεπαρκής διατροφή, ο αλκοολισµός, οι κακές συνθήκες 
διαβίωσης και η έλλειψη ατοµικής υγιεινής, οι χαµηλοί µισθοί. Καθώς οι υψηλοί 
δείκτες νοσηρότητας και θνησιµότητας στα µεγάλα ευρωπαϊκά βιοµηχανικά 
κέντρα του 19ου αιώνα προκαλούσαν τη διερεύνηση του ζητήµατος, µελέτες 
ανατέθηκαν σε ιατρούς, οι οποίοι συνέτασσαν εκτενείς εκθέσεις σχετικά µε τις 
συνθήκες εργασίας και κατοικίας των εργατών. Στην Αγγλία, οι ιατρικές εκθέσεις, 
όπως αυτές που συνέταξε ο Sir James Phillips Kay–Shuttleworth (1804-1877), 
δηµοσιεύθηκαν στο Factories Inquiry Commission το 1833 ή στις αναφορές για τη 
δηµόσια υγεία και χρησιµοποιήθηκαν από τον Karl Marx και τον Friedrich Engels, 
προκειµένου να τεκµηριώσουν την εκµετάλλευση της υγείας των εργατών και 
εργατριών από το κεφάλαιο. Στη Γαλλία, ο ιατρός Louis-René Villermé (1782-
1863) µε το δίτοµο έργο του Tableau de l’ état physique et moral des ouvriers 
employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie (Παρίσι 1840) 
υποστήριξε ότι η εργασία επιδρά µόνο έµµεσα στην υγεία των εργαζοµένων.  Για 
τον ιατρό Villermé η φτώχεια και η συνεπαγόµενη ηθική και σωµατική 
«εξαθλίωση» των εργατικών τάξεων συνιστούσαν τις βασικές αιτίες για τις 
ασθένειες των εργατών (Léonard, 1978: 194-199. Lécuyer, 1983. Cottereau, 1983. 
Weindling, 1985b: 12. La Berge, 1992. Παπαστεφανάκη, 2008, 2009. 
Papastefanaki, 2011). 

Μπροστά σ’ αυτή τη γενικευµένη και αυξανόµενη ανησυχία για τους κινδύνους 
της βιοµηχανικής κοινωνίας και ειδικότερα για τους κινδύνους που συνδέονται µε 
την εργασία στη βιοµηχανία, µια νέα κουλτούρα, της υγιεινής και της ασφάλειας, 
αναδύθηκε. Το νέο ενδιαφέρον εκφράστηκε µέσα από τη βιοµηχανική υγιεινή και 
τον προβληµατισµό για την αντιµετώπιση των εργατικών ατυχηµάτων, που παύουν 
να θεωρούνται πλέον µια αναπόδραστη αναγκαιότητα για τους εργαζόµενους. 
Αυτή η καινούρια διανοητική κατάσταση αναπτύχθηκε στη δηµόσια σφαίρα, στα 
περιβάλλοντα των κοινωνικών µεταρρυθµιστών, σε νοµικά και επιστηµονικά 
περιβάλλοντα, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και εκβάλλει στην επεξεργασία ενός 
τριπτύχου: α) πρόληψη, β) αποζηµίωση των ανίκανων προς εργασία (εξαιτίας των 
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επαγγελµατικών κινδύνων) εργαζοµένων, γ) βελτίωση των συνθηκών εργασίας, 
προκειµένου να υποχωρήσει η ανασφάλεια και ο υγειονοµικός κίνδυνος στην 
εργασία. Έτσι, στην πράξη, στο τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα και ως το 1914 
(και κυρίως την περίοδο 1890-1914) τέθηκαν οι τρεις πυλώνες της προστασίας της 
υγείας και της ασφαλείας των εργαζοµένων: η επιθεώρηση εργασίας, η νοµοθεσία 
για τα εργατικά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες, οι κανονισµοί για τη 
βιοµηχανική υγιεινή. Τα µέτρα εµφανίζονται µε διαφορετικούς ρυθµούς, 
ολοκληρώνονται (ή δεν ολοκληρώνονται) µε άνισο τρόπο από τη µια χώρα στην 
άλλη (Carnevale & Baldasseroni, 1999. Fortunet, 2004. Millot, 2004. Asscher-
Vonk, 2004. Omnès, 2007. Moriceau, 2009. ∆ρίβας & Ραχιώτης, 2008). Η 
επιθεώρηση εργασίας, ελεγκτικός και συµβουλευτικός µηχανισµός είχε θεσπιστεί 
στη Μεγάλη Βρετανία ήδη το 1833, αλλά η πλειονότητα των άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών ακολούθησαν στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα (Γαλλία 
1892, Ιταλία 1912, Ελλάδα 1912). Η επιθεώρηση εργασίας συµπληρώνεται από 
ειδικό ιατρικό τµήµα σε πολλές χώρες (Ολλανδία 1890, Βέλγιο 1894, Μεγάλη 
Βρετανία 1906, Γερµανία δεκ. 1920, Γαλλία 1937). Το δεύτερο στοιχείο των 
παρεµβάσεων είναι η αναγνώριση και η αποζηµίωση του επαγγελµατικού 
κινδύνου, όπως εκφράζεται µέσα από το εργατικό ατύχηµα και την επαγγελµατική 
ασθένεια. ∆ιάφορες ευρωπαϊκές χώρες ψηφίζουν στα τέλη του 19ου αιώνα 
νοµοθεσία για την αποζηµίωση των εργατικών ατυχηµάτων, νόµους δηλαδή που 
καθιστούν νοµικά υπεύθυνους τους εργοδότες και εξασφαλίζουν αποζηµίωση 
στους παθόντες (Γερµανία 1884, Γαλλία 1898, Ιταλία 1898, Ελλάδα 1914). Η 
νοµοθεσία αυτή, σε αντιπαράθεση µε τον κυρίαρχο φιλελευθερισµό του 19ου 
αιώνα, αποτελούσε µια αποφασιστική στροφή στην ιστορία του δικαίου και στην 
οικοδόµηση ενός συστήµατος πρόληψης και αποζηµίωσης των επαγγελµατικών 
κινδύνων αντικαθιστώντας την έννοια του ανθρώπινου σφάλµατος µε την έννοια 
του επαγγελµατικού κίνδυνου. Η νοµική αναγνώριση των επαγγελµατικών 
ασθενειών (και η υποχρέωση του εργοδότη να αποζηµιώνει τους παθόντες) 
ακολουθεί µε διαφορετικούς ρυθµούς στις ευρωπαϊκές χώρες µετά από 
αντιδράσεις: Η Βρετανία αναγνωρίζει το 1906 έξι επαγγελµατικές ασθένειες, και 
18 επιπλέον το 1907, η Γαλλία προχωρά στην αναγνώριση των πρώτων 
επαγγελµατικών ασθενειών το 1919, η Ιταλία το 1929 µε διάταγµα που τίθεται σε 
ισχύ το 1934.   

Παράλληλα µε την πρόοδο της διάγνωσης και της αποζηµίωσης του 
επαγγελµατικού κίνδυνου, ένα τµήµα του ιατρικού κόσµου κινητοποιείται γύρω 
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από τα ζητήµατα αυτά διαµορφώνοντας, µε εθνικές διαφοροποιήσεις, την 
ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας. Η νεοσύστατη ιατρική ειδικότητα 
διαφοροποιείται πλέον από την ειδικότητα των υγιεινολόγων, η οποία είχε 
κυριαρχήσει κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, και θα επιδιώξει να 
διαµορφώσει τις δικές της επιστηµονικές εταιρείες και να συµµετέχει σε διεθνή 
δίκτυα και οργανώσεις. Όταν πραγµατοποιήθηκε το Α΄ ∆ιεθνές Συνέδριο Ιατρικής 
της Εργασίας στο Μιλάνο, το 1906, στο περιθώριο της ∆ιεθνούς Έκθεσης, είχαν 
ήδη προηγηθεί 12 διεθνή συνέδρια υγιεινής, µε ξεχωριστό τµήµα για τη 
βιοµηχανική υγιεινή. το πρώτο απ’ αυτά πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το 
1876. 

Στο Α΄ ∆ιεθνές Συνέδριο Ιατρικής της Εργασίας στο Μιλάνο ιδρύθηκε και η 
∆ιεθνής Μόνιµη Επιτροπή για την Μελέτη των Επαγγελµατικών Ασθενειών 
(Commission Internationale Permanente pour l’Étude des Maladies du Travail) µε 
στόχο να διοργανώνει ένα διεθνές συνέδριο κάθε τρία χρόνια και να συµβάλλει 
στην ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µεταξύ των ειδικών. Πρώτος πρόεδρος 
της ∆ιεθνούς Μόνιµης Επιτροπής εκλέχθηκε ο ιατρός και γερουσιαστής Μ. De 
Cristoforis (1832-1915), αντιπρόεδρος ο καθηγητής Luigi Devoto (1864-1936) και 
γενικός γραµµατέας ο ιατρός Luigi Carozzi (1875-1963). Ήδη από το 1901-1902 ο 
∆ήµος του Μιλάνου είχε αποφασίσει την ίδρυση µιας «Κλινικής της Εργασίας» 
(Clinica del Lavoro) στο πλαίσιο ενός Ανώτατου Ινστιτούτου Ιατρικών Μελετών 
µε σκοπό την «επιστηµονική µελέτη των αιτιών των επαγγελµατικών ασθενειών». 
Η «Κλινική της Εργασίας» για τις επαγγελµατικές ασθένειες εγκαινιάστηκε στο 
Μιλάνο το 1910, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Luigi Devoto (1864-1936), και 
αποτέλεσε την παλαιότερη υγειονοµική δοµή παγκοσµίως για την µελέτη, 
πρόληψη και αντιµετώπιση των επαγγελµατικών ασθενειών. Μεταγενέστερες 
µάλιστα ειδικές κλινικές επαγγελµατικών ασθενειών στη Σοβιετική Ένωση και τη 
Γερµανία βασίστηκαν στο µοντέλο της κλινικής του Μιλάνου.3 Οι εξελίξεις αυτές 
υποδεικνύουν την επίδραση των Ιταλών µεταρρυθµιστών γιατρών στις αρχές του 
                                                           

3 Ο καθηγητής της κλινικής παθολογίας στο Πανεπιστήµιο της Παβίας, Luigi Devoto, ήταν ήδη 
έντονα δραστηριοποιηµένος στην υπόθεση της ιατρικής της εργασίας, καθώς εισήγαγε πρώτος το 
µάθηµα της «ιατρικής της εργασίας» το 1901, ενώ παράλληλα άρχισε να εκδίδει, την ίδια χρονιά, το 
επιστηµονικό περιοδικό Il lavoro, rivista di fisiologia, clinica ed igiene del lavoro  (το οποίο 
εκδίδεται έως σήµερα µε τον τίτλο Medicina del Lavoro). Ο Luigi Devoto διατέλεσε πρόεδρος της 
«∆ιεθνούς Μόνιµης Επιτροπής για την Μελέτη των Επαγγελµατικών Ασθενειών» την περίοδο 
1915-1936. Parmeggiani (1963). Hernberg (1993: 66). Castellino, Anzelmo, Castellani & Pofi 
(2000: 18-19). Rosental (2008): 262-263.  
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20ού αιώνα τόσο στο εθνικό επίπεδο της Ιταλίας, όσο και στο υπερεθνικό επίπεδο 
της σύστασης της ∆ιεθνούς Μόνιµης Επιτροπής για την Μελέτη των 
Επαγγελµατικών Ασθενειών (η οποία µετασχηµατίστηκε, το 1931, στη ∆ιεθνή 
Μόνιµη Επιτροπή της Ιατρικής της Εργασίας, “Commission Internationale 
Permanente pour la Médecine du Travail) (Rosental, 2008: 262-263). 

Το τρίτο στοιχείο των παρεµβάσεων στις ευρωπαϊκές χώρες για την προστασία 
της υγείας των εργαζοµένων αφορά το εργασιακό περιβάλλον, µε στόχο να 
µειωθούν οι οχλήσεις. Εδώ εντάσσονται οι ποικίλες νοµικές παρεµβάσεις για τη 
βιοµηχανική υγιεινή που υποχρεώνουν τους εργοδότες να σέβονται κανόνες 
αερισµού και καθαριότητας των χώρων εργασίας, υγρασίας, θέρµανσης, φωτισµού, 
λειτουργίας των µηχανών (µεταξύ άλλων: Γαλλία 1893, Ελλάδα 1911, 1913). Η 
παρέµβαση στη βιοµηχανική υγιεινή συνοδεύεται σε ορισµένες χώρες από την 
υποχρέωση των επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου να έχουν γιατρό που να ελέγχει 
τους εργαζόµενους κατά την πρόσληψη, να τους εξετάζει κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους και να τους αποµακρύνει από την εργασία όταν εµφανίζουν 
συµπτώµατα επαγγελµατικής ασθένειας, χωρίς ωστόσο δικαιοδοσία παρέµβασης 
του ιατρού στο χώρο δουλειάς και στην οργάνωση της εργασίας (στη Γαλλία 
εισάχθηκε µε διατάγµατα της περιόδου 1908-1913). Παράλληλα µε τις 
παρεµβάσεις για τη βιοµηχανική υγιεινή και τις αποζηµιώσεις για τον 
επαγγελµατικό κίνδυνο, η παρεµβατική δράση των κρατών διευρύνεται και στο 
πεδίο των εργασιακών σχέσεων µε την υιοθέτηση µιας κοινωνικής πολιτικής 
«προστασίας», η οποία βασιζόταν σε διακρίσεις φύλου και ηλικίας. Η 
«προστατευτική» νοµοθεσία για την απαγόρευση ή τον περιορισµό της εργασίας 
στη βιοµηχανία των παιδιών και των γυναικών σηµειώνεται την ίδια περίοδο και 
υπήρξε σε όλη την Ευρώπη η αφορµή για τις πρώτες κρατικές παρεµβάσεις στην 
ελεύθερη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Οι παρεµβάσεις αυτές δεν είχαν στόχο 
να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια, αλλά να δώσουν µια ειδική 
λύση στα προβλήµατα που δηµιουργούσε στην ενήλικη ανδρική αγορά εργασίας η 
παιδική και γυναικεία εργασία (Wikander, Kessler-Harris & Lewis, 1995. 
Rahikainen, 2004). 

Η περίοδος από το 1914 ως τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο είναι η περίοδος µιας 
µακράς διαδικασίας διάχυσης της έννοιας της πρόληψης για την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία µέσα στους ίδιους τους εργασιακούς χώρους. Με τις 
νοµοθετικές ρυθµίσεις της προηγούµενης περιόδου δηµιουργήθηκε η ανάγκη για 
τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό των βλαπτικών παραγόντων του 



∆ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

_________________________________________________________________________________________ 

 97 

εργασιακού περιβάλλοντος και, συνεπώς, την αντιµετώπιση του επαγγελµατικού 
κινδύνου. Το ζήτηµα της εργασιακής υγείας αντιµετωπίστηκε πλέον µέσα από µια 
ιατρική ειδικότητα, την ιατρική της εργασίας, η οποία σταδιακά απέκτησε 
µεγαλύτερη εξειδίκευση και επαγγελµατοποίηση. Η ανάπτυξη της ειδικότητας της 
ιατρικής της εργασίας συνοδεύτηκε από τη δηµιουργία ερευνητικών ιδρυµάτων 
(στη Γαλλία) και την ένταξη της ειδικότητας στις ιατρικές σχολές (στην Ιταλία ήδη 
από το 1907, στη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερµανία αργότερα, το 
Μεσοπόλεµο), αλλά και από την ανάπτυξη των «επιστηµών της εργασίας» 
(ψυχοτεχνική, ψυχολογία, εργονοµία). στην εργονοµία µάλιστα εµπλέκονται και οι 
επιστήµες της µηχανικής. Ο Μεσοπόλεµος χαρακτηρίζεται, εξάλλου, από την 
σηµαντική πρόοδο των τεχνικών επιστηµών ως προς την πρόληψη των εργατικών 
ατυχηµάτων. Η διαδικασία διάχυσης της έννοιας της πρόληψης για την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία µέσα στους εργασιακούς χώρους, αλλά και η έννοια των 
µετρήσεων, των καταγραφών, των συστηµατικών µελετών και ταξινοµήσεων από 
τους «ειδικούς» συνδέεται οπωσδήποτε και µε το επείγον αίτηµα των καιρών για 
αύξηση της παραγωγικότητας και «επιστηµονική οργάνωση της εργασίας». Οι 
τεχνικές εξελίξεις καθώς και το εργοδοτικό ενδιαφέρον για την επιστηµονική 
διαχείριση της εργασίας (scientific management) έδωσαν, σταδιακά, έναν 
αναβαθµισµένο ρόλο και στους µηχανικούς, οι οποίοι προστίθενται (µετά τους 
ιατρούς, τους νοµικούς και τους επιθεωρητές εργασίας) στον κατάλογο των 
ειδικών που έχουν ως αντικείµενο ενασχόλησης τις συνθήκες εργασίας, την υγεία 
και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Μέσω της συγκρότησης των επιστηµονικών 
σωµάτων για τα θέµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, τα εργατικά 
ατυχήµατα και οι νόσοι που προκαλούσε το εργασιακό περιβάλλον µετατράπηκαν 
σε τεχνικά και ιατρικά προβλήµατα που χρειάζονταν τεχνοκρατική αντιµετώπιση, 
επιβάλλοντας την ανάπτυξη προληπτικών τεχνικών και ποικίλων πειθαρχήσεων 
στους εργαζοµένους. Η επαγγελµατοποίηση των ιατρών εργασίας και η καθιέρωση 
της ιατρικής της εργασίας ως διακριτής ιατρικής ειδικότητας στις ιατρικές σχολές 
και στα ερευνητικά κέντρα ή στις υγειονοµικές υποδοµές δεν συνέβη χωρίς 
αντιστάσεις τόσο εκ µέρους του ιατρικού κατεστηµένου, όσο και εκ µέρους των 
εργοδοτών (Castellino, Anzelmo, Castellani & Pofi, 2000: 18-19. Rosental, 2008: 
267). 

Το ενδιαφέρον για την ευηµερία, τη σωµατική, ψυχική και ηθική υγεία της 
εργατικής δύναµης στα συµφραζόµενα του Μεσοπολέµου δεν προέρχεται 
αποκλειστικά από τα ποικίλα επιστηµονικά περιβάλλοντα, αλλά και από θεσµούς 
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και κοινωνικές δυνάµεις. Μετά τη συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919, η ∆ιεθνής 
Οργάνωση Εργασίας (∆ΟΕ) και η εκτελεστική της γραµµατεία, το ∆ιεθνές 
Γραφείο Εργασίας (∆ΓΕ), θα καταστήσουν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων µία από τις 
προτεραιότητες τους και θα κινητοποιήσουν κοινωνικές δυνάµεις γύρω απ’ αυτά 
τα ζητήµατα σε συνεργασία µε τα εθνικά κράτη. Το Τµήµα Βιοµηχανικής Υγιεινής 
του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας θα ενδιαφερθεί συστηµατικά για την 
αντιµετώπιση των επαγγελµατικών ασθενειών στον κόσµο, αναπτύσσοντας ένα 
δίκτυο ειδικών επιστηµόνων που θα συνεργαστούν µε τις εθνικές κυβερνήσεις, θα 
εκδίδει τακτικά την ειδική βιβλιογραφία για τις επαγγελµατικές ασθένειες και τη 
βιοµηχανική υγιεινή, θα προχωρήσει στα 1930-1932 στην έκδοση της 
Εγκυκλοπαίδειας για την ιατρική της εργασίας και θα οργανώσει διεθνή συνέδρια 
για την αντιµετώπιση επαγγελµατικών ασθενειών µε χιλιάδες θύµατα παγκοσµίως: 
το πρώτο απ’ αυτά τα συνέδρια θα γίνει στο Γιοχάνεσµπουργκ το 1930 και θα 
αφορά µια πνευµονοπάθεια των µεταλλωρύχων, την πυριτίαση (Weindling, 1995.  
Rosental, 2008. Cayet, Rosental & Thébaud-Sorger, 2009. Sellers, 2010). 
∆ιευθυντής του Τµήµατος Βιοµηχανικής Υγιεινής του ∆ΓΕ υπήρξε κατά τον 
Μεσοπόλεµο ο Ιταλός ιατρός εργασίας Luigi Carozzi (1880-1963), ο οποίος είχε 
αποκτήσει κλινική εµπειρία στην κλινική ιατρικής της εργασίας του Μιλάνου και 
αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση επιστήµονα που θα αναλάβει διοικητικά 
καθήκοντα σε υπερεθνικό πλαίσιο,4 όπως εξάλλου και ο ίδιος ο διευθυντής του 
∆ΓΕ, ο Albert Thomas (1878-1932). 

∆ίπλα στη δράση υπερεθνικών θεσµών και την εξειδίκευση της ιατρικής 
επιστήµης, η νοµοθετική αντιµετώπιση των κινδύνων που προκαλούν βλάβη στην 
υγεία των εργαζοµένων δεν θα παύσει: τη δεκαετία του 1930 στη Γερµανία 
αναγνωρίζονται 22 ασθένειες ως επαγγελµατικές, 35 στη Μεγάλη Βρετανία, µόνο 
                                                           

4 Ο ιατρός Luigi Carozzi (1875-1963), στενός συνεργάτης του Luigi Devoto, εκπόνησε την πρώτη 
δεκαετία του 20ού αιώνα πλήθος µελετών για τις συνθήκες εργασίας σε συνεργασία µε την Società 
Umanitaria και τα εργατικά συνδικάτα και εργάστηκε στην «Κλινική της Εργασίας» στο Μιλάνο 
την περίοδο 1910-1914. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας της Ιταλίας την 
περίοδο 1914-1921 και το 1921 εισήλθε στο ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας, όπου ανέλαβε τη 
∆ιεύθυνση της Υπηρεσίας Βιοµηχανικής Υγιεινής, θέση την οποία κράτησε ως το Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Από τη θέση αυτή συνέβαλε στην αναγνώριση της επαγγελµατικής ασθένειας της 
πυριτίασης, προχώρησε στη σύνταξη ειδικής βιβλιογραφίας και στην έκδοση της πρώτης 
Encyclopédie d’hygiène du travail (Γενεύη 1930-1932). ∆ιατέλεσε γραµµατέας της «∆ιεθνούς 
Μόνιµης Επιτροπής για την Μελέτη των Επαγγελµατικών Ασθενειών» από το 1906 έως το 1957. 
BIT Encyclopédie (1973: v-vii). Rosental (2008: 263-264). 
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τέσσερεις στη Γαλλία, και οι πρώτες τρεις στην Ελλάδα (όπου µε τον νόµο 
6298/1934 «περί κοινωνικών ασφαλίσεων» αναγνωρίστηκαν η δηλητηρίαση από 
µόλυβδο, η δηλητηρίαση από υδράργυρο και η µόλυνση από άνθρακα). Η ένδοξη 
τριακονταετία που θα ακολουθήσει τη λήξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου θα είναι 
µια περίοδος αυξανόµενης θεσµοποίησης της πρόληψης του επαγγελµατικού 
κινδύνου µέσω της συστηµατικής ιατρικής παρακολούθησης των εργαζοµένων και 
θα συνοδεύεται από την ανάπτυξη µιας µεγάλης ποικιλίας υπηρεσιών, δηµόσιου ή 
ιδιωτικού χαρακτήρα, αυτόνοµων ή ενταγµένων µέσα στις επιχειρήσεις, που θα 
παρακολουθούν την υγεία των εργαζοµένων. Η Γαλλία θα είναι η πρώτη και ίσως 
η µοναδική χώρα που θα εγκαθιδρύσει, το 1946, ένα πλήρες γενικό και 
υποχρεωτικό σύστηµα ιατρικής της εργασίας.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοινοτικό δίκαιο δίνουν µια νέα διάσταση και 
δυναµική στα ζητήµατα της πρόληψης αναφορικά µε την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία. Η Ελλάδα θα συµµετέχει κατά τη µεταπολεµική περίοδο µε 
καθυστέρηση, ανεπάρκεια και αναποτελεσµατικότητα στη θεσµοποίηση της 
πρόληψης για την υγεία και ασφάλεια, όπως την προβλέπουν οι διεθνείς 
οργανισµοί, στους οποίους είναι µέλος, και όπως την υιοθετούν και εφαρµόζουν οι 
δυτικοευρωπαϊκές χώρες: το 1951 εισάγεται ο θεσµός των Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (µε ισχύ από το 1964), µια συγκεκριµένη πρόβλεψη 
ειδικής προστασίας µε εξισορροπητικό χαρακτήρα, στα πλαίσια του ελληνικού 
ασφαλιστικού συστήµατος,5 και επικυρώνεται η διεθνής σύµβαση 42 για την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών ασθενειών της ∆ΟΕ το 1952. Επιπλέον, ιδρύεται 
το 1958 το Τµήµα Επαγγελµατικών Παθήσεων στην Πνευµονολογική Κλινική του 
Σισµανόγλειου Νοσοκοµείου, που εκπονεί επιδηµιολογικές µελέτες την περίοδο 
1958-1967, και αναδιοργανώνονται στα 1960-1961 οι υπηρεσίες του ΙΚΑ µε την 
ίδρυση Κέντρου Έρευνας Φυσιολογίας και Παθολογίας της Εργασίας και 
Εξωτερικού Ιατρείου Επαγγελµατικών Νόσων του ΙΚΑ, ως υπηρεσία 
γνωµοδοτήσεων.  

                                                           

5 Η παροχή της δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης που προσφέρει ο θεσµός των Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων (ΒΑΕ) βασίζεται στην «πρόθεση αποτροπής της φθοράς αλλά και της 
επιδείνωσης της υγείας των εργαζοµένων», επειδή ακριβώς «εκτιµάται ότι η επί µακρόν συνέχιση 
της απασχόλησης σε ιδιαίτερα φθοροποιά επαγγέλµατα, εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για την 
κατάσταση της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων». Επιπλέον, «ο θεσµός των ΒΑΕ αποτελεί 
την ασφαλιστική απάντηση που δόθηκε στην ουσιαστικά ανύπαρκτη «ασφαλιστική κάλυψη του 
επαγγελµατικού κινδύνου», (∆ρίβας & Ραχιώτης, 2011: 168-172). 
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Η πρώτη έδρα επαγγελµατικής και βιοµηχανικής υγιεινής ιδρύεται στην 
Υγειονοµική Σχολή Αθηνών µόλις το 1977. Την έδρα καταλαµβάνει ο καθηγητής 
Αλέξανδρος Αγγελής, διευθυντής έως τότε του Κέντρου Έρευνας Φυσιολογίας και 
Παθολογίας της Εργασίας του ΙΚΑ (Αγγελής, 1973. Σωληναραίος, 1997). Μέχρι 
σήµερα, η απουσία του εξειδικευµένου και διακριτού γνωστικού αντικειµένου της 
ιατρικής της εργασίας στις Ιατρικές Σχολές είναι αξιοσηµείωτη, καθώς το 
αντικείµενο έχει ενσωµατωθεί στις έδρες επιδηµιολογίας και υγιεινής (χάνοντας 
έτσι τόσο την κλινική διάσταση, όσο και την διάσταση της γνώσης του χώρου 
εργασίας που χαρακτηρίζει τη συγκρότηση της συγκεκριµένης ιατρικής 
ειδικότητας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες). Παρά την ύπαρξη ενός πλούσιου 
θεσµικού πλαισίου που εναρµονίζεται µε τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά µε τα θέµατα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το ζήτηµα «υγεία 
στην εργασία» βρίσκεται στην Ελλάδα, ακόµα και σήµερα, στο περιθώριο των 
συζητήσεων και του κοινωνικού, πολιτικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος για την 
υγεία και την ασθένεια. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα της 
αναποτελεσµατικής θέσπισης και της ελλιπούς εφαρµογής της νοµοθεσίας συνιστά 
η απουσία κάθε µορφής χαρτογράφησης της επαγγελµατικής νοσηρότητας και 
ενεργοποίησης των διαδικασιών πρόληψης από το ΙΚΑ. 

Η αναγκαστικά σχηµατική παρουσίαση που προηγήθηκε, της γέννησης του 
πολιτικοκοινωνικού και επιστηµονικού ενδιαφέροντος για την εργασιακή υγεία και 
η αναφορά στο θεσµικό πλαίσιο που διαµόρφωσε (και διαµορφώθηκε από) αυτό το 
ενδιαφέρον, µάς επιτρέπει να κατανοήσουµε τις ποικίλες κοινωνικές, πολιτικές και 
επιστηµονικές µετατοπίσεις που συνέβησαν από τον 19ο αιώνα έως σήµερα στο 
ευρύ αυτό αντικείµενο της «εργασιακής υγείας». Οι µετατοπίσεις δεν ήταν, 
ασφαλώς, ενιαίες σε όλη την Ευρώπη, καθώς υπήρχαν και υπάρχουν ισχυρές 
εθνικές διαφοροποιήσεις που σχετίζονται µε τις διαφορετικές επιστηµονικές, 
πολιτικές και πολιτισµικές παραδόσεις, µε τους ιστορικά διαφορετικούς 
κοινωνικούς και πολιτικούς  συσχετισµούς. Οι αλλαγές στις εννοιολογήσεις και 
τους όρους δεν είναι, όµως, χωρίς σηµασία: η υγιεινή (hygiène) και η ιατρική 
ειδικότητα της υγιεινολογίας (hygiénisme) που αναπτύσσονται ραγδαία στο 
δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, θα υποχωρήσουν την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα 
σε όλες σχεδόν τις δυτικοευρωπαϊκές βιοµηχανικές χώρες καθώς θα συγκροτείται 
(και σταδιακά θα σταθεροποιείται) η νέα ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας 
(médecine du travail, medicina del lavoro, occupational medicine, Arbeitsmedizin/ 
Betriebsmedizin), η οποία θα έχει ως αντικείµενο την επιστηµονική µελέτη των 
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αιτίων των επαγγελµατικών ασθενειών (maladies professionnelles / maladies du 
travail, malatie professionali / malatie del lavoro, occupational diseases, 
Berufskrankheiten). Είναι η περίοδος, πλέον, κατά την οποία τίθεται η έννοια της 
αποζηµίωσης των ανίκανων προς εργασία ατόµων εξαιτίας των επαγγελµατικών 
κινδύνων (εργατικό ατύχηµα και επαγγελµατική ασθένεια). ∆ίπλα στην ειδικότητα 
της ιατρικής της εργασίας, η βιοµηχανική υγιεινή θα µετατραπεί στον ιδιαίτερο 
εκείνο κλάδο της υγιεινής που θα προτείνει βελτιώσεις του εργασιακού 
περιβάλλοντος µε στόχο να περιοριστούν οι οχλήσεις. Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, η έννοια της υγείας των εργαζοµένων ή της εργασιακής υγείας (santé 
professionnelle, salute dei lavoratori, occupational health) θα διευρυνθεί και θα 
συµπεριλάβει και την έννοια της ασφάλειας στην εργασία (securité du travail, 
safety at work, Arbeitssicherheit). Η διεύρυνση θα επιτρέψει σε µια ακόµη 
επαγγελµατική οµάδα, τους µηχανικούς, να καταστήσουν πεδίο παρατήρησης τους 
χώρους εργασίας, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα εργατικά ατυχήµατα. Από το 
2000 και έπειτα τείνει να καθιερωθεί στην ορολογία ο νέος όρος υγεία στην 
εργασία (santé au travail, health at work) βάση ευρωπαϊκών οδηγιών. Οι 
διαφορετικές λέξεις που χρησιµοποιούνται στις ευρωπαϊκές γλώσσες για να 
αποδώσουν τον όρο εργασιακή υγεία (ή επαγγελµατική υγεία σύµφωνα µε τους 
γαλλόφωνους και τους αγγλόφωνους) και την ειδικότητα ιατρική της εργασίας (ή 
επαγγελµατική ιατρική σύµφωνα µε τους αγγλόφωνους και µε µια ορισµένη 
γερµανόφωνη προσέγγιση) προσδιορίζουν επίσης, εν µέρει, τις εθνικές 
επιστηµονικές παραδόσεις για το ζήτηµα, καθώς και τους ανταγωνισµούς που 
δηµιουργήθηκαν µέσα σ’ αυτές. 

Στο βαθµό που η υγεία ταυτίστηκε µε την ικανότητα προς εργασία, η ίδια η 
δυνατότητα της κοινωνικής ενσωµάτωσης των ατόµων, ανδρών και γυναικών, 
εξαρτήθηκε από την ικανότητά τους προς εργασία. Ήδη από τον 19ο αιώνα, αλλά 
κυρίως στον 20ό αιώνα, η υγεία των εργαζοµένων συνιστά ένα σοβαρό οικονοµικό, 
κοινωνικό και πολιτικό διακύβευµα µέσω του οποίου το κράτος, οι εργοδότες και 
τα σωµατεία ανταγωνίζονται για το ποιος θα κερδίσει περισσότερα οφέλη έναντι 
των αντιπάλων του. Η κοινωνικά παραγόµενη ιατρική γνώση δεν έµεινε ουδέτερη 
στη διαπάλη, αντιθέτως, µεσολαβούσε στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ εργατών, 
εργοδοτών, κράτους και διεθνών κορπορατιστικών οργανώσεων, όπως ήταν το 
∆ΓΕ. 
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Η υγεία των εργαζοµένων στις κοινωνικές επιστήµες 

 

Αν και το ζήτηµα της υγείας στην εργασία αποτελεί σηµαντική παράµετρο της 
εµπειρίας των εργαζοµένων, έχει καταστεί ελάχιστα «επιστηµονικά ορατό», 
τουλάχιστον στις κοινωνικές επιστήµες (Omnés, 2007: 8). Το ερευνητικό 
ενδιαφέρον για την ιστορία της εργασιακής υγείας προήλθε αρχικά από τους 
κοινωνικούς επιστήµονες, σχολιαστές και κοινωνικούς µεταρρυθµιστές στην 
Ευρώπη, οι οποίοι σχολίαζαν ήδη το 19ο αιώνα τις συνθήκες διαβίωσης και 
εργασίας των εργατών της νέας βιοµηχανικής εποχής, επισηµαίνοντας όχι µόνο τις 
ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, αλλά και την ελλιπή διατροφή και τις χαµηλής 
ποιότητας στεγαστικές συνθήκες, προκειµένου να θέσουν ευρύτερα το «κοινωνικό 
ζήτηµα» (στη Βρετανία ο Charles Booth, οι Beatrice και Sidney Webb, στη 
Γερµανία ο Αlfred Weber και ο Max Weber, κ.ά).  

Η παράδοση αυτή της κοινωνικής επιστήµης από τους πρώιµους κοινωνικούς 
σχολιαστές αποτέλεσε πηγή για την κοινωνική ιστορία της ιατρικής. Το 
ενδιαφέρον για την ιστορία της εργασιακής υγείας (στον αγγλόφωνο και 
γερµανόφωνο χώρο) προήλθε αρχικά από το περιβάλλον των ιατρών. Ήδη από τον 
Μεσοπόλεµο, και ιδίως από τη δεκαετία του 1930, διατυπώθηκε το αίτηµα για µια 
κοινωνική ιστορία της ιατρικής, η οποία θα λάµβανε υπόψη της και τις εργασιακές 
συνθήκες. Τα πανεπιστηµιακά εγχειρίδια της ιατρικής της εργασίας κατά τη 
µεταπολεµική περίοδο συµπεριλάµβαναν συχνά µακροσκελείς ιστορικές 
εισαγωγές, προκειµένου να εισάγουν τους φοιτητές της ιατρικής στα κοινωνικά 
προβλήµατα. Αυτός ο ιστορικός προβληµατισµός των ιατρών στα εγχειρίδια της 
ιατρικής της εργασίας προσανατολιζόταν προς την παράθεση της σχετικής 
νοµοθεσίας (ή προς την παρουσίαση κλινικών, επιδηµιολογικών και τοξικολογικών 
περιπτώσεων).  

Σ’ αυτές τις προσεγγίσεις τόσο στις γερµανόφωνες χώρες όσο και στη Μεγάλη 
Βρετανία ενυπήρχε µια θετικιστική πίστη στην πρόοδο των ιατρικών επιστηµών 
και µια στενά εστιασµένη αντίληψη της επιστήµης. ∆ιαµορφώθηκε, εντούτοις, ήδη 
από τη δεκαετία του 1930, µία ακόµα τάση µέσα στον ιατρικό χώρο, που 
επιχειρούσε να ανακατευθύνει την ιατρική προς τα κοινωνικά προβλήµατα, 
δίνοντας έµφαση στην κοινωνική ιστορία της ιατρικής από τη µεριά των ασθενών 
(Weindling, 1985b). Αυτή την προσέγγιση της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής µε 
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έµφαση στην εργασιακή υγεία, υιοθέτησαν o Αυστριακός πρωτοπόρος της 
κοινωνικής ιατρικής Ludwig Teleky (1872-1957),6 ο Ελβετός Henry E. Sigerist 
(1891-1957), ο οποίος µελέτησε τα ασφαλιστικά συστήµατα για τη βιοµηχανική 
υγεία,7 και ο Αµερικανός George Rosen (1910-1977).8  

Ο George Rosen χαρακτηριστικά υποστήριξε το 1937 ότι «η ‘Νέα Ιστορία’ των 
κοινωνικών συνθηκών και της κουλτούρας µαζί µε την επίγνωση της σηµασίας της 
κοινωνικής ιατρικής θα επιφέρουν συνέπειες στην ανάπτυξη της ιστορίας της 
ιατρικής της εργασίας» (σύµφωνα µε Weindling, 1985b: 4). Και στην 
επιστηµονική του ατζέντα ο Rosen επιδίωξε αυτόν ακριβώς τον 
επαναπροσδιορισµό των στάσεων. ∆εν επεδίωκε δηλαδή την µελέτη, υπό την 
στενή έννοια, της επιστηµονικής προόδου στη φυσιολογία και την τοξικολογία. 
Αντιθέτως, έλπιζε ότι η µελέτη των επαγγελµατικών ασθενειών στο κοινωνικό 

                                                           

6
 Ο Αυστριακός γιατρός Ludwig Teleky (1872-1957), ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στο γερµανικό 
σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα, εργάστηκε ως ιατρός εργασίας στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας κατά 
την περίοδο της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης και είχε εξέχοντα ρόλο στους διεθνείς οργανισµούς της 
εποχής του, καθώς υπήρξε ιδρυτικό µέλος της ∆ιεθνούς Μόνιµης Επιτροπής για την Ιατρική της 
Εργασίας (1906) και εκδότης της Εγκυκλοπαίδειας για τις Επαγγελµατικές Ασθένειες που εξέδιδε το 
∆ΓΕ από το 1919. Μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία το 1933, ο Teleky κατέφυγε στην 
Βρετανία και στη συνέχεια στις ΗΠΑ, όπου και πέθανε. Στις ΗΠΑ δηµοσίευσε την, κλασική πλέον, 
µελέτη του History of Factory and Mine Hygiene (Νέα Υόρκη 1948) (Brown & Fee, 2012).  
7  Ο Henry E. Sigerist (1891-1957), σπούδασε αρχικά φιλολογία και ανατολικές γλώσσες στα 
Πανεπιστήµια της Ζυρίχης και του Λονδίνου, κατόπιν ιατρική στο Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης. 
∆ίδαξε ιστορία της ιατρικής στα Πανεπιστήµια της Ζυρίχης (ως το 1925), της Λειψίας (ως το 1932) 
και στο Johns Hopkins στις ΗΠΑ (από το 1932), όπου και διεύθυνε το ινστιτούτο ιστορίας της 
ιατρικής έως την παραίτηση του το 1947. Ίδρυσε το Bulletin of the Institute of the History of 
Medicine, το οποίο αργότερα µετεξελίχθηκε στο Bulletin of the History of Medicine. Οι απόψεις του 
για την κοινωνική σηµασία του συστήµατος της δηµόσιας υγείας της ΕΣΣ∆, για την οποία έγραψε 
τη µελέτη Socialized Medicine in the Soviet Union (Νέα Υόρκη 1937), τον έφερε σε ρήξη µε το 
αµερικανικό πολιτικό και ιατρικό κατεστηµένο. Εγκατέλειψε τις ΗΠΑ το 1947 για να εγκατασταθεί 
στην Ελβετία, όπου πέθανε το 1957 (Brown & Fee, 2003). 
8 Ο George Rosen (1910-1977), µετά τις γυµνασιακές του σπουδές στη Νέα Υόρκη, σπούδασε 
ιατρική στο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου (1930-1935) και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή 
στην κοινωνιολογία και τις πολιτικές επιστήµες. Εργάστηκε ως ιατρός στον αµερικανικό στρατό 
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, στο Τµήµα Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης 
(1947-1950). ∆ιατέλεσε καθηγητής της δηµόσιας υγείας στο Τµήµα ∆ηµόσιας Υγείας του 
Πανεπιστηµίου Columbia (1951-1969) και της ιστορίας των επιστηµών, της ιατρικής, της 
επιδηµιολογίας και της δηµόσιας υγείας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Yale (1969-1977). 
Υπήρξε εκδότης των περιοδικών Journal of the History of Medicine and Allied Sciences (1946-
1952) και American Journal of Public Health (1957-1973) και είχε πλούσιο συγγραφικό έργο. 
Ανάµεσα στα έργα του συγκαταλέγονται οι µονογραφίες History of Miners’ Diseases (Νέα Υόρκη 
1943), A History of Public Health (Νέα Υόρκη 1958), From Medical Police to Social Medicine: 
Essays on the History of Health Care (Νέα Υόρκη 1974).  Fee (1993). Morman (1993). 
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τους περιβάλλον θα δηµιουργούσε νέες ιδεολογικές προοπτικές, θα συνέβαλε στην 
επίλυση των προβληµάτων της βιοµηχανικής υγιεινής και θα συνεισέφερε σε µια 
ευρύτερη κατανόηση των κοινωνικών συνθηκών. Τόσο ο Rosen, όσο και άλλοι 
ιστορικοί της ιατρικής µε αυτή την προσέγγιση, εύρισκαν ευθείες και άµεσες 
συνδέσεις του παρελθόντος µε το παρόν και χρησιµοποιούσαν το παρελθόν ως 
έναν οδηγό, µια πηγή ηθικών µαθηµάτων για δράση στο σήµερα. Σ’ αυτές τις 
προσεγγίσεις, η ορθολογική ανάγνωση του παρελθόντος µέσα από την τεχνική και 
επιστηµονική πρόοδο και την κοινωνική ευθύνη µετατρέπεται σε εργαλείο. στην 
απόδειξη ότι οι άνθρωποι µε τη θέληση και την οργάνωση µπορούν να αλλάξουν 
τις κοινωνίες τους προς το καλύτερο. Παρά το εκτεταµένο ερευνητικό έργο του 
Rosen, οι προτεραιότητες υπήρξαν διαφορετικές στην ιστορία της ιατρικής 
µεταπολεµικά, στο ειδικό πλαίσιο του Ψυχρού Πολέµου, µε αποτέλεσµα να µην 
αναπτυχθούν οι κοινωνικές προσεγγίσεις της ιατρικής της εργασίας από την 
ιστορία της ιατρικής στον αγγλοσαξονικό κόσµο (Weindling, 1985b: 4. Fee, 1993). 

Στη Βρετανία, οι ιστορικοί έδωσαν µεταπολεµικά µια νέα έµφαση στην ιστορία 
της Βιοµηχανικής Επανάστασης, όχι από την άποψη των θριαµβευτικών 
τεχνολογικών επιτευγµάτων και της ιστορίας των εφευρετών-επιχειρηµατιών, αλλά 
από τη µεριά της ιστορίας των εργατών. Τα περισσότερα θέµατα αυτών των 
προσεγγίσεων αφορούν ζητήµατα κατοικίας, διατροφής και επιπέδου διαβίωσης, 
αποειδίκευσης των ειδικευµένων εργατών, όµως δεν αφορούν τις ίδιες τις 
επιδράσεις της εργασιακής διαδικασίας στην υγεία των εργατών. Η καθαυτή 
ιστορία της εργασιακής υγείας γνωρίζει αξιόλογη ανάπτυξη στις ΗΠΑ από τη 
δεκαετία του 1980, ενώ γνωρίζει πιο περιορισµένη ανάπτυξη σε ορισµένες 
ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία), από ιστορικούς που 
προέρχονται τόσο από την κοινωνική ιστορία και την ιστορία της εργασίας, όσο 
και από την ιστορία της ιατρικής. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι η δεκαετία του 1980 
σηµαδεύεται από τις κυβερνήσεις Θάτσερ στη Βρετανία και Ρήγκαν στις ΗΠΑ, η 
πολιτική των οποίων επέφερε δραστικά πλήγµατα στο κράτος πρόνοιας και στα 
ζητήµατα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (Rosner-Markowitz, 1991: xi).  

Από τη δεκαετία του 1990 ερευνητικές χρηµατοδοτήσεις τόσο στη Βρετανία 
όσο και στη Γαλλία θα επιτρέψουν τη συγκρότηση διεπιστηµονικών ερευνητικών 
οµάδων που θα θέσουν την ιστορία της εργασιακής υγείας στο επίκεντρο των 
ενδιαφερόντων τους και θα επιδιώξουν να καταστήσουν τα ζητήµατα αυτά ορατά 
στις κοινωνικές επιστήµες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνικό και ευρωπαϊκό 
πλαίσιο (Omnès &Bruno, 2004.  Bruno, Geerkens, Hatzfeld & Omnès, 2011). 
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Αντικείµενα της πρόσφατης ιστορικής έρευνας έχουν αποτελέσει:  
 
α) η ίδια η νοµοθεσία για τις αποζηµιώσεις σχετικά µε τα εργατικά ατυχήµατα 

και τις επαγγελµατικές ασθένειες. Στις σχετικές µελέτες εξετάζονται τα σύνθετα 
εννοιολογικά ζητήµατα που προκύπτουν από τις νόµιµες αξιώσεις των 
εργαζοµένων, αλλά και το ζήτηµα που προκύπτει µε την υπαγωγή των 
επαγγελµατικών ασθενειών στο «στάτους» του ατυχήµατος και η συζήτηση 
σχετικά µε το ποιος έχει την «ευθύνη» για το ατύχηµα ή την επαγγελµατική 
ασθένεια

.  
β) η µελέτη των κανονιστικών ρυθµίσεων για τα «επικίνδυνα» επαγγέλµατα. 

Εστιάζοντας στα «επικίνδυνα» επαγγέλµατα τα όποια τέθηκαν κάτω από 
νοµοθετικές ρυθµίσεις από τα τέλη του 19ου αιώνα, οι ιστορικοί επιχείρησαν να 
χαρτογραφήσουν τις απαρχές, τη φύση, τις συνέπειες και τη σηµασία µιας σειράς 
κοινοβουλευτικών ή γραφειοκρατικών βηµάτων προς τη µείωση ή, τουλάχιστον, 
τον έλεγχο ορισµένων επαγγελµατικών ασθενειών που αναγνωρίστηκαν επίσηµα 
ως συνέπεια της έκθεσης στους επαγγελµατικούς κινδύνους στον τοµέα της 
µεταποίησης (επικεντρώνοντας στις ασθένειες που προκαλούνται από µόλυβδο, 
φώσφορο, αρσενικό, ραδιενεργά υλικά, κλπ).  

γ) η ιστορία των µεγάλων επαγγελµατικών ασθενειών (όπως η πυριτίαση, η 
µολυβδίαση) σε εθνικά ή υπερεθνικά πλαίσια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ, όπως και 
στις ρυθµίσεις για τα «επικίνδυνα επαγγέλµατα», έχει η ανάδειξη των 
αντικρουόµενων επιστηµονικών λόγων (discourses) ως προς το ζήτηµα του 
ορισµού της ασθένειας.  

δ) οι στάσεις και οι πρακτικές των εργατών και εργατριών και των 
επαγγελµατικών σωµατείων στα ζητήµατα της εργασιακής υγείας.  

ε) η µελέτη των επιχειρηµατικών τεχνικών και στρατηγικών για τη διατήρηση 
της αρµονίας στις σχέσεις κεφαλαίου-εργασίας (στο πλαίσιο του ταιηλορισµού και 
της επιστηµονικής οργάνωσης της εργασίας) ή στο πλαίσιο αυταρχικών 
καθεστώτων (λ.χ. στη φασιστική Ιταλία).  

στ) οι βιοµηχανικοί κίνδυνοι και το ανθυγιεινό εργασιακό περιβάλλον σε 
συνάρτηση µε το νέο ερευνητικό αντικείµενο της περιβαλλοντικής ιστορίας 
(Bartrip, 2002. Omnès & Bruno, 2004. McIvor-Johnston, 2007. Bruno, Geerkens, 
Hatzfeld & Omnès, 2011a).  



∆ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

_________________________________________________________________________________________ 

 106 

ζ) το φύλο, είτε ως περιγραφική κατηγορία, είτε ως αναλυτικό εργαλείο, έχει 
χρησιµοποιηθεί από µελέτες, οι οποίες κατέδειξαν τις διαφορετικές επιπτώσεις της 
εργασίας στην υγεία ανδρών και γυναικών, τη συµµετοχή των εργατριών σε 
αγώνες για την εργασιακή υγεία, καθώς και τη διαµόρφωση έµφυλων κοινωνικών 
πολιτικών για την υγεία (Cottereau, 1983. Ellerkamp & Jungmann, 1983. Gordon, 
1993. Bender, 2001). 

Στις κοινωνικές επιστήµες, στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον για τα ζητήµατα της 
υγείας των εργαζοµένων είναι πρόσφατο και προέρχεται από την κοινωνιολογία 
της εργασίας και την ανθρωπολογία που έχουν επικεντρώσει τη µελέτη σε 
συγχρονικά ζητήµατα, όπως αυτό της παρενόχλησης (ψυχολογικής, σεξουαλικής, 
κλπ), το εργασιακό στρες, τις αυτοκτονίες στην France Telecom (Σπυριδάκης, 
2009. Καρακιουλάφη, 2012). Στην ιστοριογραφία, η διάσταση της ιστορίας της 
εργασιακής υγείας παραµένει ακόµα ζήτηµα εξαιρετικά περιορισµένο και δεν έχει 
προκαλέσει σχετικές εξειδικευµένες µελέτες. Το ενδιαφέρον στρέφεται, κυρίως, 
στην εισαγωγή της νοµοθεσίας και στους θεσµούς της κοινωνικής πολιτικής, όπως 
µάλιστα εξειδικεύονται στο θεσµικό πλαίσιο για την υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία από την πρώτη περίοδο διακυβέρνησης των Φιλελευθέρων και µετά (µε τη 
θέσπιση των πρώτων νόµων εργατικής πολιτικής στα 1910-1914) (Λιάκος, 1993. 
Αβδελά, 1989. Αβδελά ,1998. ∆ρίβας & Ραχιώτης, 2008. ∆ρίβας & Ραχιώτης, 
2011). Άλλες προσεγγίσεις παρακολουθούν τις συζητήσεις των «ειδικών» (ιατρών, 
υγιεινολόγων, επιθεωρητών) για την εξυγίανση της κοινωνίας, εστιάζοντας στη 
διασύνδεση της δηµόσιας υγείας µε την επαγγελµατική παθολογία και 
επισηµαίνοντας τη σταδιακή, όσο και αντιφατική, διαµόρφωση του πεδίου της 
εργασιακής υγείας στα τέλη του 19ου και στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα σε 
συνάρτηση µε τη διαδικασία αστικού εκσυγχρονισµού (Παπαστεφανάκη, 2005,  

2008. Papastefanaki, 2011). Οι επιπτώσεις της εργασίας στην υγεία των 
εργαζοµένων στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας έχει απασχολήσει σε ένα 
πολύ γενικό και περιγραφικό πλαίσιο την ιστοριογραφία, µε µοναδική εξαίρεση 
αυτή της κλωστοϋφαντουργίας, όπου η επαγγελµατική παθολογία του κλάδου και 
οι επιπτώσεις του αναλύονται διεξοδικότερα. ∆εν είναι, πάντως, άνευ σηµασίας, το 
γεγονός ότι το ενδιαφέρον αυτό για την εργασιακή υγεία στην ελληνική 
ιστοριογραφία συνδέεται, σε µεγάλο βαθµό, µε το ενδιαφέρον για τις έµφυλες 
σχέσεις (Αβδελά, 1990: 159-163. Παπαστεφανάκη, 2009: 310-357. Αγριαντώνη, 
1995: 97). 
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Μεθοδολογικές επισηµάνσεις και ερευνητικά ερωτήµατα 

 
Η ασθένεια και η ανικανότητα προς εργασία δεν αποτελούν µόνο οξείες εκφράσεις 
της κοινωνικής ανισότητας, αλλά επιδρούν γενικότερα στις συνθήκες και στο 
επίπεδο διαβίωσης. Έτσι, η κατανόηση της ιστορίας της εργασιακής υγείας 
συνδέεται αξεδιάλυτα µε τις προσεγγίσεις των ευρύτερων κοινωνικό-οικονοµικών 
συνθηκών. Η περιορισµένη έστω µελέτη του αντικειµένου στο περιθώριο της 
κοινωνικής ιστορίας, της ιστορίας της εργασίας, της ιστορίας των επιστηµών και 
της τεχνολογίας, αναδεικνύει µια ποικιλία λόγων, µεθόδων και πρακτικών: την 
εκφορά επιστηµονικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών λόγων, την υιοθέτηση 
κρατικών µεθόδων (από την επιτήρηση και τον έλεγχο µέσω των επιθεωρητών έως 
τις κρατικές υπηρεσίες επαγγελµατικής υγείας µε προληπτικές και θεραπευτικές 
αρµοδιότητες), την ανάπτυξη εργοδοτικών πρακτικών, τη συγκρότηση εργατικών 
αντιδράσεων. Την ίδια στιγµή, µια σειρά ζητηµάτων περιµένουν ακόµα τους 
ερευνητές τους: λ.χ. η µελέτη των επαγγελµατικών ασθενειών στη µακρά διάρκεια 
ή η στάση των εργαζοµένων και των επαγγελµατικών σωµατείων απέναντι στα 
θέµατα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Στις περισσότερες µελετηµένες 
περιπτώσεις της ευρωπαϊκής ιστορίας, η εργατική διαµαρτυρία µοιάζει να 
επικεντρώνεται πρωταρχικά, κατά το 19ο αιώνα και τον 20ό αιώνα, στο αίτηµα της 
αύξησης των αµοιβών και στη µείωση του ωραρίου και δευτερευόντως, κατά 
γενικόλογο τρόπο, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Οι διεκδικήσεις για 
βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλιση και συνταξιοδότηση, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, ενσωµατώνονται στα κύρια αιτήµατα των αµοιβών και 
του ωραρίου (Trempé, 1983. Bruno, Geerkens, Hatzfeld & Omnès, 2011a: 24-28. 
Παπαστεφανάκη, 2009). Αντίθετα, σπάνιες είναι οι ιστορικά γνωστές περιπτώσεις, 
στις οποίες οι εργατικοί αγώνες αφορούν άµεσα διεκδικήσεις για ζητήµατα υγείας 
στην εργασία ή οι εργαζόµενοι διεκδικούν την άµεση συµµετοχή τους στη µέθοδο 
παρέµβασης και στον καθορισµό των κριτηρίων εκτίµησης του επαγγελµατικού 
κινδύνου, όπως λ.χ. συνέβη στην Ιταλία από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 
(Gordon, 1993. Carnevale & Baldasseroni, 1999. Carnevale, 2007). Από την άλλη 
µεριά, έχει υποστηριχθεί ότι η επιφυλακτικότητα των εργατών και εργατριών να 
χρησιµοποιήσουν µέσα ατοµικής προστασίας κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, 
τουλάχιστον στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αιώνα, εξέφραζε πιθανώς την 
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άρρητη αντίστασή τους στο άνωθεν επιβαλλόµενο εγχείρηµα εκσυγχρονισµού 
(Αβδελά, 1998). Εντούτοις, το θέµα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  

Με αυτόν τον προβληµατισµό ας επισηµάνουµε, σχεδόν επιγραµµατικά, 
ορισµένα µεθοδολογικά ζητήµατα:  

1) Η περιοδολόγηση, ο χρονικός εντοπισµός των σηµείων τοµής, αλλά και οι 
διάρκειες, η συγκυρία, µε δυο λόγια ο χρόνος της ιστορίας, χρειάζονται 
προκειµένου να κατανοήσουµε και να εµβαθύνουµε σε φαινόµενα που µοιάζουν ά-
χρονα (ιδίως όταν εφαρµοστούν πάνω τους ανθρωπολογικές, κοινωνιολογικές ή 
άλλες θεωρίες).  

2) Η συγκριτική προσέγγιση, ζητούµενο πάντα στην ελληνική ιστοριογραφία, 
δεν χρειάζεται να γίνεται µόνο αναφορικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο. Συγκρίσεις 
µπορούν να γίνουν και αναφορικά µε τις στάσεις των εργατών απέναντι στην 
ασθένεια, την υιοθέτηση προληπτικών µέτρων, ασφαλιστικών παροχών κλπ. Η 
σύγκριση, ωστόσο, έχει σηµασία στο βαθµό που λαµβάνεται υπόψη και το 
ευρύτερο περιβάλλον και τα µεγέθη των υπό σύγκριση περιοχών (έτσι λ.χ. η 
σύγκριση των εργοδοτικών πρακτικών για την αντιµετώπιση των εργατικών 
ατυχηµάτων στη Μεγάλη Βρετανία µε την ελληνική περίπτωση πρακτικά δεν έχει 
νόηµα). Αυτή η παρατήρηση µας οδηγεί στην τρίτη επισήµανση, την κλίµακα της 
ανάλυσης. 

3) Η µικρή κλίµακα επιτρέπει ενδεχοµένως διεισδυτικότερη ανάλυση και ευνοεί 
ίσως περισσότερο τη σύγκριση απ’ ό,τι οι εθνικές συγκρίσεις (όπου η χρήση των 
εθνικών στατιστικών µπορεί να σηµαίνει υποκαταγραφή των επαγγελµατικών 
ασθενειών, των εργατικών ατυχηµάτων, κλπ.). Από την άλλη µεριά, µια 
υπερεθνική κλίµακα ανάλυσης (λ.χ. σε επίπεδο χωρών του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας) τοποθετεί την ελληνική περίπτωση στη διεθνή ιστορία. Μια ιστορία των 
ρυθµίσεων για την αντιµετώπιση λ.χ. της πυριτίασης, ή της µολυβδίασης, στο 
πλαίσιο των χωρών του ∆ΓΕ, η οποία θα µελετούσε τους οικονοµικούς, 
κοινωνικούς και υγειονοµικούς διακανονισµούς µέσα από τους θεσµούς και το 
διεθνές δίκαιο σε πλανητικό επίπεδο, θα είχε ασφαλώς ενδιαφέρον.  

4) Τόσο η «τάξη» όσο και το «φύλο» και η «ηλικία» συνιστούν κεντρικούς 
τρόπους διαµόρφωσης της κοινωνικής εµπειρίας και παραµέτρους της κοινωνικής 
πολιτικής. Αν η έννοια της κοινωνικής τάξης έχει χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα ως 
αναλυτικό εργαλείο διεθνώς στη µελέτη της ιστορίας της υγείας των εργαζοµένων 
για να τεκµηριώσει την οικονοµική βάση της σχέσης «υγεία–ασθένεια» και να 
εξηγήσει την εκµετάλλευση της εργασίας των µισθωτών από τους εργοδότες, οι 
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άλλες δύο αναλυτικές κατηγορίες (φύλο και ηλικία) δεν έχουν µέχρι στιγµής 
αξιοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό στην ιστορία της εργασιακής υγείας. Παρότι έχει 
καταδειχθεί σε ορισµένες περιπτώσεις η επίδραση της εργασίας στην υγεία των 
εργατριών, εντούτοις χρειάζεται να µελετηθεί η σηµασία του φύλου στην 
επαγγελµατική υγεία και ως προς εκείνους τους παραγωγικούς κλάδους που 
χρησιµοποιούν κατά κύριο λόγο (ή αποκλειστικά) άνδρες εργαζόµενους: Πώς, λ.χ., 
συγκροτείται η ανδρική εργατική ταυτότητα σε σχέση µε τα ζητήµατα υγείας και 
ασφάλειας στους εργάτες µετάλλου ή τους µεταλλωρύχους; Πώς συνδέονται οι 
πρακτικές για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας µε την έννοια της 
επικινδυνότητας και της ανάληψης ρίσκων στους χώρους δουλειάς; Σε ένα 
γενικότερο επίπεδο, πώς συνδέονται οι πολιτικές και οι πρακτικές για την υγεία και 
την ασφάλεια στην εργασία µε τις κυρίαρχες στις σύγχρονες δυτικοευρωπαϊκές 
κοινωνίες αξίες της οικογένειας και της µητρότητας; 

5) Η µελέτη της νοµοθεσίας σχετικά µε τις αποζηµιώσεις και τα ασφαλιστικά 
συστήµατα µοιάζει απελπιστικά «νοµικίστικη», και ενδεχοµένως «βαρετή», έχει 
εντούτοις κεντρική σηµασία στην κατανόηση της ιστορίας της εργασιακής υγείας. 

και αυτό επειδή η έννοια της αποζηµίωσης (ως µορφή επιδότησης της 
προκαλούµενης ανικανότητας προς εργασία) απαιτεί «αντικειµενική» ιατρική και 
επιστηµονική παρατήρηση σχετικά µε την τεκµηρίωση του επαγγελµατικού 
χαρακτήρα της ασθένειας καθώς και της έκθεσης του ασθενούς στον βλαπτικό 
παράγοντα, ο οποίος ευθύνεται για την εκδήλωση της συγκεκριµένης νόσου. Όταν 
µια ασθένεια αναγνωρίζεται από τη νοµοθεσία ως «επαγγελµατική», τότε µόνο 
µπορεί ο πάσχων, ως ανίκανος προς εργασία, να αποζηµιωθεί, επειδή η άµεση 
αιτία της ασθένειας προέρχεται από τις συνθήκες εργασίας. Εντούτοις, το θέµα 
µπορεί να είναι διαφιλονικούµενο, αν επιχειρηθεί να αποδειχθεί, όπως συνέβαινε 
στις αρχές του 20ού αιώνα, ότι οι αιτίες της ασθένειας δεν προέρχονται άµεσα από 
τις εργασιακές συνθήκες, αλλά από τις συνθήκες διαβίωσης (τη φτωχή διατροφή, 
τη χαµηλή ποιότητα κατοικίας, κλπ.), από συνθήκες, δηλαδή, που συνδέονται 
έµµεσα µε την εργασία και τον ανεπαρκή µισθό. Σ’ αυτή την περίπτωση ο πάσχων 
εργαζόµενος δεν µπορεί να αποζηµιωθεί. Εποµένως, τα επιχειρήµατα που 
διατυπώνονται από ιατρούς και άλλους επιστήµονες σχετικά µε το αν η ασθένεια 
συνδέεται µε την προδιάθεση του αρρώστου (ή όχι), αν υπάρχουν «κανονικές» και 
«µη κανονικές» τάσεις στους ασθενείς, αν οι ασθενείς διαβιούν σωστά, 
διατρέφονται ικανοποιητικά κλπ., είναι ασφαλώς επιχειρήµατα που µπορούµε να 
τα αναγνώσουµε στο πλαίσιο της έννοιας του κοινωνικού ελέγχου και της 



∆ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

_________________________________________________________________________________________ 

 110 

βιοπολιτικής. Είναι, επίσης, επιχειρήµατα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα 
ασφαλιστικά δικαστήρια εναντίον των νοσούντων εργαζοµένων που διεκδικούν 
αποζηµιώσεις για επαγγελµατικές ασθένειες. Απ’ αυτή την άποψη, ούτε το θεσµικό 
πλαίσιο ούτε η επιστηµονική γνώση που συµβάλλει στη διαµόρφωσή του δεν 
αποτελούν ουδέτερα στοιχεία αναφορικά µε την περιγραφή και την ανάλυση. 

6) Η ανάδειξη, µε τρόπο συγκεκριµένο και απτό, των φορέων της δράσης, των 
δρώντων ιστορικών υποκειµένων (ιατρών, µηχανικών, επιθεωρητών, οργανισµών 
και υπηρεσιών, εργοδοτών, επαγγελµατικών σωµατείων, εργατών και εργατριών), 
που κινητοποιούνται και εµπλέκονται στη διαπάλη για τους ορισµούς και το νόηµα 
της επαγγελµατικής υγείας, που αναπτύσσουν πρακτικές, που ασκούν πολιτικές και 
σχεδιάζουν στρατηγικές, µπορεί να αποτελέσει ουσιαστική συµβολή της ιστορικής 
επιστήµης (στο ερώτηµα «ποιοι συγκεκριµένα, µε ποιους τρόπους…»), πέρα από 
τις γενικευτικές και συχνά ανιστορικές θεωρητικές διατυπώσεις. Η παρατήρηση 
αυτή µας οδηγεί στην έβδοµη και τελευταία παρατήρηση. 

7) Η προφορική ιστορία ως µέθοδος συµβάλλει, µαζί µε την αρχειακή έρευνα, 
στην ανασυγκρότηση της κρυµµένης ιστορίας της εργασιακής διαδικασίας. Η 
ανάδειξη της εργατικής κουλτούρας και της ανάληψης «ρίσκων», η έννοια της 
επικινδυνότητας, της ικανοποίησης (ή της έλλειψης ικανοποίησης) από την 
εργασία, τα όρια και οι περιορισµοί που επιβάλλουν οι ρυθµοί και οι ανάγκες της 
παραγωγής στον ίδιο το χώρο εργασίας, η πρόσληψη, εντέλει, το βίωµα και η 
εµπειρία της εργασιακής υγείας και της επαγγελµατικής ασθένειας από τα ίδια τα 
ιστορικά υποκείµενα µπορεί να ανασυγκροτηθούν και να κατανοηθούν 
πληρέστερα µέσω της προφορικής ιστορίας. 

Συµπερασµατικά, η ιστορία της υγείας των εργαζοµένων δεν περιορίζεται στη 
µελέτη των γραφειοκρατικών δοµών, των θεσµών και της νοµοθεσίας, αλλά 
διεισδύει σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, πολιτισµικής ζωής θέτοντας ερωτήµατα 
σχετικά µε την εξουσία, την ιδεολογία, τον κοινωνικό έλεγχο, την εργατική 
αντίσταση. Η συνύφανση της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτισµικής 
ιστορίας µε την ιστορία της ιατρικής, των επιστηµών και της τεχνολογίας, η 
αναγνώριση της σηµασίας της επιστηµονικής προόδου, των τεχνολογικών 
αλλαγών και του θεσµικού πλαισίου, αλλά και η ανάδειξη της εµπειρίας των 
υποκειµένων συγκροτούν αυτό το σύνθετο ιστοριογραφικό πεδίο, της ιστορίας της 
υγείας των εργαζοµένων.  

Το ερώτηµα στον τίτλο του άρθρου «άρρωστοι από εργασία;» ήθελε να 
αναδείξει τον πλούσιο προβληµατισµό που µπορεί να προέλθει απ’ αυτό το 
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παραµεληµένο θέµα της κοινωνικής ιστορίας. Καθώς το ερώτηµα κινδυνεύει να 
µετατραπεί στη βεβαιότητα «άρρωστοι από ανεργία» ή «άρρωστοι από εργασιακή 
ανασφάλεια», ίσως οι ιστορικοί του µέλλοντος να παρακινηθούν να ερευνήσουν 
διεξοδικότερα την ιστορία της υγείας των εργαζοµένων.  
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Μανόλης Τζανάκης 

 

 

Η κοινωνική και η κοινοτική ψυχιατρική στην Ελλάδα 

 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 επιχειρήθηκε µια συνολική αναδιάρθρωση 
των ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, µε τη δηµιουργία κοινοτικού, κατά το 
κοινώς λεγόµενο, τύπου ψυχιατρικών υπηρεσιών, όπως είναι τα κέντρα ψυχικής 
υγείας, τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για παιδιά κι εφήβους, οι ψυχιατρικοί τοµείς 
των γενικών νοσοκοµείων, οι κινητές ψυχιατρικές µονάδες, οι ξενώνες, τα 
οικοτροφεία, τα θεραπευτικά διαµερίσµατα κ.ά. Τρία ψυχιατρικά νοσοκοµεία 
έκλεισαν ή οδεύουν προς κλείσιµο και τα υπόλοιπα άλλαξαν θεραπευτικό 
προσανατολισµό, καθώς θεωρήθηκε ότι εφεξής αποσκοπούν όχι στη µακροχρόνια 
νοσηλεία, η οποία απαξιώθηκε και καταγγέλθηκε ως αντιθεραπευτική πρακτική, 
αλλά στη διαχείριση των «οξέων» περιστατικών. 

Βέβαια, στην Ελλάδα η πορεία «από το άσυλο προς την κοινότητα» παραµένει 
ηµιτελής, χαρακτηρίζεται από αντιφάσεις και η προοπτική της φαντάζει δυσοίωνη 
εξαιτίας της χείριστης δηµοσιονοµικής κατάστασης και της συνακόλουθης 
ιδεολογικής επίθεσης που δέχεται το κοινωνικό κράτος. Εντούτοις, οι ψυχιατρικές 
θεραπείες ασκούνται ολοένα και περισσότερο έξω από τα εξειδικευµένα 
ψυχιατρικά νοσοκοµεία. Επιπλέον, σε αυτό το νέο θεραπευτικό πλαίσιο, 
εµφανίζονται νέοι παρεµβαίνοντες, όπως είναι οι σύλλογοι οικογενειών, 
«χρηστών» ή «ληπτών» και Μ.Κ.Ο., οι οποίες οργανώνουν θεραπευτικές 
παρεµβάσεις ή αναπτύσσουν προγράµµατα ψυχικής υγείας, µε σκοπούς 
πολιτικούς, επιστηµονικούς-θεραπευτικούς ή και επιχειρηµατικούς. Το 
αποτέλεσµα είναι µια διασταλτική ερµηνεία της ψυχικής ασθένειας, η οποία 
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δείχνει να µην µπορεί να περιοριστεί στη στενή βιοϊατρική της εκδοχή, καθώς 
τείνει να συµπεριλάβει στον ορισµό της διαστάσεις της καθηµερινότητας, του 
σχεδιασµού της βιογραφίας και εν γένει της κοινωνικής ζωής. Οι νέοι τρόποι 
ορισµού της ασθένειας, ιδιαίτερα η διείσδυση στο πεδίο της ψυχιατρικής 
καθηµερινότητας οιονεί κλινικών εννοιών, τροποποιεί τους ίδιους τους 
θεραπευτικούς προσανατολισµούς, στο βαθµό που η ψυχιατρική παρέµβαση τείνει 
να συµπεριλάβει την τροποποίηση της σχέσης µε τον εαυτό και µε τους άλλους, 
την ίδια τη συγκρότηση της υποκειµενικότητας. 

Κάθε εννοιολογική προσέγγιση της ασθένειας βασίζεται σε ένα σύνολο από 
πεποιθήσεις αναφορικά µε τον εαυτό και τις σχέσεις του µε τους άλλους. Έτσι, η 
διεύρυνση της θεραπευτικής παρέµβασης µε δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν 
αµιγώς κλινικό χαρακτήρα θέτει εκ νέου ζητήµατα εννοιολόγησης της ψυχικής 
ασθένειας. Ως εκ τούτου επαναπροσδιορίζεται ο χαρακτήρας των «σοβαρών 
ψυχικών διαταραχών» και αναδεικνύεται η κοινωνική τους διάσταση. ∆εν µας 
ξενίζει το γεγονός ότι στον ελληνικό χώρο χρησιµοποιούνται νέες λέξεις 
προκειµένου να προσδιοριστούν τα άτοµα εκείνα στα οποία απευθύνεται η 
δηµόσια ψυχιατρική: «ψυχικά πάσχων άνθρωπος», «ψυχικά πάσχον υποκείµενο», 
«ένοικος», «πελάτης», «εξυπηρετούµενος», «χρήστης» ή «λήπτης» υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας», συµπληρωµατικά του παραδοσιακού χαρακτηρισµού «ψυχικά 
άρρωστος». Οι οιονεί κλινικές αυτές έννοιες, οι οποίες παραπέµπουν σε 
διαφορετικές κοινωνικές παραστάσεις περί υποκειµένου και εαυτού, συνάδουν µε 
νέες µορφές οργάνωσης της θεραπευτικής σχέσης, µε ένα διαφορετικό καθεστώς 
κλινικής πρακτικής, το οποίο χαρακτηρίζεται ως κοινωνικό/κοινοτικό. 

Ο όρος κοινοτική ψυχιατρική προσδιορίζει την οργανωτική αναδιάρθρωση, ενώ 
ο όρος κοινωνική ψυχιατρική είναι πιο ευρύς και συµπεριλαµβάνει τις θεωρητικές 
και θεραπευτικές αντιλήψεις στο χώρο της ψυχιατρικής που κατανοούν το υπό 
θεραπεία υποκείµενο πρωτίστως ως κοινωνικό δρώντα (Τζανάκης, 2002, 2003, 
2007, 2008).  

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί µια αδρή περιγραφή των σηµαντικότερων 
προσεγγίσεων, οι οποίες επιχειρούν να στοχαστούν αυτή την πολυεπίπεδη 
διαδικασία αναδιοργάνωσης της θεραπευτικής σχέσης, εγχείρηµα το οποίο συνάδει 
αφενός µε µια αλλαγή των αντιλήψεων περί ψυχοπαθολογίας και αφετέρου µε την 
εµφάνιση µη ιατρικού τύπου αφηγήσεων της ιστορίας του πεδίου της ελληνικής 
ψυχιατρικής. Η έµφαση στην ανάλυση που ακολουθεί δίνεται στις λιγοστές 
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ιστορικές, κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές έρευνες οι οποίες εξετάζουν την 
ελληνική ψυχιατρική ως αντικείµενο µελέτης και στις µη-ιατρικές προσεγγίσεις 
περί εαυτού τις οποίες προτείνουν. Ο στόχος είναι να διερευνηθεί αφενός ο βαθµός 
όσµωσης της κοινωνιολογικής και της ανθρωπολογικής σκέψης µε την ψυχιατρική 
στη σύγχρονη Ελλάδα, τα τελευταία τριάντα χρόνια κυρίως, και αφετέρου η µορφή 
των επιρροών των κοινωνικών επιστηµών στις θεραπευτικές πρακτικές. 
Συγκεκριµένα, το κείµενο που ακολουθεί επικεντρώνεται: 

(α) Στην κωδικοποίηση και κατηγοριοποίηση των προσεγγίσεων που 
αναπτύσσονται στο εσωτερικό της ελληνικής ψυχιατρικής, οι οποίες υιοθετούν την 
οπτική των κοινωνικών επιστηµών, ή στοιχεία αυτών, προκειµένου να 
επαναπροσδιοριστεί το «αντικείµενο» των θεραπευτικών παρεµβάσεων. 

(β) Στην αδρή περιγραφή των µελετών που αναλύουν τον ψυχιατρικό θεσµό και 
τις θεραπευτικές πρακτικές ως αντικείµενο µελέτης, υπό την οπτική των 
κοινωνικών επιστηµών. 

(γ) Στην αναλυτική παρουσίαση των κοινωνιολογικών και των ανθρωπολογικών 
ερευνών που µελετούν τους τρόπους µε τους οποίους ο ψυχιατρικός θεσµός, στη 
µετα-ασυλική εκδοχή του, επικεντρώνεται στην υποκειµενικότητα, επιχειρώντας 
να επαναπροσδιορίσει τη σχέση µε τον εαυτό του «πάσχοντος υποκειµένου». 

Όπως υποστηρίζεται, αν και οι αναφορές στην αναγκαιότητα προσέγγισης και 
«αξιοποίησης» των κοινωνικών επιστηµών εκ µέρους πολλών επαγγελµατιών 
ψυχικής υγείας είναι συχνές, δεν έχει αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος 
µεταξύ των δύο χώρων, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων. 

 
 
Κοινωνική ιστορία της ελληνικής ψυχιατρικής: βασικές συνεισφορές 

 

Μιλώντας για κοινωνική ιστορία της «ελληνικής ψυχιατρικής» υπογραµµίζονται οι 
πολιτισµικές προϋποθέσεις εφαρµογής της ψυχιατρικής στην Ελλάδα και οι 
κοινωνικές της συνδηλώσεις. Ο χαρακτηρισµός «ελληνική ψυχιατρική» δίνει 
έµφαση στο χώρο εφαρµογής, στις τοπικές ιδιαιτερότητες και στους πολιτισµικούς 
όρους συγκρότησής της. Αντίθετα, η αναφορά στην «ψυχιατρική στην Ελλάδα» 
υπονοεί την εγκαθίδρυση ενός επιστηµονικού λόγου περί ψυχιατρικής κατά τη 
διαδικασία κοινωνικού εκσυγχρονισµού της χώρας (Πλουµπίδης, 1989: 130). Με 
αυτή την δεύτερη ανάγνωση της ιστορίας της ψυχιατρικής υπονοείται ότι αυτή η 
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ιατρική ειδικότητα έχει οικουµενικά στοιχεία, ανεξάρτητα από τους κοινωνικούς 
χώρους εφαρµογής και τις όποιες ιδιαιτερότητές τους. ∆ηλαδή, αναφέρεται σε µια 
γενική ιστορία της ψυχιατρικής, ως σώµατος γνώσεων και θεραπευτικών 
παρεµβάσεων που εξελίσσεται προοδευτικά και χαρακτηρίζεται από µια κίνηση 
από την άγνοια στη γνώση, από την αναποτελεσµατικότητα στην 
αποτελεσµατικότητα, από τη δοξασία στην επιστηµονική αλήθεια. Έτσι, συχνά τα 
εγχώρια ψυχιατρικά εγχειρίδια και συγγράµµατα εντάσσουν την ελληνική 
ψυχιατρική σε αυτή τη γενική κίνηση, η οποία χαρακτηρίζει τον «εκσυγχρονισµό» 
της ελληνικής κοινωνίας, νοούµενο ως συντονισµό µε τις χώρες της ∆ύσης 
(Μάνος, 1988· Χαρτοκόλλης, 1991). Αυτή η ιατροκεντρική θεώρηση της ιστορίας 
της ψυχιατρικής παραγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της ανάδυσης της ψυχιατρικής 
στη νεωτερικότητα, ως ενός συγκεκριµένου, ιστορικά καθορισµένου πλαισίου 
κατανόησης της παραφροσύνης, ως µιας πορείας που οδηγεί στην σταδιακή 
αποσύνδεση της τρέλας από τα µεταφυσικά της συµφραζόµενα και στην 
τοποθέτησή της στο πεδίο αρµοδιότητας του ιατρικού λόγου (Καράβατος, 1993: 
16). Το ενδιαφέρον να µελετηθεί η ελληνική ψυχιατρική ως κοινωνικός θεσµός ο 
οποίος συγκροτείται σταδιακά στον ελληνικό χώρο, αντανακλώντας τα κοινωνικά 
και ιδεολογικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας, έχει αναπτυχθεί σχετικά 
πρόσφατα, µόλις στο τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα κι εφεξής.1 

Τα έργα που έχουν γραφτεί για την ελληνική ψυχιατρική µπορούν να 
διακριθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες:  

α) Εργασίες ψυχιάτρων, κυρίως πανεπιστηµιακών καθηγητών, και άλλων 
επαγγελµατιών ψυχικής υγείας, οι οποίοι επιχειρούν, εµπλεκόµενοι στον 
εσωτερικό διάλογο του πεδίου, να στοχαστούν επί της ιστορίας της ελληνικής 
ψυχιατρικής. Τα έργα αυτά  συνίστανται σε εισαγωγικά τµήµατα ψυχιατρικών 
εγχειριδίων, επιδηµιολογικές µελέτες για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση των 
τελευταίων τριάντα ετών και θεωρητικά κείµενα στο ευρύτερο πλαίσιο της 
κοινωνικής ψυχιατρικής, δηλαδή της προσέγγισης η οποία συµπεριλαµβάνει στον 
εξηγητικό και θεραπευτικό της ορίζονται και την κοινωνική διάσταση της 
ψυχοπαθολογίας. Είναι δηµοσιευµένα υπό µορφή βιβλίων, πανεπιστηµιακών 
εγχειριδίων ή άρθρων στον ειδικό τύπο, τα περισσότερα εκ των οποίων στα 

                                                           

1 Βλ. για παράδειγµα το 19ο τεύχος του περιοδικού Σύγχρονα Θέµατα (1983), το οποίο είναι 
αφιερωµένο στην κατάσταση της ελληνικής ψυχιατρικής την εποχή εκείνη. 
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Τετράδια Ψυχιατρικής.2 Στις εργασίες αυτές το θεραπευτικό µέληµα συµπλέει µε το 
πολιτικό ενδιαφέρον για µετασχηµατισµό των ασυλικού τύπου ψυχιατρικών 
υπηρεσιών, και η χρήση εννοιών οι οποίες προέρχονται από τις κοινωνικές 
επιστήµες αποσκοπούν στην ορθολογικότερη οργάνωση της κλινικής πρακτικής.  

Ένας σηµαντικός αριθµός ακαδηµαϊκών δασκάλων, κυρίως ψυχιάτρων, εκ των 
οποίων ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε τον Παναγιώτη Σακκελαρόπουλο, τον 
Μιλτιάδη Λειβαδίτη, τον Θανάση Τζαβάρα, τον Λευτέρη Αµπατζόγλου, τον 
Μάριο Μαρκίδη, τον Στέλιο Στυλιανίδη και τον Θανάση Καράβατο, συνέβαλλαν 
στην ανάπτυξη ενός επιστηµολογικού προβληµατισµού ο οποίος κατατείνει στην 
αµφισβήτηση της απόλυτης κυριαρχίας της βιοϊατρικής θεώρησης της 
ψυχοπαθολογίας στην Ελλάδα, υιοθετώντας ερµηνευτικά σχήµατα τόσο από το 
χώρο της ψυχανάλυσης όσο και από αυτόν της κοινωνικής ψυχιατρικής, 
(Αµπατζόγλου και Αποστολακέας, 1999· Αµπατζόγλου, 1991· Ζήση, 2002· 
Καράβατος, 1991· Λειβαδίτης, 1994· Lebovici και Σακελλαρόπουλος, 1989, 1990· 
Μαδιανός, 1983, 1994, 1999α, 1999β, 2000α, 2000β· Μαρκίδης, 1998· 
Στυλιανίδης 1999α, 1990,  1993, 2001· Τζαβάρας, 1984 ). 

β) Έργα επαγγελµατιών ψυχικής υγείας, κυρίως ψυχιάτρων, οι οποίοι υιοθετούν 
µια διαφορετική επιστηµονική οπτική, καθώς εργάζονται ως ιστορικοί, 
κοινωνιολόγοι ή οικονοµολόγοι. ∆ηλαδή επαγγελµατιών ψυχικής υγείας, οι οποίοι 
πραγµατοποιούν συγκεκριµένες µελέτες που βασίζονται σε εννοιολογικά εργαλεία 
και µεθόδους των κοινωνικών επιστηµών. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία συναντάµε 
ορισµένες διδακτορικές διατριβές, εξειδικευµένα βιβλία αλλά και µια σειρά 
άρθρων στον ειδικό τύπο που κατανοούνται ως πολιτικές παρεµβάσεις στο 
εσωτερικό της συζήτησης για την ψυχιατρική µεταρρύθµιση (Γκιωνάκης, 1999· 
Γκούνη, 2001· Ιεροδιακόνου και Ιακωβίδης, 1997· Μεγαλοοικονόµου και Λουκάς, 
1999· Παπαδάτος, 1987· Τάσση, 1988). Ειδική µνεία οφείλουµε στο 
ιστοριογραφικό έργο του ∆ηµήτρη Πλουµπίδη, το οποίο συνιστά ανεκτίµητη 
συνεισφορά στην κατανόηση της εγκατάστασης της ψυχιατρικής στην Ελλάδα τον 
19ο αιώνα (Πλουµπίδης, 1989). Επίσης θα πρέπει να αναφερθούµε στα κείµενα του 
Θεόδωρου Μεγαλοοικονόµου και της Κατερίνας Μάτσα, εκδότριας των Τετραδίων 
Ψυχιατρικής, τα οποία υιοθετούν µια κριτική —µαρξιστικής έµπνευσης—ανάλυση 

                                                           

2 Το πρώτο τεύχος του περιοδικού Τετράδια Ψυχιατρικής εµφανίζεται τον Μάρτιο του 1984, και 
συνεχίζει να εκδίδεται µέχρι και σήµερα. 
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της ψυχιατρικής µεταρρύθµισης (Μάτσα, 1999α, 1999β, 1999γ, 2000· 
Μεγαλοοικονόµου, 1993, 1999α, 1999β, 2000, 2001α, 2001β). Επίσης, το έργο του 
Κώστα Μπαϊρακτάρη αποτελεί την πρώτη ολοκληρωµένη µελέτη της ιδρυµατικής 
ψυχιατρικής στην Ελλάδα (Bairaktaris 1984), αλλά και µια διεισδυτική εκτίµηση 
της κατάστασης µετά τη µεταρρύθµιση, καθώς και των µελλοντικών προοπτικών 
(Μπαϊρακτάρης, 1994). 

γ) Έργα από το χώρο των κοινωνικών επιστηµών, τα οποία εστιάζονται στην 
ελληνική ψυχιατρική ως επιστηµονικό αντικείµενο. Τα έργα αυτής της κατηγορίας 
είναι ολιγάριθµα, και στα σηµαντικότερα εξ αυτών θα αναφερθούµε εκτενώς στη 
συνέχεια (Mitrossilis-Asimakopoulou, 1991· Καραµανωλάκης, 1997, 1998· Blue, 
1999· Κούτση, 2001· Τζανάκης, 2008, 2012· Στυλιανίδης και Στυλιανούδη, 2008· 
Κριτσωτάκη, 2009). Συγκεκριµένα επιχειρείται η διερεύνηση του βαθµού 
διείσδυσης ανθρωπολογικών και κοινωνιολογικών εννοιών στην οργάνωση της 
ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και η αδρή περιγραφή των ανθρωπολογικών και 
κοινωνιολογικών ερευνών οι οποίες εξετάζουν ως αντικείµενό τους την ελληνική 
ψυχιατρική. Η εξέταση της ψυχιατρικής πρακτικής ως αντικειµένου των 
κοινωνικών επιστηµών, και η χρήση κοινωνιολογικών και ανθρωπολογικών 
εννοιών στο κλινικό-θεραπευτικό έργο είναι διαδικασίες που 
αλληλοτροφοδοτούνται. 

 

 

Κοινωνιολογία, κοινωνική ανθρωπολογία και κλινικές εφαρµογές 

 
Ο επιστηµολογικός στοχασµός ο οποίος αναπτύχθηκε δια µέσου των εργασιών, οι 
οποίες εξετάζουν ως αντικείµενό τους την ελληνική ψυχιατρική, επηρέασε την 
κλινική πρακτική, αναδεικνύοντας µια αφενός πιο κοινωνική και αφετέρου πιο 
ψυχοδυναµική θεώρηση του ψυχιατρικού «αντικειµένου». Σε αυτή τη µεταστροφή 
έπαιξαν κάποιο ρόλο, παρότι µάλλον περιθωριακό, και οι κοινωνικές επιστήµες. 
Είναι αλήθεια ότι η κοινωνιολογία και η κοινωνική ανθρωπολογία απουσιάζουν 
από αυτές τις διεργασίες έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Εξαίρεση αποτελεί 
η συµµετοχή του καθηγητή κοινωνιολογίας Βασίλη Φίλια στην επταµελή οµάδα 
εργασίας η οποία συγκροτήθηκε µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας στις 31 Μαρτίου του 1982, προκειµένου να «εκπονήσει σχέδιο 
συνολικής επεξεργασίας των προβληµάτων και ριζικών αλλαγών, καθώς και να 
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γίνουν προτάσεις για λύσεις άµεσες και µακρόπνοες» (Απόφαση ∆1 
α/12.780/31.03.1982). Το υπόµνηµα κατατέθηκε ένα µήνα µετά τη σύγκλιση της 
επιτροπής, προκειµένου οι προτάσεις να συνυπολογιστούν στο νοµοσχέδιο µε το 
οποίο θεσπίστηκε το Ε.Σ.Υ. (Σακελλαρόπουλος, 1983: 45-49). 

Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση ανάγκασε την ψυχιατρική να στραφεί στις 
κοινωνικές επιστήµες προκειµένου να εµπλουτίσει τον τρόπο µε τον οποίο 
κατανοεί και διαχειρίζεται την ψυχοπαθολογία. Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει 
στην περίπτωση ενός εγχειρήµατος συνεργασίας µεταξύ κοινωνικής 
ανθρωπολογίας και ψυχιατρικής, στην Εύβοια, µε αφορµή τη µεταφορά ασθενών 
από το ψυχιατρείο της Λέρου, µετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για τις συνθήκες 
διαβίωσης που επικρατούσαν εκεί. Η «αποϊδρυµατοποίηση» των πρώην 
εγκλείστων στο εν λόγω ψυχιατρείο συνδέθηκε µε τη δηµιουργία για πρώτη φορά 
ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Εύβοια. Πρωτεργάτες σε αυτό το εγχείρηµα 
σύζευξης κοινωνικών επιστηµών —κυρίως της κοινωνικής ανθρωπολογίας—και 
της ψυχιατρικής, ήταν ο ψυχίατρος Στέλιος Στυλιανίδης και η νοµικός και 
κοινωνική ανθρωπολόγος Λίλυ Στυλιανούδη. 

Το 1991 πραγµατοποιείται µια ηµερίδα από το Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής 
Υγείας Χαλκίδας µε τίτλο «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και ψυχιατρική: η 
χρήση των ψυχοφαρµάκων στην κλινική πράξη του γενικού γιατρού». Σε αυτή 
προσεκλήθη η Ιταλίδα κοινωνική ανθρωπολόγος και ψυχαναλύτρια Mariella 
Pantolfi. Την επόµενη χρονιά, το 1992, διοργανώθηκε ένα εβδοµαδιαίο σεµινάριο, 
από τον ίδιο φορέα, µε τίτλο «Ψυχιατρική και Ανθρωπολογία». Σύµφωνα µε τους 
διοργανωτές, «το σκεπτικό της οργάνωσης αυτού του σεµιναρίου ήταν κατά πόσο 
σε ένα χώρο, όπως είναι η Εύβοια, ο οποίος ορίζεται τόσο γεωγραφικά όσο και 
διοικητικά, ενδεχοµένως και συµβολικά, […] θα ήταν δυνατόν να υπάρξει ένα 
κέντρο ψυχικής υγείας. Πώς θα λειτουργήσει καλύτερα ένα Κ.Ψ.Υ. µέσα σ’ ένα 
χώρο εντασσόµενο σε ιεραρχία και σε συγκεκριµένη δοµή, όταν ο στόχος και 
σκοπός του είναι η καλύτερη κατανόηση του αιτήµατος ανθρώπων που εµφανίζουν 
συγκεκριµένα προβλήµατα» (Στυλιανίδης & Στυλιανούδη, 2008: 18). Ο στόχος 
ήταν δηλαδή µια κλινικά εφαρµοσµένη ανθρωπολογία, οι γνώσεις και οι τεχνικές 
της οποίας θα µπορούσαν να υποβοηθήσουν τη θεραπευτική παρέµβαση: «Γι’ αυτό 
το λόγο εξετάστηκαν κάποιες ανθρωπολογικές τεχνικές, οι οποίες δύνανται να 
χρησιµοποιηθούν και από µη ανθρωπολόγους, για την καλύτερη κατανόηση του 
ιστορικού ενός πάσχοντος υποκειµένου ή, εν πάση περιπτώσει, της ιστορίας ενός 
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ανθρώπου που είναι άρρωστος ή είναι κάπως χαρακτηρισµένος ως τέτοιος» 
(Στυλιανίδης & Στυλιανούδη, 2008: 20). Σε αυτό το σεµινάριο, εκτός της Pantolfi 
συµµετέχουν από το πεδίο της κοινωνικής ανθρωπολογίας η ∆ήµητρα Γκέφου-
Μαδιανού, η Ντιάννα Τράκας, η Αίγλη Αµπατζόγλου και η Λίλυ Στυλιανούδη, και 
από το χώρο της κοινωνιολογίας η Μαρίνα Πετρονώτη, η οποία παρουσίασε τη 
βιογραφική προσέγγιση στις κοινωνικές επιστήµες. 

Τα επόµενα χρόνια και µέσω της παρέµβασης της Μ.Κ.Ο. Ε.Π.Α.Ψ.Υ., 
δηµιουργήθηκαν στην Εύβοια µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, και 
γενικότερα κοινοτικού τύπου δοµές και ερευνητικά εγχειρήµατα, στο πλαίσιο των 
σκοπών που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το «πείραµα της Εύβοιας» βασίζεται σε µια 
αρκετά ασαφή αναφορά στην ψυχανάλυση και µια πιο συγκροτηµένη αναφορά 
στην ανθρωπολογία. Καταλήγει σε µια διακήρυξη της κοινωνικής-συµβολικής 
συγκρότησης του εαυτού, ως εκ τούτου και του πάσχοντος εαυτού. Το εγχείρηµα 
δίνει έµφαση στο κλινικό επίπεδο του θεραπευτικού µελήµατος, έτσι ώστε να 
συνυπολογίζεται ο τρόπος µε τον οποίο τα συγκεκριµένα πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά των κοινοτήτων της Εύβοιας διαµεσολαβούν την εµφάνιση και τη 
διαχείριση της ψυχοπαθολογίας. Αποτελεί δε, την πιο ολοκληρωµένη προσπάθεια 
σύζευξης των δύο χώρων στην Ελλάδα, της ανθρωπολογίας και της ψυχιατρικής, 
ανεξαρτήτως από το εάν οι διακηρύξεις δεν συµβαδίζουν µε τα αποτελέσµατα, σε 
επίπεδο παραγωγής θεωρητικού λόγου. 

 
 
Η ελληνική ψυχιατρική ως αντικείµενο των κοινωνικών επιστηµών 

 

Ο αριθµός των ερευνών οι οποίες προέρχονται από το πεδίο της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας και της κοινωνιολογίας και εξετάζουν την ψυχιατρική πρακτική 
στην Ελλάδα ως πεδίο έρευνας είναι περιορισµένος. Αφορά στην εκπόνηση 
ολιγάριθµων διδακτορικών διατριβών, εκ των οποίων έχουν δηµοσιευτεί οι δύο. 
∆ιαθέτουµε επίσης ένα µικρό αριθµό επιστηµονικών εργασιών περιορισµένης 
έκτασης (βλ. ενδεικτικά Καραµανωλάκης, 1997, 1998). 

Η διατριβή της νοµικού Μαρία Μητροσύλη-Ασηµακοπούλου εκπονήθηκε στη 
Γαλλία και πραγµατεύεται το νοµικό καθεστώς της θεραπευτικής πράξης από τις 
απαρχές του ελληνικού κράτους έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Mitrossilis-
Asimakopoulou, 1991). Όπως καταδεικνύεται στη συγκεκριµένη έρευνα, οι 
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βασικές νοµοθετικές ρυθµίσεις της ψυχιατρικής πρακτικής παρέµειναν για πολύ 
καιρό σχετικά αµετάβλητες, µιας και ο Νόµος ΨΜΒ 22/3-19/5/1862 «Περί 
Συστάσεως Φρενοκοµείων», λειτούργησε ως νόµος πλαίσιο για περισσότερο από 
έναν αιώνα, καθώς καταργήθηκε µόλις το 1974. Συνεπώς, µεγαλύτερο ενδιαφέρον 
φαίνεται να παρουσιάζουν οι κοινωνικές διεργασίες που οδήγησαν στη δηµιουργία 
των νοµικών ρυθµίσεων, οι οποίες εξετάζονται και στο έργο του Πλουµπίδη 
(Πλουµπίδης, 1989). 

Η διδακτορική διατριβή της κοινωνικής ανθρωπολόγου Ευγενίας Κούτση, µε 
τίτλο, Τοπική κοινωνία και ιδρύµατα εγκλεισµού: Η περίπτωση της Λέρου (2001) 
εστιάζει στη Λέρο και στο εκεί διάσηµο ψυχιατρείο. Εκπονήθηκε στο Τµήµα 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το 
διάστηµα 1989-2001, χρησιµοποιώντας τα κλασικά εργαλεία της κοινωνικής 
ανθρωπολογίας, αλλά και της γεωγραφίας. Το κείµενο δίνει έµφαση στην αδρή 
περιγραφή και χαρτογράφηση του νησιού και των ιδρυµάτων του, στον τρόπο 
λειτουργίας του «διάσηµου», λόγω του σχετικού σκανδάλου, ψυχιατρείου της 
Λέρου, δίχως ωστόσο να τίθενται υπό αναλυτική διερεύνηση η ίδια η συγκρότηση 
του ψυχιατρικού θεσµού. 

Η διατριβή της ιστορικού ∆έσπως Κριτσωτάκη εξετάζει τις κοινωνικές 
προσλήψεις και την κοινωνική λειτουργικότητα τόσο της ασθένειας όσο και της 
ψυχιατρικής νοσηλείας στην Ελλάδα και τη Σκωτία των αρχών του 20ού αιώνα 
(1900-1920), εξετάζοντας συγκριτικά τέσσερα ψυχιατρικά ιδρύµατα, δύο από κάθε 
χώρα: το Αιγινήτειο και ∆ροµοκαΐτειο στην Ελλάδα, το Gartnavel και Gartloch 
στη Σκωτία (Κριτσωτάκη, 2009). Η ψυχιατρική νοσηλεία διερευνάται τόσο υπό 
την οπτική των ιδρυµάτων και των γιατρών όσο και των ασθενών και του 
ιδιωτικού και δηµόσιου περίγυρού τους. Ακολουθώντας τις µεθοδολογικές 
επιλογές ενός µεγάλου µέρους των ιστορικών ερευνών της ψυχιατρικής τα 
τελευταία 25 χρόνια, η Κριτσωτάκη επιχειρεί να υπερβεί τις απρόσωπες 
οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτικές αναφορές χρησιµοποιώντας εµπειρικά 
δεδοµένα από συγκεκριµένα ιδρύµατα, φέρνοντας στο προσκήνιο 
«συγκεκριµένους ανθρώπους, φορείς και κοινωνικές οµάδες, που συζητούσαν για 
τα ιδρύµατα ή απευθύνονταν σε αυτά και τα χρησιµοποιούσαν» (Κριτσωτάκη, 
2009: 25). Κινούµενη συγκριτικά, διαφωτίζει καίριες διαστάσεις της διαδικασίας 
εγκαθίδρυσης της ψυχιατρικής στην Ελλάδα, τις ιδιοµορφίες της, αλλά και τις 
οµοιότητες µε ανάλογες εξελίξεις στη Σκωτία. Το είδος των αρχείων στα οποία 
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βασίζεται η έρευνά της είναι κυρίως τα κατάστιχα εισόδου-εξόδου και τα βιβλία µε 
τα ιστορικά ασθενών, τα οποία, κατά την συγγραφέα, είναι παρόµοια και στα 
τέσσερα υπό διερεύνηση ιδρύµατα. Η ανάλυση υιοθετεί την αντίληψη ότι «οι 
ψυχιατρικοί θεσµοί ήταν αλληλένδετοι µε τις κοινωνίες στις οποίες 
λειτουργούσαν», και αναδεικνύει τους κοινωνικούς ρόλους των ιδρυµάτων, 
συνδέοντάς τους µε τους σκοπούς, τους όρους λειτουργίας και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κάθε ιδρύµατος (Κριτσωτάκη, 2009: 24-25). Το απαραίτητο 
ελάχιστο κοινό στοιχείο µεταξύ των δύο αυτών κοινωνικών χώρων, προκειµένου 
να καταστεί εφικτή η σύγκριση είναι «το κοινό κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο, 
που περιλαµβάνει τα προβλήµατα των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων, ιδίως 
στις πόλεις, και τις αστικές ανησυχίες για τον τρόπο ζωής και την ηθική των 
στρωµάτων αυτών· τις αντιλήψεις για τους ενδεδειγµένους ρόλους των φύλων και 
των ηλικιών και για τη λειτουργία της οικογένειας· και κυρίως την ψυχιατρική 
κουλτούρα, δηλαδή το σύνολο των ψυχιατρικών ερµηνειών και θεραπειών» 
(Κριτσωτάκη, 2009: 27).  

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διδακτορική διατριβή του Χάρη 
Ασηµόπουλου ο οποίος πραγµατοποίησε µια κλασική εθνογραφία της καθηµερινής 
ζωής σε ένα εκ των δύο κεντρικών ψυχιατρείων της Αθήνας, υιοθετώντας τα 
µεθοδολογικά εργαλεία της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Η εµπειρική έρευνα 
πραγµατοποιήθηκε το 1998, σε µια κλειστή πτέρυγα ενός δηµόσιου ψυχιατρείου, 
µε συµµετοχική παρατήρηση διάρκειας οκτώ µηνών και µε ατοµικές συνεντεύξεις 
(Ασηµόπουλος, 2008). Σκοπός της µελέτης αυτής, σύµφωνα µε τον συγγραφέα της 
ο οποίος προέρχεται από το χώρο της κοινωνικής εργασίας, είναι «η κατανόηση 
και η αναπαράσταση της αλήθειας των ίδιων των ανθρώπων που συνυπήρχαν στην 
ψυχιατρική πτέρυγα». Η έρευνα υιοθετεί εξαρχής µια πολιτική οπτική, δηλαδή 
τοποθετείται µε σαφήνεια στο εσωτερικό του δηµόσιου διαλόγου για την 
ψυχιατρική µεταρρύθµιση, υπογραµµίζοντας την αναγκαιότητα ανάπτυξης 
προγραµµάτων αποϊδρυµατοποίησης (βλ. κεφ. «Συµπεράσµατα και προτάσεις», 
Ασηµόπουλος, 2008: 259-263). Οι βασικές έννοιες οι οποίες χρησιµοποιούνται 
είναι αυτές του «ιδρυµατισµού» και της «βίας/κακοποίησης». Περιγράφονται 
ενδελεχώς οι συνθήκες ζωής στην υπό µελέτη κλειστή πτέρυγα, οι σχέσεις µεταξύ 
έγκλειστων ασθενών και προσωπικού, ο τρόπος µε τον οποίο οι µεν βλέπουν τους 
δε, οι ανταγωνισµοί, η έκφραση αλληλεγγύης και η καθηµερινή βία. Ο εγκλεισµός 
περιγράφεται ως διαδικασία µιας αναγκαστικής ένταξης στον κόσµο του ασύλου, ο 
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οποίος συνάδει µε την απόδοση µιας υποτιµηµένης κοινωνικής ταυτότητας, η 
οποία δεν γίνεται δεκτή χωρίς αντιστάσεις. Όπως αναφέρει ο Ασηµόπουλος, «οι 
ασθενείς της πτέρυγας τείνουν να δηµιουργούν ένα σύστηµα ενισχυτικό της 
προσπάθειας να αντιπαρατεθούν στην εκδοχή ότι δεν έχουν βιώσιµο κοινωνικό 
εαυτό εκτός ψυχιατρείου» (Ασηµόπουλος, 2008: 154). Η έρευνα αυτή εκτός της 
προφανούς πολιτικής χρηστικότητάς της, διασώζει όψεις του κοινωνικού κόσµου 
του ελληνικού ασύλου του προηγούµενου αιώνα. 

 
 
Ο «Έλληνας-εαυτός» και η διαδικασία υπευθυνοποίησης 

 
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διδακτορική διατριβή της Amy Blue, στην 
οποία και θα σταθούµε περισσότερο. Η έρευνα της Blue εντάσσεται στην 
παράδοση της εθνοψυχιατρικής, σύµφωνα µε την οποία κάθε ψυχιατρικό σύστηµα 
πεποιθήσεων και πρακτικών θεωρήθηκε ως δυναµική ιστορική διαδικασία η οποία 
βρίσκεται υπό συνεχή κατασκευή, µε τα κύρια δοµικά συστατικά της να 
προέρχονται από έννοιες-κλειδιά εντόπιας προέλευσης. Το σχεδίασµα αυτό, µιας 
θεωρίας για τις ιδιοµορφίες της ελληνικής ψυχιατρικής, ανάγει τα πρωτότυπα 
αποτελέσµατα που παρήγαγε η ελληνική ψυχιατρική σε µια ιδιαίτερη πολιτισµική 
θεώρηση του εαυτού, την οποία η Blue ονοµάζει «Έλληνα-Εαυτό» (Blue, 1999: 
53-56). Η ψυχιατρική, αφού εισήχθηκε ως παγιωµένο σώµα γνώσεων και 
πρακτικών από τη ∆ύση, συνδυάστηκε µε τις τοπικές παραδόσεις, µε αποτέλεσµα 
µια ιδιάζουσα θεώρηση της ψυχασθένειας και µια ιδιαίτερη θεσµική αντιµετώπισή 
της.  

Η Blue πραγµατοποίησε επιτόπια έρευνα από τον Ιούλιο του 1988, έως τον 
Ιούλιο του 1989, εκπονώντας τη διδακτορική της διατριβή στον τοµέα της 
«πολιτισµικής και ιατρικής ανθρωπολογίας» του πανεπιστηµίου Case Western 
Reserve, στο Κλίβελαντ του Οχάιο των Η.Π.Α., την οποία υποστήριξε τον Απρίλιο 
του 1991. Η εργασία της δηµοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσσα το 1999, µε 
ορισµένες περικοπές. Η εν λόγω έρευνα βασίζεται στην πεποίθηση ότι πέραν των 
γενετικών παραγόντων που προκαλούν βιοχηµική ανισορροπία, η οποία µε τη 
σειρά της ευθύνεται για τον τρόπο που εκδηλώνεται µια αρρώστια ή µια 
διαταραχή, περιβαλλοντικοί παράγοντες ασκούν εξίσου ισχυρή επίδραση, από την 
εµβρυακή περίοδο έως και τα γηρατειά, όχι µόνο στη φαινοµενολογική έκφραση 
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µιας νοσολογικής οντότητας, αλλά και στην εννοιολογική απόδοση, την 
κατηγοριοποίηση και το χειρισµό της από την επιστηµονική κοινότητα. ∆ηλαδή, οι 
νοσολογικές οντότητες σηµασιοδοτούνται µε όρους εντοπιότητας.  

Η Blue εξετάζει την «επίσηµη ελληνική ψυχιατρική», θεωρώντας ότι παρά τις 
επιµέρους διαφοροποιήσεις υφίσταται ως ενιαίο σύµπλεγµα θεωρίας-πρακτικής το 
οποίο αντανακλά ένα πολιτισµό. Για το λόγο αυτό και η συγγραφέας επεκτείνει 
την έρευνά της σε επίπεδο εθνικό, σε διάφορα ψυχιατρεία και δοµές ψυχικής 
υγείας, και δεν περιορίζεται σε µια περιοχή ή ένα ίδρυµα. Η έρευνα της Blue 
βασίζεται στην υπόθεση ότι «οι πολιτισµικές αντιλήψεις περί εαυτού είναι αυτές 
ακριβώς πάνω στις οποίες κατασκευάζονται, σε τελική ανάλυση, οι ψυχιατρικές 
ιδεολογίες» (Blue, 1999: 39). 

Όπως υποστηρίζει η συγγραφέας, στις µεσογειακές κουλτούρες κυριαρχεί µια 
ιδιαίτερη κοσµοθεώρηση περί εαυτού, καθώς η αυτοπραγµάτωση συνδέεται µε την 
οικογένεια, στενή κι ευρύτερη, και τον κύκλο των φίλων, και θεωρείται στατικός, 
αµετάβλητος, καθορισµένος από τη γέννησή του. Ο εαυτός είναι συγχρόνως 
ατοµικιστικός και κοινωνιοκεντρικός. Μια δυναµική αλληλεπίδραση ανάµεσα σε 
αυτές τις δύο ισχυρές και κάποιες φορές συγκρουόµενες δυνάµεις µπορεί να 
οδηγήσει σε µεγάλες εντάσσεις, υπερβολική προσωπική ανασφάλεια, εκρηκτικό 
συναισθηµατισµό και σοβαρές ναρκισσιστικές βλάβες. Η προστατευτική 
λειτουργία που θα πρόσφερε µια βαθιά ριζωµένη αυτονοµία και αυτάρκεια κατά 
κανόνα απουσιάζει. Η Blue τοποθετεί τον Έλληνα-Εαυτό σε αυτό το ευρύτερο 
µεσογειακό περιβάλλον, και προσπαθεί να ανιχνεύσει τα ιδιαίτερα συστατικά του, 
τα οποία θεωρεί ότι είναι ο «εγωισµός» και το «φιλότιµο». Η ατοµικότητα 
αποκαλύπτεται µέσα από πράξεις που βασίζονται στα δύο αυτά συστατικά, έναντι 
κοινωνικών ακροατηρίων τα οποία υπερπροσδιορίζουν το άτοµο, καθώς ο εαυτός 
έχει τη βάση του στις αλληλεξαρτήσεις που αναπτύσσονται, συντηρούνται και 
επιβεβαιώνονται µέσα στις κοινωνικές σχέσεις, χωρίς τις οποίες µένει 
απροσδιόριστος (Blue, 1999: 53-56). Οι αλλαγές του εαυτού έχουν παροδικό και 
θεατρικό χαρακτήρα, και δεν υπάρχει προσδοκία για εσωτερική αλλαγή. Η 
ατοµική προσπάθεια από µόνη της δεν θεωρείται αρκετή προκειµένου να 
ολοκληρωθούν οι ποθούµενοι στόχοι. Σύµφωνα µε την Blue, «η ελληνική 
πολιτισµική ιδεολογία επιµένει στο αµετάβλητο της ανθρώπινης φύσης. Η 
ψυχασθένεια δεν είναι κάτι που ελέγχεται και µεταµορφώνεται από παράλογο σε 
λογικό, είναι κάτι που τίθεται υπό περιορισµό—αν ενοχλεί—ή αγνοείται — αν δεν 
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βλάπτει» (Blue, 1999: 298). Για το λόγο αυτό οι ψυχιατρικές διαταραχές, από τις 
ελαφρότερες έως τις βαρύτερες, περιγράφονται µε σωµατικούς ιδιωµατισµούς 
(πονοκέφαλοι, στοµαχόπονοι, µούδιασµα άκρων, ζάλη, σφίξιµο στήθους, κ.ά.). αν 
και οι αλλαγές στο συναίσθηµα ή τη συµπεριφορά περιγράφονται εξίσου, 
υποβιβάζονται σε σχέση µε τα σωµατικά ενοχλήµατα. Τα «νεύρα» σηµατοδοτούν 
εµφάνιση της ψυχοπαθολογίας, το «κέφι» τις συναισθηµατικές διαταραχές, και η 
καταφυγή σε ψυχιατρικές υπηρεσίες συνοδεύεται από συλλογική «ντροπή» και 
«στιγµατισµό» του ατόµου και της οικογένειας. Όλα αυτά έχουν ως συνέπεια η 
ψυχική ασθένεια να προσεγγίζεται ως διαταραχή η οποία αγκυροβολεί στο σώµα, 
νοµιµοποιώντας τη βιοϊατρική εκδοχή, και κατ’ επέκταση τον εγκλεισµό. 

Η Blue ερευνά την πρώτη περίοδο της ελληνικής ψυχιατρικής κατά την οποία 
εφαρµόζεται ένα ευρύ σχέδιο αποϊδρυµατοποίησης. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι 
παραδοσιακές καταστατικές αρχές της κλινικής πρακτικής εξακολουθούν να 
επικαθορίζουν τις νέες ψυχιατρικές υπηρεσίες.  

Σε διαφορετικά συµπεράσµατα καταλήγει µια άλλη ανθρωπολογική έρευνα, η 
οποία διεξήχθη δεκαπέντε χρόνια περίπου αργότερα, από το 2001 έως το 2004, από 
την Elizabeth Anne Davis, η οποία επίσης εστιάζεται στις πολιτισµικές αντιλήψεις 
που διαµεσολαβούν τη θεραπευτική πρακτική. Πρόκειται για µια έρευνα στο 
πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η οποία διεξήχθη στο Πανεπιστήµιο 
Berkeley της Καλιφόρνια και ολοκληρώθηκε το 2005, στον τοµέα της κοινωνικής 
και πολιτισµικής ανθρωπολογίας. Η εν λόγω έρευνα αποτέλεσε τη βάση του 
βιβλίου µε τίτλο Bad Souls. Madness and Responsibility in Modern Greece (Davis, 
2012). Στο βιβλίο η συγγραφέας επικεντρώνεται στις ηθικές διαστάσεις της 
ψυχιατρικής φροντίδας. Η Davis εξετάζει τους τρόπους µε τους οποίους η 
θεραπευτική παρέµβαση λειτουργεί ως πεδίο σύγκρουσης και διαπραγµάτευσης µε 
διακύβευµα τον επιµερισµό της ηθικής ευθύνης για τη φροντίδα, µεταξύ των 
ασθενών, των γιατρών, του κράτους, καθώς και των οικογενειών και των 
επιµέρους κοινοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Davis εξετάζει και τις πολιτισµικές 
διαφορές οι οποίες διεισδύουν στο θεραπευτικό πλαίσιο, καθώς η εθνογραφική 
έρευνα εστιάζεται στη Θράκη, µια περιοχή µε ισχυρή παρουσία πολιτισµικών-
εθνοτικών/εθνικών µειονοτήτων, στα σύνορα µε τη Βουλγαρία και την Τουρκία. 
Για το λόγο αυτό, διαφοροποιήσεις στη συµπεριφορά των ασθενών αξιολογούνται 
συχνά από τους επαγγελµατίες ως «πολιτισµικές παθολογίες». Μια ουσιώδης 
διαφορά της έρευνας της Davis, σε σχέση µε αυτή της Blue, είναι ότι δεν επιχειρεί 
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να µιλήσει συνολικά και αδιαφοροποίητα για την ελληνική ψυχιατρική, 
αναζητώντας µια ενιαία πολιτισµική κατασκευή του εαυτού, αλλά αναδεικνύει τις 
διαφοροποιήσεις των «ψυχών», δηλαδή τις διαφορετικές ψυχιατρικές εµπειρίες, 
όπως αυτές αρθρώνονται στους διαφορετικούς τόπους της ψυχιατρικής φροντίδας 
(κινητές µονάδες, ψυχιατρικές κλινικές σε γενικά νοσοκοµεία, νέες στεγαστικές 
δοµές κλπ.), µέσα από διαρκείς συγκρούσεις και επιµέρους ερµηνείες των 
θεραπευτικών προοπτικών. Στο επίκεντρο τίθενται οι σχέσεις επαγγελµατιών 
ψυχικής υγείας και ασθενών, και οι αξιολογήσεις της ειλικρίνειας των δεύτερων 
από τους πρώτους, ως προϋπόθεση για την µελλοντική ανάληψη µέρους της 
ευθύνης της φροντίδας του πάσχοντος εαυτού.  

Οι επιταγές της νέας ψυχιατρικής επικεντρώνονται στους ασθενείς, οι οποίοι 
προσεγγίζονται ενίοτε ως άτοµα που χαρακτηρίζονται από ηθική δειλία και 
ανευθυνότητα («κακόψυχοι»), κάτι που η ψυχιατρική παρέµβαση επιχειρεί να 
διορθώσει. Η έρευνα επικεντρώνεται στους τρόπους µε τους οποίους τα άτοµα 
υφίστανται ένα είδος παιδαγωγικής προκειµένου να αποκτήσουν την ικανότητα να 
αυτο-διαχειριστούν την ασθένειά τους (Davis, 2012: 20). Η συγγραφέας εξετάζει, 
παρέχοντας µια λεπτοµερή εθνογραφική περιγραφή, τις αλλαγές που επέφερε ένα 
τέταρτο του αιώνα µεταρρυθµιστικών προγραµµάτων στην ελληνική ψυχιατρική, 
προς την κατεύθυνση της αποϊδρυµατοποίησης. Η προσπάθεια υπευθυνοποίησης 
των ασθενών, οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν ένα µέρος της αυτοφροντίδας, 
οδηγεί σε αντιστάσεις  και αρνήσεις. Συχνά τα υπό θεραπεία άτοµα αρνούνται να 
αποδεχτούν τα νέα καθήκοντα, επιχειρώντας να επιστρέψουν την ηθική ευθύνη της 
διαχείρισης της ασθένειας στους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας και στο κράτος. Η 
Davis προτείνει να κατανοήσουµε την ανάδυση της «φιλελεύθερης» κουλτούρας 
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της κανονιστικότητας που αναδεικνύει τη 
σηµασία της προσωπικής ευθύνης όχι απλώς ως αποτέλεσµα του 
νεοφιλελευθερισµού, αλλά και ως αναδυόµενη πρακτική και ως αξία που απορρέει 
από την ελληνική ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Η καλλιέργεια της ηθικής ευθύνης 
του εαυτού λαµβάνει χώρα στο κατώφλι των ιδεολογικών συµφραζοµένων του 
ύστερου καπιταλισµού, της διαµόρφωσης της έννοιας του πολίτη και των 
«ανθρωπιστικών» παραδοχών της νέας ελληνικής ψυχιατρικής (Davis, 2012: 239-
235).  
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Αντί επιλόγου: εξατοµίκευση και κοινοτική ψυχιατρική στην Ελλάδα 

 
Η µετα-ασυλική ψυχιατρική θεραπεία, η οποία αναπτύσσεται στην Ελλάδα από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1980 και µετά, εµπλέκει πράγµατι το «πάσχον άτοµο» σε 
ένα αγώνα προσδιορισµού του είδους και της µορφής της «διαταραχής» που 
ταλαιπωρεί το ίδιο και τους οικείους του, µια διαδικασία που προβληµατοποιεί την 
ύπαρξη στην ολότητά της, ενίοτε δια µέσου υλικών µέσων, όπως τα ψυχοφάρµακα. 
Μπορούµε να κατανοήσουµε βασικές όψεις της µετα-ασυλικής ρύθµισης εάν 
εξετάσουµε τις πρακτικές του εαυτού στις οποίες κατατείνει η κλινική πρακτική, 
εκµεταλλευόµενοι τα εννοιολογικά εργαλεία του ύστερου Michel Foucault 
(Foucault, 1989, 1992· πρβλ. Τζανάκης, 2006). Και αυτό, στο βαθµό που η 
σύγχρονη ψυχιατρική µετατοπίζεται από την αποκλειστική έγνοια να διαχειριστεί 
την τρέλα στο εσωτερικό του ψυχιατρικού ασύλου κι επεκτείνει τις θεραπευτικές 
της παρεµβάσεις πολύ πιο πέρα από τις µείζονες διαταραχές, στο ρευστό πεδίο της 
κοινωνικής δυσφορίας και στην προαγωγή της ευτυχίας. Στο πλαίσιο αυτής της 
ανοικτής σε ποικίλες παρεµβάσεις θεραπευτικής προοπτικής, η ψυχιατρική, όπως 
και η ιατρική των χρόνια ασθενειών, προωθεί ένα µοντέλο θεραπείας στο οποίο η 
«αυτονοµία του ασθενούς», όχι µόνο αξιολογείται θετικά, αλλά επιπλέον γίνεται 
προσπάθεια να επιβληθεί ως γενική ρυθµιστική αρχή της καθηµερινότητας, στο 
πλαίσιο µιας ευρείας και πολυδιάστατης διαδικασίας εξατοµίκευσης της 
κοινωνικής ζωής. Η διαδικασία αυτή έχει πολλαπλά συµφραζόµενα, καθώς 
συνδέεται µε την επέκταση της ιδεολογίας του εύπλαστου εαυτού, δηλαδή της 
αντίληψης που θεωρεί αξιωµατικά ότι το υποκείµενο µπορεί και οφείλει να 
παρέµβει µορφοποιητικά επί ίδιας του της υποκειµενικότητας (Ανδριάκαινα, 2005· 
Rose, 2007). Αυτός ο τρόπος οργάνωσης της θεραπευτικής παρέµβασης συνάδει µε 
σύγχρονες µορφές του βίου, οι οποίες βασίζονται σε έναν σχεδιασµό της ζωής που 
θεµελιώνεται στην εργαλειακή επεξεργασία της υποκειµενικότητας (Giddens, 
1991: 209-231). Η ευθύνη για την έκβαση της θεραπευτικής παρέµβασης 
εξατοµικεύεται, ως ένα βαθµό, εφόσον το ίδιο το άτοµο καθίσταται υπεύθυνο, εν 
τέλει, και για την κοινωνική του ύπαρξη.  

Όπως η ανθρωπολογία οδηγεί σε µια µελέτη των κυρίαρχων αντιλήψεων περί 
εαυτού, έτσι και η ιστορία, όπως και η κοινωνιολογία, που βασίζονται στην 
προφορική µαρτυρία και τη βιογραφική µέθοδο µπορούν να αναδείξουν βασικές 
όψεις της «κουλτούρας του εγκλεισµού», των πολιτισµικών εκφάνσεων των τόπων 
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της «εγκλεισµένης τρέλας». Θα πρέπει να αναδείξουµε περαιτέρω τη διάσταση της 
ιστορικότητας και την ιδιαίτερη κάθε φορά κοινωνική δραστικότητα των 
αναπαραστάσεων περί εαυτού στην κλινική πρακτική, στη µορφοποίηση των 
οποίων συµβάλλει η εξελισσόµενη ψυχιατρική. Έτσι, θα µπορέσουµε να 
κατανοήσουµε πληρέστερα την έκρηξη των ψυχοθεραπευτικών εφαρµογών από 
θεραπευτές κάθε λογής, η οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στις παρυφές 
του δηµόσιου συστήµατος ψυχιατρικής φροντίδας, τις ιδεολογικές αντιστοιχίες 
αυτού του φαινοµένου µε την εξατοµίκευση κοινωνικών στρωµάτων, ιδιαίτερα σε 
ορισµένα milieu των µεσαίων στρωµάτων των πόλεων (Ασηµάκης, 1999).3 

Η σύγχρονη ψυχιατρική χαρακτηρίζεται από τις αντιφάσεις που διέπουν το 
κλινικό καθεστώς της. Από τη µια, επηρεάζεται από τις πιο προωθηµένες 
απεικονιστικές µεθόδους των νευροεπιστηµών και τις γενετικές έρευνες, οι οποίες 
εντούτοις δεν αποκτούν µια κλινική χρηστικότητα παρά µόνο µέσω της διάθεσης 
των εµπορεύσιµων ψυχοδραστικών µορίων, των ψυχοφαρµάκων. Από την άλλη, οι 
πιο εκλεπτυσµένες ψυχοδυναµικές πρακτικές δεν απολαµβάνουν το θεωρητικό 
κύρος της προηγούµενης περιόδου. Έτσι, η κλινική πρακτική, φτωχή σε 
επεξεργασµένη βιοϊατρική θεωρία, η οποία να είναι άµεσα εφαρµόσιµη, 
εγκλωβίζεται συχνά αφενός σε µια παρωχηµένη βιολογίζουσα πρακτική, καθώς, 
µόνο τα υποτιθέµενα α-θεωρητικά ταξινοµητικά συστήµατα που περιγράφουν µε 
λεπτοµέρειες τις «νοσολογικές οντότητες» και τα φάρµακα είναι διαθέσιµα προς 
εφαρµογή, και αφετέρου, σε µια λιγότερο ή περισσότερο αυτοσχέδια εφαρµογή 
ψυχοδυναµικών επιρροών. Σε αυτό το διάκενο, στον «ενδιάµεσο χώρο» των 
τεχνικών εφαρµογών µοντέλων σχέσης µε τον εαυτό που διαµεσολαβούν τη 
θεραπευτική παρέµβαση και τη θεσµική διαχείριση της ψυχοπαθολογίας και της 
ψυχοκοινωνικής οδύνης, θα πρέπει να στραφούµε προκειµένου να αναδείξουµε 

                                                           

3 Κατά µία έννοια, η απόκτηση θεσµικής υπόστασης των κύριων ψυχαναλυτικών ρευµάτων-σχολών 
από τις δεκαετίες του 1980 κι εφεξής, µε τη δηµιουργία ψυχαναλυτικών εταιριών και του σχετικού 
ειδικού τύπου την ίδια περίοδο που πραγµατοποιείται η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, εντάσσεται στην 
ίδια διαδικασία. Η θεσµική αυτή ισχυροποίηση της ψυχανάλυσης καθορίστηκε εν πολλοίς από την 
επιστροφή στην Ελλάδα ενός µεγάλου αριθµού ψυχαναλυτών οι οποίοι σπούδασαν και εργάστηκαν 
στο εξωτερικό, στη ∆υτική Ευρώπη ως επί το πλείστον. Αν και δεν µπορούµε να µιλάµε για τη 
δηµιουργία µιας στέρεης ψυχαναλυτικής παράδοσης στην Ελλάδα, οι ψυχαναλυτικής έµπνευσης 
ψυχοθεραπευτικές εφαρµογές στο πεδίο της δηµόσιας ψυχιατρικής φροντίδας, συνεισέφεραν στο 
µετασχηµατισµό τόσο της παράστασης περί πάσχοντος εαυτού όσο, κυρίως, στην προώθηση πιο 
εξατοµικευµένων και πιο διαλογικών θεραπευτικών παρεµβάσεων, έστω αποσπασµατικά (Ατζινά, 
2004: 325-326). 
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κρίσιµες όψεις των µειζόνων κοινωνικών διαδικασιών, οι οποίες ενίοτε 
υπερβαίνουν τις εξελίξεις στον ψυχιατρικό θεσµό (Σαββάκης & Τζανάκης, 2002, 
2006· Τζανάκης & Σαββάκης, 2003· Τζανάκης & Τσούρτου, 2007). 

Ο µετασχηµατισµός του πεδίου της δηµόσιας ψυχιατρικής επιφέρει πολύ 
σηµαντικές αλλαγές στη βιογραφία των ατόµων µε ψυχιατρικές διαγνώσεις, καθώς 
αναπτύσσονται κοινωνικοί µηχανισµοί οι οποίοι αποσκοπούν στον 
επαναπροσδιορισµό της σχέσης µε τον εαυτό και στην καλλιέργεια τεχνικών 
διαχείρισης της «ζωής εν κοινωνία», δεδοµένης της απουσίας του µακροχρόνιου 
εγκλεισµού. Ένα κεντρικό κοινωνιολογικό ερώτηµα, το οποίο τίθεται από αυτή τη 
διαδικασία επαναπροσδιορισµού της θεραπευτικής σχέσης, είναι το πώς το υπό 
διαµόρφωση νέο καθεστώς κλινικής πρακτικής συνδέεται µε τη µορφοποίηση της 
εµπειρίας της ψυχικής ασθένειας. Μέσω ποιών ειδικότερων διαδικασιών, ψυχικών, 
βιολογικών και κοινωνικών, µορφοποιείται το βίωµα της ψυχικής ασθένειας και 
ποιες είναι οι κυρίαρχες κοινωνικές αναπαραστάσεις περί εαυτού οι οποίες 
διαµεσολαβούν αυτή την εµπειρία; Οφείλουµε να εξετάσουµε και τον τρόπο µε τον 
οποίο η ψυχιατρική παρέµβαση επηρεάζει µε τη σειρά της τις κοινωνικές 
αντιλήψεις, παράγοντας µια «τεχνολογία του εαυτού», η οποία συνάδει µε µια 
συγκεκριµένη αντίληψη αφενός της δυνατής, και αφετέρου της δέουσας σχέσης µε 
τον «πάσχοντα εαυτό». Αυτό προϋποθέτει µια διεπιστηµονική προσέγγιση 
εµποτισµένη από την ιστορική µεθοδολογία αυτή που επικεντρώνεται τόσο στην 
κλασική έρευνα των αρχείων, όσο και στην έρευνα της προφορικής ιστορίας, η 
οποία αναδεικνύει τη βιωµατική εκδοχή του παρελθόντος.  

Πολύτιµη συνεισφορά προς αυτή την κατεύθυνση θα αποτελούσε η δηµιουργία 
ενός αρχείου προφορικών αφηγήσεων των πρώην εργαζοµένων στα παλαιά 
ψυχιατρικά άσυλα. Αυτό που απουσιάζει σχεδόν παντελώς στο εγχείρηµα µιας 
κοινωνικής ιστορίας της ελληνικής ψυχιατρικής είναι µια συστηµατική καταγραφή 
αφηγήσεων ζωής του κατώτερου κυρίως νοσηλευτικού και βοηθητικού 
προσωπικού των ψυχιατρικών ασύλων, των «φυλάκων των τρελών».4 Επίσης, 
εξαιρετικό ενδιαφέρον θα είχε η ενδελεχής καταγραφή των ιστοριών ζωής των εν 
ζωή «µεγάλων ψυχιάτρων», των πρώην διευθυντών των ψυχιατρικών νοσοκοµείων 
της χώρας, και των πανεπιστηµιακών δασκάλων, δια µέσου της διδασκαλίας των 
οποίων µεταφέρθηκαν στον ελληνικό χώρο οι τρέχουσες ψυχιατρικές εξελίξεις της 

                                                           

4 Βλ. για παράδειγµα την εξαιρετική δουλειά της Μαρίας Φαφαλιού (Φαφαλιού, 1995). 
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µεταπολεµικής Ευρώπης και των Η.Π.Α. Η µεθοδολογία καταγραφής, η 
ψηφιοποίηση των αφηγήσεων, η δειγµατοληψία, ο τρόπος της αποθήκευσης, η 
προσβασιµότητα και τα συναφή ζητήµατα που προκύπτουν από τη συγκρότηση 
ενός τέτοιου αρχείου είναι ζητήµατα ανοικτά. Αυτό το αρχείο θα µπορούσε να 
εµπλουτιστεί και µε άλλο υλικό, το οποίο θα ήταν συναφές και θα υπηρετούσε 
τους σκοπούς στους οποίους κατατείνει, όπως ηµερολόγια ασθενών και 
εργαζοµένων, αποδελτιωµένα δηµοσιεύµατα εφηµερίδων, στατιστικές κ.ά. Η 
προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην συλλογή προφορικών µαρτυριών και στην 
αρχειοθέτησή τους. Η φυσική γήρανση των πρώην εργαζοµένων στα εν λόγω 
ιδρύµατα καθιστά επείγουσα την καταγραφή της µνήµης που παραπέµπει στη 
βίωση µιας καθηµερινότητας η οποία, εν πολλοίς, µάς είναι άγνωστη και 
παραµένει αχαρτογράφητη. Ο βιόκοσµος των παλαιών ψυχιατρείων παραµένει στις 
επιστρώσεις την µνήµης των εργαζοµένων και των νοσηλευόµενων σ’ αυτά. Ένα 
τέτοιο εγχείρηµα έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, επιστηµονικό, κοινωνικό αλλά και 
πολιτικό. Αυτός είναι ο πιο πρόσφορος δρόµος προκειµένου να αναδειχθούν τα 
πολλαπλά, ενίοτε αντιφατικά, κοινωνικά και ιδεολογικά συµφραζόµενα της 
ανάπτυξης µιας δυτικού τύπου ψυχιατρικής στην Ελλάδα. 
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ΝΕΟΤΗΤΑΣ: ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
 

Βάσια Λέκκα 

 
 
Εισαγωγή 

 
«Εις ηλικίαν 13 περίπου ετών ενεφάνισεν ποιάν τινά µεταβολήν και 
προς τον χαρακτήρα του και γενικώς την συµπεριφοράν του. Κατέστη 
δηλονότι ούτος απότοµος και υβριστικός εις τους περί εαυτόν, 
ουδόλως υπακούων εις τας συστάσεις των γονέων του, αλλά υβρίζων 
αυτούς διαρκώς ‘έκαµνε αυτό που ήθελε πάντα’. […] ∆εικνύει 
τοιαύτην ατηµελησίαν και ποιεί την περιποίησιν εαυτού µετά 
δυσκολίας» (Ιστορικά Εξωτ. Ιατρείου, 1939: 2148). 

 
Η παραπάνω καταγραφή των γιατρών του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου παρουσιάζει 
την «ιστορία της νόσου» του δεκαεπτάχρονου µαθητή Ε.Σ., ο οποίος προσήλθε στα 
εξωτερικά ιατρεία, τον Σεπτέµβριο του 1939. Όπως διαφάνηκε από την περιγραφή, 
η οικογένεια του νεαρού είχε προσφύγει στα εξωτερικά ιατρεία της 
πανεπιστηµιακής κλινικής λόγω της «προβληµατικής» διαγωγής του µέσα στο 
πλαίσιο του οικογενειακού και σχολικού του περιβάλλοντος. ∆ιότι, µε βάση τις 
κοινωνικές νόρµες της εποχής, τα παιδιά και οι νέοι µε ανάλογες συµπεριφορές, 
όπως και οι πάσχοντες από ψυχιατρικές και νευρολογικές διαταραχές, συνιστούσαν 
µία «επικίνδυνη» απόκλιση από το κυρίαρχο πρότυπο παιδικότητας/νεανικότητας, 
καθώς συνεπάγονταν την υπέρβαση κατεστηµένων και κοινά αποδεκτών σχέσεων 
(µεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων), κοινά αποδεκτών ορίων (το επιτρεπτό και το µη 
επιτρεπτό της παιδικής/νεανικής συµπεριφοράς) και κοινά αποδεκτών µορφών 
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υποκειµενικότητας (το οµαλό [κανονικό] σε αντιπαραβολή µε το ανώµαλο [µη 
κανονικό] παιδί/νέο).  

Αναµφίβολα, στο σηµείο αυτό τίθεται το ζήτηµα του προσδιορισµού των ίδιων 
των εννοιών της «παιδικής ηλικίας» και «νεότητας»· εννοιών που έχουν διανύσει 
µία µακρά και ασυνεχή πορεία. ∆ιαρκείς επανερµηνείες και επαναπροσεγγίσεις 
έχουν λάβει χώρα, εκκινώντας από την πρωταρχική ταύτιση του παιδιού µε µία 
συγκεκριµένη βιολογική κατηγορία και κατάσταση και την ανάδυση του παιδιού 
ως πολιτικής και κοινωνικής πραγµατικότητας στον Αιµίλιο του Jacques-Jean 
Rousseau (Bardy, 2003: 167-186) και φθάνοντας µέχρι την αφοριστική διατύπωση 
του Philippe Ariès (1914-1984) ότι «στο µεσαιωνικό κόσµο δεν υπήρξε θέση για 
την παιδική ηλικία» (Αριές, 1990: 68). Πράγµατι, τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 
εισβάλει στο προσκήνιο νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και ερµηνείες της παιδικής 
ηλικίας και της νεότητας, που αµφισβητούν την µέχρι πρότινος προσέγγισή τους 
ως αχρονικών, βιολογικών κατηγοριών και προτείνουν την επαναδόµησή τους ως 
συγκεκριµένων ιστορικών προϊόντων (Μακρυνιώτη, 2003· Κριτσωτάκη – Λέκκα, 
2010). Όπως έχει εύστοχα υπογραµµισθεί, «αν η παιδική ηλικία και νεότητα ως 
κοινωνικές κατηγορίες είναι κοινωνικό κατασκεύασµα, µια αυταπάτη, πρόκειται 
για µια καλά θεµελιωµένη αυταπάτη που παράγεται και αναπαράγεται µέσα από 
κρατούντες θεσµούς: κατασκευασµένες κατηγορίες γίνονται πραγµατικότητες που 
πράττονται και ενεργούνται, που αναπαράγονται και αναλύονται» (Σκουτέρη-
∆ιδασκάλου, 1998: 364-365). Από αυτήν την προοπτική, τα παιδιά και οι νέοι, 
όπως άλλωστε κάθε ηλικιακή και κοινωνική κατηγορία, επενδύονται στις εκάστοτε 
ιστορικές περιόδους από ποικίλα γνωρίσµατα και χαρακτηριστικά, µε 
συγκεκριµένες πολιτικές, κοινωνικές, ιδεολογικές συνεπαγωγές. Με δεδοµένη, 
λοιπόν, αυτή τη ρευστότητα των εννοιών «παιδική ηλικία» και «νεότητα», σκοπός 
της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της συνάντησης των ηλικιακών αυτών 
κατηγοριών µε τους µηχανισµούς της ιατρικής κανονιστικής εξουσίας και γνώσης. 
Μέσα από ενδεικτικά περιστατικά των εξωτερικών ιατρείων του Αιγινήτειου 
Νοσοκοµείου, κατά το πρώτο µισό του 20ού αιώνα, επιχειρείται η ανάδειξη του 
καθοριστικού ρόλου του νευροψυχιατρικού, και εν γένει του ιατρικού λόγου, στον 
εντοπισµό, τη διάγνωση και την επανόρθωση µίας σειράς αποκλινουσών 
συµπεριφορών και, συνακόλουθα, της λειτουργίας του λόγου αυτού ως µέσου 
συγκρότησης και κανονικοποίησης της παιδικής ηλικίας και νεότητας. Αφετηρία 
αποτελεί η έρευνα και µελέτη που εκπονήθηκε το 2010 από κοινού µε τη 
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διδάκτορα Ιστορίας ∆έσπω Κριτσωτάκη για λογαριασµό του Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας). 

 
 
Παιδιά και νέοι στα εξωτερικά ιατρεία του Αιγινήτειου νοσοκοµείου 

 
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να υπογραµµισθεί ότι η έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο είδη 
ταξινόµησης και καταγραφής των ασθενών, τα µητρώα και τα ιστορικά, που για 
την υπό εξέταση περίοδο καλύπτουν λιγότερο ή περισσότερο συστηµατικά τα έτη 
1915-1939. Λαµβάνοντας υπόψη τη γενικότερη εικόνα που αναδύθηκε από την 
εξέταση των µητρώων, το παρόν άρθρο εστιάζει στα ιστορικά των παιδιών και 
νέων σε ηλικία ασθενών, που είχαν προσέλθει στα εξωτερικά ιατρεία του 
Αιγινήτειου Νοσοκοµείου από τον Ιούλιο έως τον Νοέµβριο του 1939. Τα ιστορικά 
περιλαµβάνουν όσα στοιχεία συναντούµε στα µητρώα—το όνοµα των ασθενών, 
την ηλικία τους, τη διάγνωση, την ηµεροµηνία εξέτασης, την οικογενειακή τους 
κατάσταση, το επάγγελµά τους, το θρήσκευµα, τον τόπο καταγωγής, τον τόπο 
διαµονής και την προτεινόµενη θεραπεία—σε συνδυασµό, όµως, µε κάποιες 
επιπλέον κατηγορίες. Γίνονταν, λοιπόν, εκτενείς αναφορές στο «κληρονοµικόν», 
δηλαδή, το γενεαλογικό δένδρο των ασθενών και την ύπαρξη τυχόν νευρολογικών 
και ψυχικών νοσηµάτων σε µέλη της οικογένειάς τους, το «αναµνηστικό» το οποίο 
αναφερόταν εκτενώς στις ασθένειες από τις οποίες είχαν νοσήσει στο παρελθόν, τα 
«ατοµικά προηγούµενα» τα οποία περιλάµβαναν µία πληθώρα στοιχείων σχετικά 
µε το χαρακτήρα των ασθενών, την τυχών ύπαρξη αφροδίσιων νοσηµάτων, την 
κατανάλωση οινοπνευµατωδών και τοξικών ουσιών, κ.ά. τόσο στους ίδιους όσο 
και στα µέλη της οικογένειάς τους, την «ιστορία της νόσου» που κάλυπτε το 
ιστορικό της ασθένειας µε την οποία είχαν διαγνωσθεί και τέλος την «παρούσα 
κατάσταση», όπου εκτίθετο η κατάσταση των ασθενών κατά την προσέλευσή τους 
στο νοσοκοµείο και µερικές φορές καταγράφονταν οι προτεινόµενες εξετάσεις και 
η θεραπευτική αγωγή. Με τον τρόπο αυτό, τα ιστορικά πρόσφεραν µία 
ολοκληρωµένη εικόνα της κατάστασης των ασθενών κατά την προσέλευσή τους 
στο νοσοκοµείο. 

Κατά την περίοδο 1915-1939, προσήλθαν συνολικά στα εξωτερικά ιατρεία του 
Αιγινήτειου 6.293 ασθενείς. Ως προς το στοιχείο που µας ενδιαφέρει, την ηλικία (η 
οποία δεν αναφερόταν σε εκατόν σαράντα τέσσερις ασθενείς), προκύπτουν τα 
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ακόλουθα στοιχεία: το 9,98% των ασθενών (628) ήταν έως έντεκα ετών και το 
16,62% (1.046) µεταξύ δώδεκα και είκοσι ετών. Ακολούθως, το 25,06% των 
ασθενών (1.577) ήταν µεταξύ 21 και 30 ετών, και, κατόπιν, το 32,37% (2.037) 
µεταξύ 31 και 50 ετών, το 12,65% (819) µεταξύ 51 και 70 ετών και το 0,67% (42) 
ήταν άνω των 70 ετών. Το 26,6%, λοιπόν, του συνόλου των ασθενών ήταν παιδιά 
και νέοι έως 20 ετών. Θα πρέπει σίγουρα να υπογραµµισθεί το υψηλό αυτό 
ποσοστό, ιδίως συγκριτικά µε άλλα ιδρύµατα της ίδιας περιόδου, όπου τα ποσοστά 
των παιδιών και των νέων ήταν εξαιρετικά χαµηλά.  

Χαρακτηριστικότερο, ενδεχοµένως, παράδειγµα αποτελούσε το ∆ροµοκαΐτειο, 
στο οποίο, στις αρχές του 20ού αιώνα, ήταν εντυπωσιακή η παντελής απουσία 
παιδιών κάτω των 10 ετών (Πλουµπίδης, 1995). Αυτή η σηµαντικότατη 
διαφοροποίηση θα πρέπει αναµφίβολα να αποδοθεί, πέρα από το κύρος της 
πανεπιστηµιακής κλινικής, στη φυσιογνωµία των εξωτερικών ιατρείων. Η χωρίς 
περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες εισαγωγή και, κυρίως, ο συµβουλευτικός 
χαρακτήρας της δωρεάν εξέτασης που δε συνεπαγόταν αυτόµατα τον εγκλεισµό 
και, κατ’ επέκταση, την αποµόνωση και το στιγµατισµό, είχαν καταστήσει τα 
εξωτερικά ιατρεία ιδιαίτερα θελκτικά για τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο 
των παιδιών και νέων πασχόντων.  

Ως προς το ζήτηµα των καταγραµµένων διαταραχών, συναντούµε µία ευρύτατη 
ποικιλία νευρολογικών, διανοητικών και ψυχικών παθήσεων, η αιτιολόγηση και 
ερµηνεία των οποίων ήταν, κατά κανόνα, αυστηρά οργανική. Συνήθως, τα παιδιά 
και οι νέοι σε ηλικία ασθενείς διαγιγνώσκονταν µε οργανικές και νευρολογικές 
διαταραχές, όπως, µεταξύ άλλων, επιληψία, νωτιαία παράλυση των παίδων, 
διανοητική καθυστέρηση, εγκεφαλοπάθεια παίδων, διαφόρων ειδών παραλύσεις, 
κ.ά. Λιγότερο συχνά καταγράφονταν ψυχικές διαταραχές, οι οποίες µάλιστα ενίοτε 
αφήνονταν αδιάγνωστες ή συνδέονταν µε µη ψυχικούς παράγοντες και αίτια, όπως 
ατυχήµατα και σωµατικές ασθένειες, ή άλλοτε καταγράφονταν στο πλαίσιο 
νοητικών καθυστερήσεων, εγκεφαλοπαθειών ή νευρολογικών ασθενειών, όπως της 
επιληψίας και της ηµιπληγίας. Η ελληνική ψυχιατρική εξακολουθούσε να 
βρίσκεται υπό την οµπρέλα της νευρολογίας και του παραδείγµατος της γαλλικής 
σχολής σκέψης του 19ου αιώνα (Ατζινά, 2004). Ο ίδιος ο ∆ηµήτριος Κουρέτας —
ψυχίατρος και µέλος, στη συνέχεια, της πρώτης ελληνικής ψυχαναλυτικής 
οµάδας—σε άρθρο του το 1934 χαρακτήριζε τη νευρολογία ως την «κρηπίδα της 
ψυχιατρικής» για να συνεχίσει, όµως, επισηµαίνοντας ότι «αναγνωρίζοµεν, ότι η 
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ψυχιατρική άνευ της νευρολογίας θα ήτο ετεροσκελής επιστήµη, δεν 
συµµεριζόµεθα όµως την γνώµην εκείνων, οίτινες θεωρούν την πρώτην ως απλήν 
παραφυάδα της δευτέρας. Η µέθοδος της ψυχιατρικής και το πνεύµα, όπερ διέπει 
αυτήν είνε τελείως διαφορετικά» (Κουρέτας, 2006: 414-415).  

Παράλληλα, όµως, µε τις αυστηρά νευροψυχιατρικές διαταραχές, 
οµαδοποιούνταν και ερµηνεύονταν µε αµιγώς νευροψυχιατρικούς όρους ποικίλες 
συµπεριφορές, τάσεις και εκδηλώσεις που είχαν εµφανίσει τα παιδιά και οι νέοι 
που προσέρχονταν στα εξωτερικά ιατρεία και οι οποίες έρχονταν σε αντίθεση µε 
τα κυρίαρχα κανονιστικά πρότυπα. Είναι αυτές οι συµπεριφορές και εκδηλώσεις 
που αποκαλύπτουν ευκρινέστερα τις πολυδιάστατες λειτουργίες και χρήσεις του 
νευροψυχιατρικού λόγου στην απόπειρα κανονικοποίησης των παιδιών και νέων 
στην Ελλάδα του πρώτου µισού του 20ού αιώνα. Τα ακόλουθα παραδείγµατα είναι 
ενδεικτικά. 

Ξεκινώντας, ας δούµε αναλυτικότερα το παράδειγµα του δεκαεπτάχρονου 
µαθητή Ε.Σ., στον οποίο αναφερθήκαµε στην αρχή του κειµένου και για τον οποίο 
δεν υπήρχε καταγεγραµµένη διάγνωση. Στο ιστορικό της νόσου καταγράφονταν τα 
ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία αξίζει στο σηµείο αυτό να 
επαναλάβουµε αναλυτικότερα: «ο ασθενής εις ηλικίαν 13 περίπου ετών ενεφάνισεν 
ποιάν τινά µεταβολήν και προς τον χαρακτήρα του και γενικώς την συµπεριφοράν 
του. Κατέστη δηλονότι ούτος απότοµος και υβριστικός εις τους περί εαυτόν, 
ουδόλως υπακούων εις τας συστάσεις των γονέων του, αλλά υβρίζων αυτούς 
διαρκώς ‘έκαµνε αυτό που ήθελε πάντα’. Φοιτών τότε, δηλαδή, προ 4ετίας εις την 
α΄ τάξη του Γυµνασίου απερρίφθη [sic], ενώ ωσεί υπό ελαφράς ανησυχίας 
κατεχόµενος πάντοτε εβηµάτιζεν µελετών τα µαθήµατα αυτού. Πολλάκις και συν 
τω χρόνω, ενώ εβηµάτιζε έστρεφε αποτόµως όπισθεν, πολλάκις εις τας συζητήσεις 
µετά του πατρός παρενέβαλλε πολλάς νέας λέξεις καθιστάµενος ακατάληπτος. 
Ούτως οµιλεί πάντοτε εις την καθαρεύουσαν. Απερρίφθη εκ νέου. Εκτός της 
µελέτης των µαθηµάτων του, αναγιγνώσκει ταχύτατα. ∆εικνύει τοιαύτην 
ατηµελησίαν και ποιεί την περιποίησιν εαυτού µετά δυσκολίας. Κατά το 
τελευταίον ωσαύτως χρονικόν διάστηµα προ του καθρέπτου επ’ αρκετόν ιστάµενος 
ποιεί διαφόρους χειρονοµίας ωσεί να θέλει να επιδείξει την σωµατικήν αυτού 
ρώµην, ενώ άµα λέγει, ‘είµαι δυνατός, πολύ δυνατός’. Άλλοτε, πάλιν, λέγει προ 
του καθρέπτου ιστάµενος και προσβλέπων εαυτόν επ’ αρκετόν, ‘είµαι άσχηµος’» 
(Ιστορικά Εξωτ. Ιατρείου, 1939: 2148).  
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Όπως αναφέραµε, στην περίπτωση αυτή, οι γιατροί δεν κατόρθωσαν να 
εντοπίσουν κάποιο αµιγώς νευρολογικό ή ψυχιατρικό σύµπτωµα στη συµπεριφορά 
του νεαρού ασθενή. Η «παθολογική» του κατάσταση και, στην ουσία, ο λόγος που 
τον είχε οδηγήσει στα εξωτερικά ιατρεία της πανεπιστηµιακής κλινικής συνίστατο 
στην ανυπακοή προς τους γονείς του, την απόρριψή του κατά τις σχολικές 
εξετάσεις, την παράξενη συµπεριφορά—όπως, λόγου χάριν, το γεγονός ότι 
µιλούσε στην καθαρεύουσα—και την υπερικινητικότητά του, καθώς και την 
ενασχόληση µε την εξωτερική του εµφάνιση, είτε παραµελώντας την, είτε 
αναδεικνύοντας τη σωµατική του δύναµη και ευρωστία. Είναι, µάλιστα, 
ενδιαφέρον, ότι ο νεαρός µαθητής, κατά τον διάλογό του µε τους γιατρούς του 
Αιγινήτειου, επιχειρώντας να «δικαιολογήσει» την αποτυχία του, επέρριπτε την 
ευθύνη στους καθηγητές του, χρησιµοποιώντας µία κοινότατη δικαιολογία πολλών 
µαθητών µέχρι και σήµερα, ότι, δηλαδή, οι καθηγητές του δεν τον συµπαθούσαν. 
Όπως καταγραφόταν χαρακτηριστικά στην «παρούσα κατάσταση»: «ο ασθενής 
οµιλεί χαµηλή τη φωνή και ταχέως, φαίνεται δ’ ωσεί υπό φόβου κατεχόµενος. 
Πολλάκις και µετά το πέρας της απαντήσεως προσβλέπει προς το έδαφος και 
µορφάζει ελαφρώς, άλλοτε µεν συσπά τα χείλη, πολλάκις βήχει ελαφρώς. Είσθε 
ευχαριστηµένος µε το σχολείο; ‘Ναι, αλλά οι καθηγηταί µερικούς επειδή τους 
πληρώνουσιν προβιβάζουσιν και άλλους οι οποίοι γνωρίζουσιν τους αφήνουν’. 
Γιατί συµβαίνει αυτό; ‘Έχουν φαίνεται κακήν στρέψιν επάνω µου’. Τι εννοείτε 
στρέψιν; ‘∆ηλαδή, σε παίρνουν µε κακό µάτι’. Σας παίρνουν µε κακό µάτι; ‘Αφού 
ήξευρα µάθηµα καλό, µ’ άφησαν στην ίδια τάξη’» (Ιστορικά Εξωτ. Ιατρείου, 1939: 
2148). 

Στη συνέχεια, ας δούµε σε τι συνίστατο η «ιδιωτεία» µε την οποία είχε 
διαγνωστεί η εξάχρονη Α.Μ., η οποία προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της 
πανεπιστηµιακής κλινικής τον Αύγουστο του 1939: «η ασθενής ως αναφέρει η 
µάµη της είναι ‘νευρικό παιδί, άτακτο, θραύει αντικείµενα της οικίας, επιτίθεται 
εναντίον των οικείων της και χωρίς καµία αιτία µάς µουντζώνει’. ‘Είναι βαρύ 
παιδί’» (Ιστορικά Εξωτ. Ιατρείου, 1939: 2090). Ήταν, δηλαδή, η νευρική και 
επιθετική συµπεριφορά της µικρής που είχε οδηγήσει την οικογένειά της στην 
αναζήτηση βοήθειας στα εξωτερικά ιατρεία του Αιγινήτειου· µία συµπεριφορά που 
θεωρήθηκε από τον περίγυρό της ως µη-φυσιολογική και που στη συνέχεια 
ερµηνεύθηκε από τους γιατρούς ως παθολογική µέσω της διάγνωσης της 
«ιδιωτείας». Ο διάλογος, όµως, της µικρής µε τους γιατρούς, όπως καταγράφεται 
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στην «παρούσα κατάσταση», µοιάζει, µάλλον, να διαψεύδει τη διάγνωση: «Πώς σε 
λένε; Αγγέλα. Το άλλο σου όνοµα; Αγγέλα. Πώς λένε τον µπαµπά σου; Μήτσο. Τη 
µαµά σου; Κατίνα. Πόσο χρονών είσαι; 5. Τι έκανες που πήγες στο σχολείο; Άφα. 
Ζέστη έχουµε ή κρύο; Ζέστη. Τώρα που θα φύγεις πού θα πας; Από δω, από κει» 
(Ιστορικά Εξωτ. Ιατρείου, 1939: 2090).   

Αντίστοιχη ερµηνεία δόθηκε και για την δεκατετράχρονη Α.Χ., που, µε βάση 
τις πληροφορίες του πατέρα της αυτή τη φορά, είχε διαγνωστεί από τους γιατρούς 
µε «µικρόνοια». Στην «ιστορία της νόσου» καταγράφονταν τα ακόλουθα: «από 
βρεφικής ηλικίας, ανήσυχος. Έκλαιε πολλάκις, έδακνε τα δάκτυλα των χειρών της 
κ.τ.λ. Μετέβη εις σχολείον, παραµείνασα επί διετίαν εις την Α΄ τάξιν και ουδεµίαν 
δ’ επίδοσιν εσηµείωσε, ‘δεν έµαθε ούτε το άλφα. Πολλές φορές µάλιστα όταν 
γυρνούσε από το σχολείο και όταν την παρατηρούσαµε γι’ αυτά ουρούσε απάνω 
της’. Ούτως είχεν η κατάστασις της ασθενούς µέχρι προ έτους, ότε κατέστη 
ανήσυχος, έσχιζε τα φορέµατά της, οµιλεί µόνη της, γελά άνευ λόγου, άδει 
ισχυρώς, εκφράζει την επιθυµίαν όπως ενδύεται καλώς» (Ιστορικά Εξωτ. Ιατρείου, 
1939: 2126). Αντικείµενο ανησυχίας του οικογενειακού περιβάλλοντος ήταν και 
πάλι η νευρικότητα της νεαρής, αλλά και οι κακές σχολικές επιδόσεις και η 
ενασχόλησή της µε την εξωτερική της εµφάνιση. Ήταν αυτές οι εκδηλώσεις, που, 
σε συνδυασµό µε την περιπαικτική της στάση απέναντι στους γιατρούς— «κάθηται 
εις το προσφερθέν αυτής κάθισµα και προσβλέπει ηµάς γελώσα. Ποιεί διαφόρους 
µορφασµούς και κινήσεις της κεφαλής και των χειρών» —οδήγησαν στην 
παθολογικοποίηση της κατάστασής της.  

Εξίσου χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του επτάχρονου Ι.Τ., ο οποίος 
είχε διαγνωστεί µε «διαστροφή χαρακτήρος επιληπτοειδούς φύσεως» και για τον 
οποίο αναφέρονταν τα εξής: «από 6µήνου περίπου, ο ασθενής εµφανίζει 
µεταβολάς του χαρακτήρος: κτυπά τους γονείς και τας αδελφάς του, λιθοβολεί 
αυτούς, ανέρχεται επί της στέγης και ρίπτει παν το προστυχόν εις τους διαβάτας, 
κτυπά τα µικρότερα παιδιά, υβρίζει και βλασφηµεί δι’ ασήµαντον αφορµήν. Όταν 
στενοχωριέται, πίπτει κατά γης, δάκνει τας χείρας του και κραυγάζει και λέγει εις 
την µητέρα του ‘πουτάνα’, θραύει όταν οργίζεται τα διάφορα σκεύη της οικίας του 
πατρός του. Μουντζώνει πάντα, σχίζει τα φορέµατά του. Τυραννεί τα ζώα. Θέλει 
να ανάπτη χαρτιά. Απειλεί ότι θα πέσει εις το φρέαρ. Λέγει ότι του έρχεται να 
µπήξει τις φωνές [...] (Ιστορικά Εξωτ. Ιατρείου, 1939: 2086). Ακολούθως, στην 
«παρούσα κατάσταση» διαβάζουµε: «παρ’ ηµίν ο ασθενής είναι ήσυχος και ίσταται 
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πλησίον της µητρός του. Φαίνεται εντρεπόµενος και δεν απαντά εις τας ερωτήσεις 
ηµών, αντί δ’ απαντήσεως προσβλέπει προς τα κάτω και µειδιά. [...]. Ο ασθενής 
κατά την εξέτασιν διαρκώς γελά σπασµωδικώς», ενώ, κατά την επανεξέτασή του, 
τρεις µήνες αργότερα, αναφερόταν: «κατά πληροφορίας της µητρός του ούτος 
εξακολουθεί να είναι ανήσυχος [...]. ∆υσφορεί δια την µετάβασίν του εις το 
σχολείο (∆΄ ∆ηµοτικού). Ο ασθενής εύρηται πλησίον της µητρός του και µειδιά 
[...]» (Ιστορικά Εξωτ. Ιατρείου, 1939: 2086). Και, εδώ, η οικογένεια οδηγήθηκε στα 
εξωτερικά ιατρεία λόγω της επιθετικής στάσης του παιδιού απέναντι στους γονείς 
και τον περίγυρό του, αλλά και λόγω των χαµηλών σχολικών επιδόσεων, που οι 
γιατροί απέδωσαν στις επιληπτοειδείς προσβολές. Παράλληλα, αξιοσηµείωτη είναι 
και πάλι η στάση του µικρού κατά την ιατρική εξέταση, στη διάρκεια της οποίας 
έδινε την εντύπωση ότι περιφρονεί τους γιατρούς και γελούσε ακατάπαυστα —ένα 
γέλιο που κρίθηκε από τους γιατρούς ως «παθολογικό» («γελά σπασµωδικώς») και 
ενσωµατώθηκε στη γενικότερη νοσηρή του κατάσταση. 

Ας δούµε τέλος και τη Ν.Φ., 13 ετών, η οποία, µετά από εµπύρετη κατάσταση, 
παρουσίασε, σύµφωνα και πάλι µε τις µαρτυρίες των οικείων της, την ακόλουθη 
συµπεριφορά: «ήθελε δε να εξέλθη της οικίας της, εκτύπα την µητέρα της και 
εξεδίωκε τους περί αυτήν. [...], έλεγε δε ότι µία συµµαθήτριά της ‘την κυνηγούσε 
και ήθελε να την κτυπήσει’» (Ιστορικά Εξωτ. Ιατρείου, 1939: 2159). Κατά την 
εξέτασή της, ο εξής διάλογος έλαβε χώρα: «[...] Τι νοσοκοµείο είναι εδώ; 
Αιγινήτειον; Τι µέρα έχουµε; Παρασκευή. Τι µήνα; Σεπτέµβριο. Τι χρόνο; 1939. 
Θέλει το κακό σου κανένας; Οι ξαδέλφες µου ίσως…µε ζηλεύουν… 13+18; Η 
ασθενής ξεσπά εις γέλωτας. Ουφ, πάµε να φύγουµε…31. Τι έχεις; Άσε µε ήσυχη. 
Η ασθενής ουδόλως απαντά εις τας ερωτήσεις µας. Η ασθενής προβάλλει 
αντίσταση όπως εξετάσωµεν αυτήν». Αντικείµενο της επιθετικότητας της νεαρής 
ήταν ξανά τα οικεία της πρόσωπα λόγω των µεταξύ τους καθηµερινών 
προστριβών, ενώ αξιοσηµείωτο ήταν και το γεγονός ότι η ασθενής παρουσίαζε 
τάσεις φυγής από το σπίτι της. Παράλληλα, και αυτή αγανακτούσε εµφανώς µε την 
ιατρική εξέταση και τις συνεχείς ερωτήσεις των γιατρών, στις οποίες, όµως, 
έδειχνε να απαντά µε διαύγεια. Ποια συµπεράσµατα, λοιπόν, θα µπορούσε να 
εξάγει κανείς από τα παραπάνω περιστατικά; 
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Προς µια απόπειρα κανονικοποίησης της παιδικής ηλικίας και της νεότητας 

 
Αναµφίβολα, θα πρέπει να υπογραµµισθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό 
εξέταση περιόδου, η πλειονότητα των περιπτώσεων στα εξωτερικά ιατρεία 
αφορούσε σε αµιγώς νευροψυχιατρικές διαταραχές, όπως καταγράφονται στις 
διαγνώσεις των γιατρών της πανεπιστηµιακής κλινικής, και όχι σε αντίστοιχα 
προβλήµατα στη συµπεριφορά, την προσαρµογή, τα συναισθήµατα και την 
προσωπικότητα. Είναι, όµως, η σταδιακή παθολογικοποίηση των τελευταίων που 
αναδεικνύει εναργέστερα τις απόπειρες ελέγχου και κανονικοποίησης κάθε 
έκφανσης και διάστασης της παιδικότητας/νεανικότητας, θέτοντας στο προσκήνιο 
µία σειρά ενδιαφερόντων προβληµατισµών. 

Στα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, ο άνθρωπος και το σώµα του 
αποτέλεσαν το κατ’ εξοχήν αντικείµενο µίας σειράς πειθαρχικών και ρυθµιστικών 
µηχανισµών εξουσίας. Μία πολυεπίπεδη ιστορική διαδικασία -αυτό που ο γάλλος 
στοχαστής Michel Foucault ονόµασε «gouvernementalité» («κυβερνησιµότητα»)- 
κατέστησε εφικτή την εισδοχή του πληθυσµού στο δίκτυο ελέγχου της 
καινοφανούς βιο-πολιτικής εξουσίας, µε τη «βιολογική ύπαρξη να 
αντικατοπτρίζεται για πρώτη φορά στην πολιτική ύπαρξη» (Foucault, 2002, 2005: 
142). Αυτή η εισδοχή της ζωής από τους εξουσιαστικούς µηχανισµούς κινήθηκε σε 
τροχιά γύρω από δύο αλληλένδετους πόλους. Από τη µία πλευρά, ήταν αυτό που 
ονόµασε «ανατοµικο-πολιτική του ανθρώπινου σώµατος»· µε άλλα λόγια, «το 
ντρεσάρισµά του, η αύξηση των ικανοτήτων του, η απόσπαση των δυνάµεών του, 
η παράλληλη ανάπτυξη της χρησιµότητας και της υπακοής του, η ένταξή του µέσα 
σε αποτελεσµατικά και οικονοµικά συστήµατα ελέγχου» (Foucault, 2005: 170-
171). Και, από την άλλη πλευρά, αυτό που ονόµασε «βιο-πολιτική του 
πληθυσµού», και όπως ο ίδιος ο Foucault υπογράµµιζε, συνίστατο στα ακόλουθα 
ζητήµατα: «πολλαπλασιασµός, γεννήσεις και θνησιµότητα, επίπεδο υγείας, 
διάρκεια ζωής, µακροβιότητα, και όλες οι συνθήκες που κάνουν τις διαδικασίες 
αυτές να ποικίλλουν· η ανάληψή τους γίνεται µε µια ολόκληρη σειρά από 
επεµβάσεις και ρυθµιστικούς ελέγχους: µία βιο-πολιτική του πληθυσµού» (Foucault, 
2005: 170-171).   

Μέσα στο πλαίσιο των ιδιαίτερων πολιτικών, κοινωνικών, οικονοµικών και 
ιδεολογικών συνθηκών και αναγκαιοτήτων της περιόδου της «Βιοµηχανικής 
Επανάστασης», η δόµηση εύρωστων, πειθήνιων, παραγωγικών υποκειµένων και η 
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διασφάλιση της υγείας και της υγιεινής του κοινωνικού σώµατος τέθηκαν στο 
επίκεντρο ενός συστηµατικού επιστηµονικού ενδιαφέροντος. Και, ήταν από το 
δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, µε τη µετάβαση από το εργαζόµενο-παιδί στο παιδί-
µαθητή, που αναδύθηκε η έννοια της παιδικής ηλικίας ως διακριτής πολιτικής και 
πολιτισµικής κατηγορίας και πραγµατικότητας και ξεκίνησε η σταδιακή 
ιατρικοποίησή της, µέσω, κυρίως, της συστηµατικής εποπτείας του σχολικού 
πληθυσµού (Θεοδώρου & Καρακατσάνη, 2010: 35-48). Τα τέλη του 19ου και οι 
αρχές του 20ού αιώνα, λοιπόν, σηµατοδότησαν την εδραίωση ενός αρραγούς 
δεσµού ανάµεσα στο θεσµό της οικογένειας, τις παιδαγωγικές πρακτικές και τα 
δίκτυα ιατρικής επιτήρησης και ελέγχου, µε στόχο το ασθενές και, κατ’ επέκταση, 
το υγιές παιδικό και νεανικό σώµα (Armstrong, 1983: 15). Εξάλλου, µε τον 
σταδιακά αυξανόµενο ανταγωνισµό µεταξύ των αναδυόµενων εθνών-κρατών, 
παιδιά και νέοι ήταν αυτοί που ως µελλοντικοί πολίτες θα διασφάλιζαν την εθνική 
ευηµερία και πρόοδο. Η εδραίωση της παιδιατρικής ως διακριτού επιστηµονικού 
πεδίου κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα, η έκρηξη µίας σειράς επαγγελµατιών, 
παροχών και νοµοθετηµάτων για τα παιδιά, οι µετρήσεις της σωµατικής και 
διανοητικής τους κατάστασης, οι συστηµατικές απόπειρες καταπολέµησης της 
παιδικής θνησιµότητας και αντιµετώπισης των παιδικών ασθενειών, η ∆ιακήρυξη 
των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού το 1924, η ανάδυση της παιδοψυχιατρικής κατά τη 
δεκαετία του 1930, περιλαµβάνονταν, µεταξύ άλλων, σε αυτά τα πρώτα βήµατα 
(Θεοδώρου & Καρακατσάνη, 2010).  

Ανάλογο ήταν το ενδιαφέρον και της ελληνικής επιστηµονικής κοινότητας για 
τα παιδιά και τους νέους. Αρχικά, το ενδιαφέρον αυτό εκδηλώθηκε από την πλευρά 
των παιδαγωγών ενώ, στη συνέχεια, ήταν η ιατρική κοινότητα εκείνη η οποία, 
έχοντας συσπειρώσει τις δυνάµεις της στο πλευρό τους, ανέλαβε τελικά τα ηνία 
αυτής της «σταυροφορίας» για τη µέτρηση, καταγραφή, γνώση και, εν τέλει, 
οµαλοποίηση του παιδικού/νεανικού σώµατος. Το ∆ιάταγµα του 1835 «Περί 
εισαγωγής του εµβολιασµού της δαµαλίδος», οι µελέτες των Α. Ζίννη και Α. 
Παπαπαναγιώτου για την παιδική θνησιµότητα κατά τις δεκαετίες του 1880 και 
1890, το Βασιλικό ∆ιάταγµα «Περί του Τρόπου της Κατασκευής των Σχολείων» το 
1894 που καθόριζε τις απαιτούµενες προδιαγραφές για την ανέγερση υγιεινών 
σχολικών κτιρίων και ο νόµος ΒΚΧΑ΄ το 1899 για την καθιέρωση του µαθήµατος 
της γυµναστικής και των αθλητικών αγώνων σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, 
σε συνδυασµό µε τα λεγόµενα «νοµοσχέδια Ευταξία», που σηµατοδότησαν, για 
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πολλούς µελετητές, την κρατική µέριµνα για την υγεία των µαθητών, η ίδρυση της 
Υπηρεσίας Σχολικής Υγιεινής το 1908 και η καθιέρωση του ατοµικού δελτίου 
υγείας µαθητών το 1911, καταδείκνυαν, µεταξύ άλλων, αυτή τη σταδιακή 
εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος, που ακολούθησε, το δυτικοευρωπαϊκό 
πρότυπο (Θεοδώρου & Καρακατσάνη, 2010: 162-174· Κορασίδου, 2002: 191-208· 
Τρουµπέτα, 2008). Αυτό το ενδιαφέρον για την παιδική ηλικία και νεότητα έλαβε 
χώρα, όπως έχει ορθά υποστηρίξει η Μαρία Κορασίδου, µέσα «στα πλαίσια µίας 
γενικής προβληµατικής για τη σηµασία της αύξησης του πληθυσµού, αλλά και της 
ευρωστίας και ‘καλλιτεκνίας’ της ελληνικής φυλής, η οποία θεωρείται ότι 
συµβάλλει στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική πρόοδο του κράτους» 
(Κορασίδου, 1998: 100). Η δόµηση, λοιπόν, εύρωστων, υγιών, πειθαρχηµένων 
σωµάτων κατέστη επιτακτική ανάγκη για την εύρυθµη και οµαλή λειτουργία κάθε 
νεωτερικού κράτους· ανάγκη που επιτάθηκε όσο ο 20ός αιώνας προχωρούσε, όπως 
µας υπενθυµίζει ο ψυχίατρος Κ.Μ. Κατσαράς, τη δεκαετία του 1940 πια, 
αναφερόµενος στο µεταξικό καθεστώς και υποστηρίζοντας ότι «είναι ανάγκη να 
διαπλάσσωµεν καταλλήλως την γενεάν που θα µας διαδεχθή, [...], δια να δυνηθή 
να αποκτήση ενθουσιασµόν και αισιοδοξίαν, στοιχεία απαραίτητα δια την 
ευηµερίαν του Έθνους, της οικογένειας, του ατόµου» (Κατσαράς, 1949: 9). Ο 
Κατσαράς, µάλιστα, εξυµνούσε το έργο της Ε.Ο.Ν., η οποία, όπως ανέφερε, «έχει 
καταστρώσει πλήρες σχέδιον εξυγιάνσεως της φυλής και βαίνει, ταχεί τω βήµατι, 
προς την πραγµάτωσίν του» (Κατσαράς, 1949: 16).   

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ήταν οι «διαφορετικές» µορφές 
παιδικότητας/νεανικότητας, όπως τα πάσχοντα παιδιά και νέοι των εξωτερικών 
ιατρείων, που συνιστούσαν—και συνιστούν στα εκάστοτε κοινωνικά 
µορφώµατα—εν δυνάµει απειλή για την υπάρχουσα τάξη πραγµάτων, 
σηµασιοδοτώντας µη αποδεκτές µορφές υποκειµενικότητας. Όπως διαφάνηκε από 
την παράθεση των ιστορικών, πλάι στη διάγνωση αµιγώς νευροψυχιατρικών 
διαταραχών είχαν κάνει την εµφάνισή τους µία σειρά αποκλίνουσες συµπεριφορές 
οι οποίες είχαν ξεκινήσει να αντιµετωπίζονται από τους γιατρούς της 
πανεπιστηµιακής κλινικής µε καθαρά νευροψυχιατρικούς όρους. Οι συγκρούσεις 
των παιδιών µε τους γονείς και τους µεγαλύτερους, εν γένει, οι χαµηλές σχολικές 
επιδόσεις, η ανυπακοή και απειθαρχία, τα ξεσπάσµατα επιθετικότητας, το 
ενδιαφέρον για την εξωτερική εµφάνιση, οι υποτιθέµενες σεξουαλικές 
παρεκκλίσεις, όπως, για παράδειγµα, ο αυνανισµός, οι τάσεις φυγής από το σπίτι, 
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έτειναν πλέον να παθολογικοποιούνται από τον κυρίαρχο νευροψυχιατρικό λόγο. 
Και, βέβαια, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι και το οικογενειακό και 
ευρύτερο περιβάλλον των παιδιών και νέων έτεινε να νοηµατοδοτεί και να 
ερµηνεύει κοινωνικά µη αποδεκτές συµπεριφορές ως νευροψυχιατρικές 
διαταραχές. Με την οικογένεια και την οµαλή λειτουργία της να τίθενται στο 
επίκεντρο µέσα στο πλαίσιο του αστικού πολιτισµού—είναι ενδεικτικό ότι η 
συντριπτική πλειονότητα των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία διέµενε στην Αθήνα 
και τον Πειραιά (77,6%)— η πρωτοβουλία της προσφυγής στα εξωτερικά ιατρεία 
και η συνεργασία µε τον κυρίαρχο ιατρικό λόγο (συνοδεία ασθενών, παροχή 
πληροφοριών κατά την εξέταση, κ.ά.) θα µπορούσε να θεωρηθεί µία προσπάθεια 
επαναφοράς των αγαπηµένων προσώπων στην προηγούµενη «φυσιολογική»—για 
την ηλικία, το φύλο, το επάγγελµα, την κοινωνική θέση—κατάσταση, αλλά και ως 
ένα ευέλικτο µέσο ελέγχου, κολασµού και πειθάρχησης. Και, πέρα από την αγαστή 
συνεργασία µε το θεσµό της οικογένειας, η πανεπιστηµιακή κλινική συνεργαζόταν 
και µε άλλους φορείς προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως το Εµπειρίκειο Άσυλο, τις 
αστυνοµικές αρχές και το υπουργείο Υγιεινής

. δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που οι 
ασθενείς συνοδεύονταν στα εξωτερικά ιατρεία από δασκάλους και αστυνοµικούς. 
Άλλωστε, όπως έχει πολύ εύστοχα υποστηριχθεί, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, 
«οικιακή υγιεινή, δηµόσια υγιεινή και κοινωνική υγιεινή προχωρούν πλάι-πλάι» 
(Κορασίδου, 2002: 213).  

Μέσα, λοιπόν, από την παθολογικοποίηση αυτών των εκδηλώσεων, η 
νευροψυχιατρική σκιαγραφούσε ευκρινώς τα όρια ανάµεσα στην κοινωνικά 
αποδεκτή, τη θεωρούµενη, δηλαδή, ως οµαλή και φυσιολογική παιδική/νεανική 
συµπεριφορά και την αποκλίνουσα, τη θεωρούµενη ως ανώµαλη και παθολογική, 
προάγοντας κάποιες µορφές υποκειµενικότητας και αποκλείοντας κάποιες άλλες 
(Canguilhem: 1991). Άλλωστε, οι ανωµαλίες, όπως διαγιγνώσκονται από τον 
ιατρικό λόγο, «είναι στην ουσία υποπροϊόντα του συστήµατος κοινωνικής 
κατηγοριοποίησης. Μέσω των διαφορών που εµπεριέχουν, συµβάλλουν στην 
ενίσχυση των συνόρων µεταξύ κανονικού και µη κανονικού» (Μακρυνιώτη, 2003: 
36). Είναι, δηλαδή, το γεγονός της ιατρικής διάγνωσης καθ’ εαυτό που «θέτει τις 
παραµέτρους της οµαλότητας και της µη-οµαλότητας» στους εκάστοτε 
κοινωνικούς σχηµατισµούς (Brown, 1995: 34-52). Μέσα, λοιπόν, από τον 
εντοπισµό, τον έλεγχο και τη συγκρότηση της ασθενούς/παθολογικής/µη 
κανονικής παιδικής και νεανικής ταυτότητας, η νευροψυχιατρική επιστήµη 
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συγκροτούσε—και εξακολουθεί να συγκροτεί—την αντίστοιχη 
υγιή/φυσιολογική/κανονική παιδική και νεανική ταυτότητα, τα γνωρίσµατα και τα 
όριά της.  

 
 
Συµπεράσµατα 

 
Εν κατακλείδι, τα ιστορικά των παιδιών και νέων ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία 
του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου κατά το πρώτο µισό του 20ού αιώνα, καταδεικνύουν 
την καθοριστική τοµή που σηµατοδότησε η λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων 
στην πορεία και εξέλιξη της ελληνικής νευροψυχιατρικής. Ο αυξανόµενος βαθµός 
ιατρικοποίησης όχι µόνο αµιγώς νευροψυχιατρικών διαταραχών, αλλά, ιδίως, 
προβληµάτων συµπεριφοράς, προσωπικότητας και συναισθηµάτων αντανακλούσε 
την εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος των ελλήνων νευροψυχιάτρων για κάθε 
διάσταση του παιδικού και νεανικού σώµατος και την διαρκώς εντεινόµενη 
παθολογικοποίησή του· µία διαδικασία που είχε ήδη ξεκινήσει από τα τέλη του 
19ου αιώνα µέσα στο πλαίσιο µίας γενικότερης µέριµνας για την εθνική ευρωστία 
και πρόοδο και ενός διαρκώς αυξανόµενου αριθµού θεσµών, µηχανισµών και 
λόγων επίβλεψης για το παιδί ως µελλοντικό ενήλικα. Ως εκ τούτου, µία ευρεία 
ποικιλία, µέχρι πρότινος, θεωρούµενων ως µη παθολογικών καταστάσεων και 
συµπεριφορών ξεκίνησε σταδιακά να εντάσσεται στη σφαίρα του κατ’ εξοχήν 
παθολογικού. Νέες διαγνωστικές κατηγορίες εµφανίστηκαν στο προσκήνιο και ήδη 
στις αρχές του 20ού αιώνα, όπως έχει επισηµάνει ο David Armstrong, «νευρικά 
παιδιά, ευπαθή παιδιά, νευροπαθή παιδιά, δυσπροσάρµοστα παιδιά, δύσκολα 
παιδιά, υπερευαίσθητα παιδιά, παιδιά µε ασταθή χαρακτήρα και µοναχικά παιδιά 
αποτέλεσαν όλα επινοήσεις ενός νέου τρόπου θέασης της παιδικής ηλικίας» 
(Armstrong, 1983: 14), ενός, θα συµπληρώναµε, κατ’ εξοχήν ιατρικοποιηµένου 
τρόπου θέασης της παιδικής ηλικίας. Σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος των 
εξωτερικών ιατρείων του Αιγινήτειου υπήρξε, αναµφίβολα, καθοριστικός. Μέσα 
στο πλαίσιο µίας ευρύτερης απόπειρας παθολογικοποίησης ενός ευρύτατου 
φάσµατος ηλικιακών και κοινωνικών οµάδων, χαρακτηριστικών και 
συµπεριφορών (Papastefanaki, 2011: 165-191), η αντιπαραβολή των παιδικών και 
νεανικών σωµάτων στο πλαίσιο ενός βιολογικού και, κατ’ επέκταση, κοινωνικού 
συνεχούς κανονικότητας και µη κανονικότητας συνέβαλε στην ανάδυση της 
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λεγόµενης «ιατρικής της επιτήρησης». Μήπως, λοιπόν, εν τέλει, θα µπορούσαµε 
να υποστηρίξουµε ότι η παιδική ηλικία και νεότητα αποτέλεσαν κατά τον 19ο 
αιώνα µία από τις πιο πρόσφορες αφετηρίες διάχυσης των δικτύων επιτήρησης, 
ελέγχου και κανονικοποίησης της ιατρικής εξουσίας και γνώσης σε κάθε γωνιά 
του, νοσούντος ή µη, κοινωνικού σώµατος; 
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ΛΕΠΡΟΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΣ:  

∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ «ΛΕΠΡΟΣ» 
 

Κώστας Κόµης 

 

 
Στο τέλος του 18ου αιώνα, και συγκεκριµένα το 1791, δηµοσιοποιήθηκε από τον 
Jeremy Bentham (1748–1832), —ο οποίος αξιοποίησε µία αρχική ιδέα τού 
αδελφού του, Samuel— το «Πανοπτικόν», ένα ολοκληρωµένο αρχιτεκτονικό και 
οργανωτικό σχέδιο για µία αφανή αλλά διαρκή, δηλαδή απόλυτη, παρακολούθηση 
και έλεγχο των τροφίµων στα ιδρύµατα (φυλακές, νοσοκοµεία, σχολεία αλλά και 
εργοστάσια). Βέβαια, κατ’ αρχάς οι πανοπτικές προτάσεις δεν υιοθετήθηκαν από 
την εξουσία, αλλά τον επόµενο αιώνα, και εν συνεχεία τον 20ό αιώνα, άρχισαν να 
πολλαπλασιάζονται, τουλάχιστον στο δυτικό κόσµο τα αρχιτεκτονικά 
παραδείγµατα ιδρυµάτων µε επιρροές προερχόµενες, λίγο έως πολύ, από το σχέδιο 
του Bentham (Foucault, 1989: 259-300, 2008: 117-147, 2007: 162, 1999: 57-60, 
84, 88-89, 94-96· Μαρτινίδης, 2006: 92-107· Αλεξιάς, 2006: 46-48· Παπαρρόδου, 
1989: 22-23).  

Πάντως, αυτό που έχει ίσως µεγαλύτερη σηµασία είναι το γεγονός ότι, την ίδια 
εποχή, συντελέστηκε µία άξια λόγου εξάπλωση του ιδρυµατισµού και της 
ιατρικοποίησης των κοινωνιών (συµπεριλαµβανοµένης και της ελληνικής 
κοινωνίας), ενώ εγκαταλείπονται παλαιότερες πρακτικές διαχείρισης των 
προβληµάτων του είδους. Αυτό εκφράζεται µε τον πολλαπλασιασµό των φυλακών 
ή τον εκσυγχρονισµό των υπαρχόντων, για τα δεδοµένα της εποχής, έναντι της 
δηµόσιας διαπόµπευσης, των βασανιστηρίων και της επίσης δηµόσιας εκτέλεσης 
των παραβατικών κατά το παρελθόν (Foucault, 1989: 279, 304-306, 310-319, 
1999: 55, 71-73, 88-89, 92-93· Allbaugh, 2005).1 Ως απόρροια αλλά και 
                                                           

1 Για την ελληνική περίπτωση, ενδεικτικώς βλ.  Φαφαλιού (1995), Πλουµπίδης (1995). Για τα 
ιδρύµατα και τον ιδρυµατισµό γενικά βλ. Goffman (1994). 
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παράλληλη πραγµατικότητα των παραπάνω υπήρξε η καθολίκευση, στην κοινωνία, 
των ιατρικών, κατ’ επέκτασιν επίσης κοινωνικών αλλά και πολιτικών 
ταξινοµήσεων. Eξάλλου, οι ταξινοµήσεις και οι παρεπόµενοι αποκλεισµοί 
αποτελούν µάλλον κανόνα στα σηµερινά δεδοµένα, για τους εµπλεκόµενους, επί 
παραδείγµατι σε ψυχιατρικά περιβάλλοντα, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό 
της (Szasz, χ.χ.: 12-20· 1976: 46-54, 80-83· Foucault, 2011: 43-45, 59, 70-71, 84, 
98, 102· Νικολαΐδου-Κυριανίδου, 1999: 313-315, 328· Revel, 1983: 243-245· 
Becker, 2000: 55· Κουτρελάκος, 1984: 21-45· Μεγαλοοικονόµου, 2011: 305-332· 
Γρίβας, 1984: 9-18· Τσαλίκογλου, 1987: 40-46). Είναι χαρακτηριστικό πως η 
εµπλοκή των ιατρών σε κοινωνικά ζητήµατα, όπως η παραβατικότητα, είχε 
συµβάλει, καθώς φαίνεται, στη δηµιουργία της άποψης ότι η τελευταία είναι 
νόσος, άποψη ιδιαίτερα διαδεδοµένη στις δυτικές κοινωνίες, 
συµπεριλαµβανοµένης της ελληνικής, κατά την εν λόγω εποχή και κυρίως στον 
Μεσοπόλεµο (Foucault, 2010: 184-185· Μπογδανόπουλος, 1945: 60-63). Σχετικώς 
δε, θα πρέπει να σηµειώσουµε επίσης πως η παράµετρος του εγκλεισµού και του 
ιδρυµατισµού αποτελεί µάλλον προϋπόθεση συνοχής για την υπόλοιπη, την «υγιή» 
κοινωνία, παρά ό,τι άλλο. Eίναι χαρακτηριστικό αυτό που σηµειώνει ο Μιχαήλ 
Μητσάκης: «Υπάρχει παραδοξολόγος τις ἀστεϊσµός περί τῶν φρενοκοµείων ὅτι 

ἐπενοήθησαν µόνον ὅπως οἱ ἐκτός αὐτῶν ἒχωσι τό δικαίωµα ὡς µή ἐγκεκλεισµένοι 
ἐν αὐτοῖς νά λέγωνται φρόνιµοι» (Μητσάκης, 2004: 87).  

Τώρα, σε µία χρονικώς παράλληλη, αλλά διόλου ανεξάρτητη, τροχιά 
εκδηλώθηκε ένα ισχυρό ρεύµα εκσυγχρονισµού του οικισµένου χώρου, πρώτα και 
κύρια στις πόλεις, µε αρχιτεκτονικές παρεµβάσεις, δηµόσια έργα (ύδρευσης, 
αποχέτευσης κ.ά.) και εντολές/οδηγίες περί εκκαθάρισης του περιβάλλοντος χώρου 
από κάθε λογής ρύπους, κυριολεκτικά αλλά και µεταφορικά (συνοπτικά µιλώντας: 
από ηθικούς και κυρίως κοινωνικούς/ταξικούς ή, κατά µία µεταµοντέρνα 
πρόσληψη, από πολιτισµικούς «ρύπους»)· το τελευταίο, διαδεδοµένο στο 
δυτικοευρωπαϊκό αλλά και στον ελλαδικό χώρο, συνδέθηκε µεν επί χρόνια µε 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος περιβαλλοντικές βελτιώσεις, έστω πρoσχηµατικώς, 
αλλά στην ουσία λειτούργησε και λειτουργεί, ακόµη και σήµερα, ως ένας βασικός 
µοχλός κοινωνικού ελέγχου, εκτοπίζοντας από την κοινωνία, αδιακρίτως, τους 
φορείς ρυπαρότητας, κοντολογίς τα κατώτατα κοινωνικά στρώµατα και λοιπούς 
απόβλητους·  ήτοι: από τα εξοβελιστέα νοσολογικά µιάσµατα ο στόχος 
διευρύνθηκε, αλλά και µετατέθηκε, προς τα κοινωνικά «µιάσµατα» γενικώς 
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(Vigarello, 2000: 179-187, 204-209, 231-238· Douglas, 2006: 292-293, 2004: 113-
117, 123· Φιλιππίδης, 2007: 25-29, 33-37, 40-45· Αλεξίου, 1998: 249-253· 
Κορασίδου, 1995: 33-34· ∆ετοράκης, 1984: 172-178· Πολυχρονίδης, 2010: 111-
112, 165-205, 227-240, 249-255· Σαββάκης, 2008α: 57-70, 2008β: 156-161· 
Κόµης, 2005: 34-37, 42, 49, 74· Θεοδώρου & Καρακατσάνη, 2010: 46-47). 

 

 

Τα λεπροκοµεία στην Ελλάδα 

 
Σε αυτό το πλαίσιο οικοδοµήθηκαν δύο από τα µεγαλύτερα λεπροκοµεία στον 
ελλαδικό χώρο, αυτό της Σάµου, το οποίο εγκαινιάσθηκε το 1896 (επί Ηγεµονίας 
1834-1913) και αργότερα αυτό της Σπιναλόγκας, το οποίο δηµιουργήθηκε το 1903, 
επί Κρητικής Πολιτείας (1898-1913). Παρά το γεγονός ότι το µυκοβακτηρίδιο της 
λέπρας (Mycobacterium leprae) είχε ήδη εντοπιστεί και δηµοσιοποιηθεί το 1873 
από τον Gerhard Henrik Armauer Hansen (1841-1912),2 φαίνεται πως οι 
συνεχιζόµενες συζητήσεις και διαφωνίες των ειδικών επιστηµόνων γύρω από το 
θέµα του βαθµού µεταδοτικότητας, αλλά και κληρονοµικότητας της νόσου, σε 
συνδυασµό µε την τραγική εξέλιξη σε πολλές περιπτώσεις και την ανάλογη όψη 
ορισµένων ασθενών,3 έστρεψαν τις αρχές (έστω καθυστερηµένα, για λόγους 
ιστορικούς) προς ένα παλαιότερο µέτρο ή παρέτειναν την ισχύ του, σε µία 
«εκσυγχρονισµένη» µορφή, στο πλαίσιο των Οθωµανικών Μεταρρυθµίσεων, ή του 
σχετικώς νεοπαγούς ελληνικού κράτους αλλού. ∆ηλαδή, τον εκτοπισµό των 
ασθενών από την υπόλοιπη κοινωνία και τον εγκλεισµό τους σε αποµονωµένα 
ιδρύµατα (λεπροκοµεία), γνωστή και διαδεδοµένη ήδη πρακτική από τους µέσους 
χρόνους, σε ανατολή και δύση, και ειδικά µάλιστα στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου 
είχε θετικά αποτελέσµατα στην περιστολή της λέπρας (Παντελίδης, 1906: 1199-
1200· Μοντεσάντος, 1906: 1203-1209· Αρβανίτης, 1906: 1209-1213· Ζερβός, 
1906: 1213-1215· Γ. Καραµήτσας, 1883: 354-359· Χατζιδάκης, 1995 [1881]: 19· 

                                                           

2 Βλ. Μέγα Λεξικόν της Ιατρικής Εικονογραφηµένον µετά πλήρους και απλοποιηµένου συστήµατος 
διαγνωστικής και θεραπευτικής, έκδ.  Κωνστ. ∆. Οικονοµίδη, τόµ. τρίτος, Αθήνα 1929, σ. 1469-
1473.  
3 «Ἀλγεινήν ἐντύπωσιν αἰσθάνεται πᾶς ξένος ἃµα ἐξερχόµενος τῶν πυλῶν τῶν Κρητικῶν πόλεων ἐπί 
τῇ θέᾳ τῶν πρό ἑκάστης τούτων ἐπαιτούντων φρικωδῶς ἠκρωτηριασµένων καί τερατωδῶς 
παραµορφωµένων λωβῶν». Βλ. Zambaco Pacha (1914: 475, 480, 495, 502-503).  
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Κόµης, 2005: 17· Γαρδίκας, 2005: 129-132· Βαλαώρας, 1967: 43-44· 
Κατσουγιαννόπουλος, 1984: 80-82· Πολυχρονίδης, 2010: 445· Πεντόγαλος, 1993: 
155-169· Bériac, 1988: 151-188· Touati, 1998: 247-307). 

Εν τούτοις, το φαινόµενο της αποδιοποµπής και του εκτοπισµού είναι 
περισσότερο σύνθετο εδώ και υπερβαίνει τους κατ’ αρχάς, ή κατ’ επίφασιν, 
ιατρικούς-υγειονοµικούς στόχους, αλλά και τα αποτελέσµατα του µέτρου: ο 
λεπρός ενσωµατώνει, µέσα στον χρόνο, ένα πλήθος από αρνητικές σηµάνσεις και 
µεταφορές·  «ακάθαρτος», από σωµατική και κυρίως ηθική άποψη («αµαρτωλός»), 
κατά το Λευιτικόν, φορτώνεται έκτοτε στις πλάτες του τις πλέον φορτισµένες, από 
ηθική, κοινωνική και ιδεολογική άποψη, αρνητικές πλευρές και τις ατυχίες της 
ζωής. Εκ των πραγµάτων, δεν µπορούσε παρά να γίνει αντικείµενο 
«εκκαθάρισης», στην εποχή που αναφερόµαστε εδώ, µε βασικό εργαλείο, βέβαια, 
τα σχετικά ιδρύµατα, τα λεπροκοµεία, σε νέα χρήση. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι 
ακόµη και σηµαντικοί επιστήµονες της εποχής, όπως ο Κλων Στέφανος (1854-
1915) και ο ∆ηµήτριος Ζαµπακός – Πασάς (1831-1913), αναζητώντας τα αίτια της 
λέπρας σε περιοχές όπου ενδηµούσε η νόσος, συνέδεσαν εν πολλοίς την εµφάνισή 
της µε την ύπαρξη κάθε λογής ρύπων, στο περιβάλλον και στο σώµα των κατοίκων 
(Grmek, 1989: 238-244· Foucault, 2007: 117, 145-146, 2010: 97-99· Le Gof & 
Truong, 2009: 136-137· ∆ασκαλά, 2007: 7-10· 2008: 35-46· Stéphanos, 1884: 531-
532· Zambaco Pacha, 1891: 84-85, 138-139).4  

 
 
Το λεπροκοµείο Σάµου 

 
Στη Σάµο, για µία µακρά περίοδο, οι λεπροί (σύνολο 43 άτοµα, τα πέντε από την 
Ικαρία, σύµφωνα µε ένα τεκµήριο που δηµοσιεύει ο Σταµατιάδης) εγκαθίσταντο σε 
πρόχειρες καλύβες, γνωστές ως Λουβιάρικα, στα όρια εκάστου οικισµού 

                                                           

4 Βλ. επίσης Septuaginta/Η Παλαιά ∆ιαθήκη κατά τους Ο΄, Ελληνική Βιβλική Εταιρία, Αθήνα χ.χ.ε., 
κεφ. 13. Για τον Στέφανο και τον Ζαµπακό βλέπε: Μάρκος Ν. Ρούσσος (1986: 27-40)·  
Αντωνακόπουλος (2004: 40-42)·  Σταυρόπουλος και Μαρκέτος (1986: 473-475)·  Μιχαηλίδης 
(2008), όπως και ∆ηµήτριος Ζαµπακός-Πασάς, Λόγος επιµνηµόσυνος απαγγελθείς τη 23η Μαρτίου 
1924, εν τη αιθούση των τελετών του Πανεπιστηµίου προτάσει της Ιατρικής Σχολής και εντολή της 
Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου, υπό Αριστοτέλους Π. Κούζη, τακτικού καθηγητού εν τη Ιατρική Σχολή, 
Αθήνα 1924. 
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καταγωγής τους, ενώ ορισµένοι από αυτούς κατέφευγαν στις µονές Αγίας Ζώνης 
(8 άτοµα κατά τον Κρητικίδη) και Ζωοδόχου Πηγής (15-18 άτοµα κατά τον 
Ζαµπακό-πασά) (Κρητικίδης, 1982: 50· Κρητικίδης, 1873: 83-84, 89· 
Σταµατιάδης, 1886: 606-609· Zambaco Pacha, 1914: 496, : 56, 60, 68· Νικολαΐδης, 
2008: 62-63· ∆ηµητρίου, 1987α: 107, 1987β: 124). Εκτός αυτών όµως, κάποιοι 
άλλοι απέφευγαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, µε διάφορα προσχήµατα, 
προκαλώντας τον τρόµο και την οργή των περιοίκων, εξαιτίας του φόβου για το 
ενδεχόµενο µετάδοσης. Οι τελευταίοι µάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις 
προχωρούσαν σε καταγγελίες προς τις αρχές, καταδίδοντας παράλληλα τους 
συγκεκριµένους ασθενείς, τους οποίους και περιέγραφαν µε ετεροφοβικές µάλλον 
εκφράσεις [«...προξενεῖ ἀηδίαν καί ἀποστροφήν ἐν τῇ γειτονίᾳ καί ἐν ὅλῳ τῷ 
δήµῳ...»].5  

Εν συνεχεία, το 1861 άρχισε ήδη η συζήτηση στην ηγεµονική βουλή περί 
οικοδόµησης λεπροκοµείου, µε θετικές προθέσεις των βουλευτών, αλλά αυτό 
ιδρύθηκε αργότερα, το 1866, ενώ οι οικοδοµικές εργασίες άρχισαν το 1887, στη 
θέση Παναγίτσα στο Νέο Καρλόβασι, και ολοκληρώθηκαν το 1890. Τα εγκαίνια 
τελέστηκαν την Κυριακή 12 Ιουνίου 1896 (Zambaco Pacha, 1914: 496, 1891: 68· 
Νικολαΐδης, 2008: 63-65· Μώραλης, 1953: 91-93).6 Από τα σχετικά µε το 
λεπροκοµείο κείµενα της εποχής, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Νόµος 579, 
Περί Λωβοκοµείου καί ∆ιοργανισµοῦ αὐτοῦ, ο οποίος εκδόθηκε την 3η Αυγούστου 
1891.7 Εδώ, περιοριζόµαστε να σηµειώσουµε, απλώς, ότι στους διαιτητικούς και 
τους κανόνες υγιεινής, για τους τροφίµους, συγκαταλέγεται το άρθρο 36, το οποίο 
έχει ως ακολούθως:  

 

                                                           

5 Βλ. Γενικά Αρχεία του Κράτους - Αρχεία Νοµού Σάµου, Ηγεµονικό ∆ιοικητικό Γραφείο (στο 
εξής: ΓΑΚ-ΑΝΣ, Η∆Γ), φάκ. 10/2 (1879), Γεώργιος Βουδούρης, εν Πύργω τη 1η Αυγούστου 1879. 
Βλέπε επίσης: ό.π., φάκ. 10/2 (1891),  Αστυνόµος Χώρας, εν Χώρα τη 6η Απριλίου 1891· ό.π., φάκ. 
10/2 (1855)·  ό.π.,  φάκ. 10/2 (1861), Κάτοικοι Πύργου, εν Πύργω τη 10η Φεβρουαρίου 1861·ό.π., 
φάκ. 10/2 (1881), Κάτοικοι Κάτω Αρβανιτών, Κάτω Αρβανίται τη 20η Σεπτεµβρίου 1881. 
6 Βλ. ΓΑΚ-ΑΝΣ, Η∆Γ, Πρακτικά της Γενικής των Σαµίων Συνελεύσεως του έτους 1861, 11η και 
28η  τακτ. Συνέλευσις·  ό.π., φάκ.10/2 (1889), Πρακτικά ∆ηµοπρασίας του Λωβοκοµείου 
Καρλοβασίων και Εφηµερίς της Ηγεµονίας Σάµου, έτος Β΄, αριθ. 92, Λιµήν Βαθέος, 26 Ιουνίου 
1896· εφηµ. Ευνοµία, φ. 67, 27/6/1896). 
7 ΓΑΚ-ΑΝΣ, φυλλάδια, αριθ. 61, Νόµος 579, «Περί Λωβοκοµείου και ∆ιοργανισµού αυτού».  
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∆έον οὗτοι νά νίπτωνται καθ’ ἑκάστην διά σαπωνούχου ὕδατος τό 
πρόσωπον, τάς χεῖρας καί τούς πόδας, καί νά λούωνται ὅλον τό σῶµα 
δίς ἢ ἃπαξ τοὐλάχιστον τοῦ µηνός διά χλιαροῦ σαπωνούχου ὕδατος.  

 
Με δύο λόγια, βλέπουµε και πάλι την εµµονή µε την καθαριότητα (δηλαδή την 
αποβολή ρύπων και µικροβίων) του σώµατος, περισσότερο βέβαια στο πλαίσιο 
των αξιακών στερεοτύπων της εποχής παρά της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης 
της νόσου. Πάντως, σε ό,τι αφορά στα επόµενα, µε εντολή του ηγεµόνα ανατέθηκε 
στην Αστυνοµία το καθήκον για «τήν ἐφαρµογήν τοῦ νόµου πρός εἰσαγωγήν τῶν 
ἐκ λώβης πασχόντων εἰς τό Λωβοκοµεῖον».8 

 

 
Το λεπροκοµείο Σάµου και τα αποτελέσµατα του χρόνου (φωτ. Χρ. Λάνδρος) 

 

                                                           

8 ΓΑΚ-ΑΝΣ, Η∆Γ, φάκ. 17/3 (1897), Στ. Μουσούρος, Εν Λιµένι Βαθέος τη 14 Ιουλίου 1897· 
Εφηµερίς της Ηγεµονίας Σάµου, έτος Γ΄, αριθ. 141, Λιµήν Βαθέος, 18 Ιουλίου 1897. Βλ. επίσης: 
ΓΑΚ-ΑΝΣ, Η∆Γ, φάκ. 10/2 (1895), Γεώργιος Βέροβιτς, Εν Λιµένι Βαθέος τη 11 Ιουλίου 1895. 
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Ένα έγγραφο 

 
Το λεπροκοµείο λειτούργησε χωρίς διακοπές έως το 1966, οπότε καταργήθηκε και 
οι εναποµείναντες λεπροί (δέκα άτοµα περίπου) µεταφέρθηκαν στο Νοσοκοµείο 
Λοιµωδών της Αθήνας «Αγία Βαρβάρα» (Νικολαΐδης, 2008: 70). Από το σχετικό 
µε το ίδρυµα αρχειακό υλικό, το οποίο απόκειται στα Αρχεία Νοµού Σάµου, 
επικεντρώνουµε, εδώ, την προσοχή µας σε ένα τεκµήριο της 26ης Νοεµβρίου 1931. 
Πρόκειται για έγγραφο το οποίο απέστειλε ο ∆ιοικητής του Αστυνοµικού 
Τµήµατος Καρλοβασίου, ονόµατι ∆ηµοσθένης Χαµαµτζής, προς τον Νοµίατρο 
Σάµου.9 Αυτό έχει ως εξής (ακολουθείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου): 

 

Λαµβάνω τήν τιµήν νά γνωρίσω ὑµῖν, κατόπιν ἐνεργηθείσης ὑπ’ ἐµοῦ 
ἐξακριβώσεως, ὃτι οἱ εἰς τό ἐνταῦθα λεπροκοµεῖον νοσηλευόµενοι 
λεπροί: 1) Ἂγγελος Κατσαρός 2) Σταῦρος Μπογιατζῆς 3) Γεώργιος 
Κόνσολας, καί 4) Μηνᾶς Παγώνης κατέστησαν ταραξίαι καί διαφθορεῖς 
τοῦ ἱδρύµατος, ἤτοι ὑποκινοῦσιν εἰς παράπονα τούς λεπρούς διά 
καθυστερήσεις πληρωµῶν τῶν ἐπιδοµάτων των, προκαλοῦσι καί 
ἐνοχλοῦσι δι’ ἀκολάστους πράξεις γυναῖκας λεπράς καί ἰδίᾳ τήν Κατίναν 
Κονσολάκη καί Θεοδοσίαν Λιανάκη, ἀπειλοῦσι καί ἐνοχλοῦσι διαρκῶς 
τόν νοσοκόµον Κων. Ζαγοράρην καί τέλος ὁ ἐκ τῶν ἀνωτέρω ταραξιῶν 
Γεώργιος Κόνσολας εἶναι φανατικός κουµουνιστής καί διδάσκει ὑπέρ 
τοῦ Κουµουνισµοῦ.  

Ὁ ἐκ τῶν ἰδίων ταραξιῶν Σταῦρος Μπογιατζῆς διαπράττει 
ἀκολάστους πράξεις κατά τοῦ παιδός ∆ηµητρίου Χριστιανοῦ, ὃστις εἰς 
διατύπωσιν παραπόνων του πρός µε σήµερον µοι εἶπεν ἐπί λέξει τά 
ἑξῆς: ‘ὁ Σταῦρος Μπογιατζῆς θέλει νά µέ µεταχειρίζηται κάθε βράδυ γιά 
γυναῖκα του’. 

Χάριν τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἱδρύµατος καί πρός ἡσυχίαν τῶν ἐν 
ἀυτῷ νοσηλευοµένων λεπρῶν παρακαλῶ, ὃπως ἐνεργήσητε, εἰ 
δυνατόν ἐπειγόντως, ἳνα οὗτοι µεταφερθῶσιν εἰς Σπιναλόγκαν. 

 
                                                           

9 ΓΑΚ-ΑΝΣ, Αρχείο Λωβοκοµείου, Έγγραφα ετών 1906-1945. 
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    Το πρωτότυπο του ∆ηµοσθένη Χαµαµτζή (φωτ. Χρ. Λάνδρος) 
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Η Σπιναλόγκα 

 
Το τεκµήριο, µολονότι σύντοµο, εµπεριέχει τέτοιου είδους πληροφορίες οι οποίες, 
αναποφεύκτως, οδηγούν σε πολυειδείς συλλογισµούς και απαιτούν, επίσης, 
ανάλογες διερευνήσεις, δεδοµένα που συγκρούονται πάντως µε τα όρια του 
συγκεκριµένου κειµένου. Παρ’ όλα αυτά, είναι σκόπιµο, στη συγκεκριµένη θέση, 
να προχωρήσουµε σε κάποιο παραγωγικό σχολιασµό. Κατ’ αρχάς, ανάλογες 
αναταραχές («παράπονα» κατά το έγγραφο) µε αυτές που περιγράφονται για τη 
Σάµο, εξαιτίας καθυστερήσεων στην καταβολή των επιδοµάτων στους ασθενείς, 
παρατηρήθηκαν επίσης και στο λεπροκοµείο της Σπιναλόγκας.10 Για το ίδρυµα 
αυτό οφείλουµε, εδώ, να προχωρήσουµε, επί τροχάδην, σε µία σύντοµη αναφορά 
στις βασικές ιστορικές παραµέτρους. Το συγκεκριµένο λεπροκοµείο, προϊόν 
παλαιοτέρων αιτηµάτων, ήδη από τον 19ο αιώνα, οικοδοµήθηκε τελικώς, καθώς 
προαναφέρθηκε, το 1903, συγκεντρώνοντας εν συνεχεία τους διασπαρµένους σε 
διάφορα σηµεία (και µικρά, τοπικά λεπροκοµεία, τις µεσκινιές) της Κρήτης 
λεπρούς·  στο έργο αυτό συνέβαλε, βέβαια, ουσιαστικά και η Αστυνοµία, κατ’ 
αναλογία µε την περίπτωση της Σάµου (Ehlers, 1901: 35-41, 126-127· Zambaco 
Pacha, 1914: 500-504, 1891: 167-189· Σαββάκης, 2008: 77-85· Γκριβέλ, 2002: 33-
36, 40· ∆ετοράκης, 1981: 275-292, 1986: 165, 185-193· Ζερβογιάννης, 1994: 24-
25, 36-39· Βαρούχα, 2004: 95-98· Ευαγγέλου, 1948: 9-10· Καταπότης, 1933: 48-
52· Πολυχρονίδης, 2010: 455-469· Μακράκης, 2006· Ανδριώτης, 2006: 247-250· 
Γιακουµάκη, 2011: 50-68· Allbaugh & Soule, 1997: 170-171· Σπανάκης, 1991: 
735-736· Αρακαδάκη, 2001: 51-55, 196-198· Μοσχόβη, 2005: 28-35· 
Παπαγεωργίου, χ.χ.: 109-134· Παραδείσης, 1983: 291-295).11  

 

                                                           

10 Γενικά Αρχεία του Κράτους - Ιστορικό Αρχείο Κρήτης (Χανιά) (στο εξής: ΓΑΚ-ΙΑΚ), Ανωτάτη 
∆ιεύθυνσις Εσωτερικών, Τµήµα Γ΄, ∆ηµόσια Υγεία, Θυρίς 5, φάκ. 5-12, 1904, Νοµαρχία Λασιθίου, 
9/11/1904·  ό.π., θυρίς Ι΄, 1905, Χωροφυλακή Κρήτης, 18/7/1905 και Λεπροί προς Α. ∆. Εσωτ., 
8/11/1905. 
11 Βλ. και ΓΑΚ-ΙΑΚ, ό.π., θυρίς Ι´, 1905, ∆ιεύθυνσις Λεπροκοµείου Σπιναλόγκας, Εν Πλάκα τη 25 
Μαΐου 1905. Βλ επίσης Επίσηµος Εφηµερίς της Κρητικής Πολιτείας, Έτος Ε΄, αριθ. 1, 14 
Ιανουαρίου 1903 και αριθ. 25, 7 Ιουνίου 1903 και εφηµ. Ηράκλειον, αριθ. 25, 27 Ιανουαρίου 1894, 
σ. 202. 
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Η Σπιναλόγκα µακρόθεν (φωτ. Κ. Κόµης) 

 

Αρχικά η Σπιναλόγκα θεωρήθηκε ακατάλληλη για την εγκατάσταση λεπρών, 
δεδοµένου ότι παρουσίαζε σοβαρές ελλείψεις, ακόµη και σε νερό, αλλά για την 
τελική επιλογή φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο δύο άλλοι παράλληλοι 
στόχοι: αφενός η φυσική παρεµπόδιση τυχόν απόδρασης ασθενών από τη νησίδα 
(µολονότι αυτό δεν απεφεύχθη, σε πολλές περιπτώσεις) και αφετέρου η αποβολή, 
εµµέσως αλλά και εκ των πραγµάτων, των µουσουλµάνων (από την οθωµανική 
εποχή) κατοίκων της Σπιναλόγκας (Καταπότης, 1933: 41· Ζερβογιάννης, 1994: 
103· Σαββάκης, 2008: 85, 2007: 71-72· Πολυχρονίδης, 2010: 462, 468-469· 
Ευαγγέλου, 1948: 13· Γιακουµάκη, 2011: 57-58).12 Πάντως, οι µουσουλµάνοι 

                                                           

12 Βλ. και ΓΑΚ-ΙΑΚ, ό.π., θυρίς Ζ΄, 1905, Νοµαρχία Λασιθίου, Εν Αγίω Νικολάω τη 10 Μαρτίου 
1905 και 29 Οκτωβρίου 1905· ό.π., θυρίς Ι΄, 1905, Πίναξ ετησίας κινήσεως, 13 Οκτωβρίου 1904-13 
ιδίου µηνός 1905 και ∆ιεύθυνσις Λεπροκοµείου Σπιναλόγκας, Εν Πλάκα τη 25 Μαΐου 1905· εφηµ. 
Σκριπ, φ. 16.319, 20/12/1908 και φ. 8527, 21/4/1927. 
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αποχώρησαν, και από το 1904 άρχισαν να συγκεντρώνονται (στην 
πραγµατικότητα: να µεταφέρονται, σιδηροδέσµιοι) οι λεπροί.  

 

 
Το νεκροταφείο της Σπιναλόγκας (φωτ. Κ. Κόµης) 

 

Στο σηµείο αυτό δε, αξίζει να αναφερθεί ότι καθ’ όλο το διάστηµα που 
λειτούργησε το λεπροκοµείο, µέχρι το 1957 (οπότε καταργήθηκε και οι 
εναποµείναντες ασθενείς, όπως αυτοί της Σάµου, µεταφέρθηκαν στην «Αγία 
Βαρβάρα»), το ίδρυµα διατήρησε εν πολλοίς τον χαρακτήρα αποµονωτηρίου-
κρατητηρίου (θα λέγαµε φυλακής) παρά νοσοκοµείου (Πολυχρονίδης, 2010: 448, 
462, 474· ∆ετοράκης, 1986: 191· Ζερβογιάννης, 1994: 103-105, 114· Grivel, 2002: 
97-99· Σαββάκης, 2008: 92, 78-79· Γιακουµάκη, 2011: 68-69, 293-294).13 Είναι 

                                                           

13 Βλ. και εφηµ. Έθνος, φ. 5.460, 12/10/1929 και φ. 12.605, 28/1/1955· εφηµ. Εµπρός, φ. 11.991, 
29/7/1929. Άξια δε επισήµανσης  είναι τα όσα αναφέρει ο γνωστός συγγραφέας και ιατρός Πέτρος 
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µάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο Μιχάλης Ράπτης, ο Πάµπλο, ο οποίος πέρασε ένα 
µέρος της παιδικής του ηλικίας στον γειτονικό Άγιο Νικόλαο, εκφράζοντας, έστω 
εκ των υστέρων, τους παιδικούς φόβους απέναντι στο ίδρυµα, σηµειώνει στην 
αυτοβιογραφία του τα εξής:  

 
...Θυµάµαι το γαλήνιο, παραδοσιακό τοπίο της µικρής πόλης, σχεδόν 
χωριού τότε, του Αγίου Νικολάου, µε τα καράβια του στο λιµάνι, τα 
ήσυχα νερά όπου ψάρευα συχνά, και µακριά τον θρύλο της 
Σπιναλόγκας, όπου αργοπέθαιναν, έλεγαν, οι λεπροί. Απρόσιτη για 
µένα η Σπιναλόγκα, ήταν η µόνη συζήτηση που µού χαλούσε την 
ποιητικότητα µέσα στην οποία µεγάλωνε η παιδική µου ζωή... 
(Ράπτης, 1996: 22). 

 

 

Επιτήρηση 

 
Επαναστρέφουµε το βλέµµα στο σαµιακό τεκµήριο, το οποίο επιδέχεται περαιτέρω 
σχολιασµό. Εκτός από τις αναταραχές, στο λεπροκοµείο, τις οποίες πυροδοτούσαν, 
κατά τον Χαµαµτζή, οι τέσσερις προαναφερθέντες ασθενείς, οι ίδιοι, ως γνωστόν 
εξάλλου, συµµετείχαν σε «ακόλαστες πράξεις», όπως χαρακτηρίζονται, εις βάρος 
άλλων λεπρών. Πέραν από το ενδεχόµενο υπερβολής, εκ µέρους του υπογράφοντα 
το έγγραφο, προκειµένου να ολοκληρωθεί, σκοπίµως, η αρνητική εικόνα για τα 
συγκεκριµένα άτοµα, θα πρέπει να επισηµανθεί επίσης ότι τα περιγραφόµενα στο 
τεκµήριο παραπέµπουν ευθέως στο διαµορφωµένο, επί αιώνες, στερεότυπο του 
«ακάθαρτου» (βλέπε αµαρτωλού) λεπρού, δεδοµένο ενισχυµένο από τους 
πειθαναγκασµούς και τους κολασµούς της χριστιανικής ηθικής (Tannahill, 1998: 
181-213).14 Σχετικά, ο ιατροφιλόσοφος του 19ου αιώνα Ιωσήφ ∆εκιγάλλας (1812-
                                                                                                                                                                 

Πικρός, σε δηµοσίευµα τού 1932-1933: «...Λεπροκοµείο: Έτσι τη λέει ο κόσµος τη Σπιναλόγκα, κι 
έτσι την θαρρεί [...] Στη Σπιναλόγκα όµως δε συµβαίνει τίποτε απ’ όλα αυτά [...] Θα πει ένα 
ολόκληρο νησί, θα πει µια πολιτεία ολάκερη, που οι κάτοικοί της όλοι [...] ‘χτυπηµένοι’ απ’ τη 
χειρότερη αρρώστια που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, ζουν αποµονωµένοι απ’ όλον τον άλλον 
κόσµο...» (Πικρός, 2010: 39-40).   
14 Για µία «κεντρώα» σχετικώς θέση της Εκκλησίας, περί τα σεξουαλικά ζητήµατα: Χριστόδουλος 
Παρασκευαΐδης, Προσεγγίσεις στο Χριστιανισµό, εκδόσεις «Η Χρυσοπηγή», Αθήναι χ.χ.ε., κυρίως 
σ. 25-29.  
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1886), σε µία µονογραφία του σχετική µε τη λέπρα και τους λεπρούς (∆εκιγάλλας, 
1858: 13), σηµειώνει πως η νόσος, κατά την αρχαιότητα, έφερε την ονοµασία 
«Σατυρίασις καί Σατυριασµός, ἕνεκα τῶν ἀσελγῶν τάσεων ἃς συνήθως 

αἰσθάνονται οἱ πάσχοντες, ἢ τῆς κατά τήν φυσιογνωµίαν ὁµοιότητος αὐτῶν µετά 
τῶν σατύρων». Στην τελευταία αναφορά, εκτός των άλλων, δηλώνεται σαφώς η 
ύπαρξη αιτιακής σχέσης ανάµεσα στη νόσο και τις «ασελγείς τάσεις» των 
ασθενών·  ανάλογες δε ερµηνευτικές προτάσεις εντοπίζονται και σε άλλα, ιατρικά ή 
παραϊατρικά, δηµοσιεύµατα της εποχής, αλλά και νεότερα.15 Επίσης, η υπόθεση 
περί αιτιακής σχέσης φαίνεται να ενισχύεται από ένα άλλο παράδειγµα: 
επισηµαίνεται ότι στο λεπροκοµείο της Χίου, ιδρυθέν µάλλον το 1753, την ίδια 
περίπου εποχή παρατηρούνται ανάλογα, σεξουαλικής φύσεως, συµβάντα.16 Παρ’ 
όλα αυτά, περιστατικά του είδους, σε µία υπερθετική µάλιστα εκδοχή, είναι 
τακτικά επίσης σε σηµερινά ιδρύµατα, ανεξαρτήτως λέπρας (κατά κύριο λόγο 
επισυµβαίνουν σε φυλακές, αλλά και σε άλλα ιδρύµατα), κάτι που κατευθύνει, 
βέβαια, τη σκέψη προς άλλους, αυτονόητους πάντως, ερµηνευτικούς παράγοντες: 
δηλαδή, αφενός προς τον ιδρυµατισµό και αφετέρου προς τη σεξουαλική στέρηση, 
η τελευταία από τις πλέον δυσβάστακτες παραµέτρους του ιδρυµατισµού 
(Goffman, 1994: 32-83· Foucault, 1999: 23). 

 

                                                           

15 «...πριαπισµό ἐπίσης δυνατόν νά ἔχωµε στήν ἀρχή τῶν ἐγκεφαλικῶν καί µυελικῶν (τοῦ νωτιαίου 
συστήµατος) νοσηµάτων, ὅπως ἡ νωτιαῖα φθίσις, ἡ γενική παράλυσις (σύφιλις), ἡ γεροντική ἂνια, ἡ 
λέπρα νευρικῆς µορφῆς κ.ἂ...» [διατηρείται η ορθογραφία του πρωτοτύπου]. Βλέπε: Αλέξης 
Τσακίρης, Μεγάλη Σεξολογία, Αθήνα 1965, σ. 298. 
16 Γενικά Αρχεία του Κράτους  - Αρχεία Νοµού Χίου (στο εξής: ΓΑΚ-ΑΝΧ), Αρχείο Λωβοκοµείου 
Χίου, κώδ. 24, Βιβλίον Πρακτικών Λωβοκοµείου Χίου, Συνεδρίαση 88, 10/10/1929. Για την 
ιστορία του λεπροκοµείου, στην Αγία Υπακοή (περιοχή Κοφινά) και τα άλλα µικρότερα 
λεπροκοµεία της Χίου: Άµαντος (1911: 150-152)·  Παϊδούσης (2001: 57-63)·  Testevuide (2003: 34-
35)·  Zambaco Pacha (1891: 143-166)·  Βλαστός (2000: 268-270)·  Σγουρός (1937: 249, 464)·  
Μιχαηλίδης (2010: 39-40)·  Μιχαηλίδης & Cum Deo (2000: 39-40, 2002: 12-13)·  Μιχαηλίδης & 
Χαβιάρα-Καραχάλιου (2004: 43-53). 
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Η είσοδος στο λεπροκοµείο Χίου (φωτ. Κ. Κόµης) 

 

Επιπροσθέτως, στο τεκµήριο περικλείονται, καθώς είδαµε, στοιχεία αναφορικώς 
µε την ιδεολογική ταυτότητα ενός από τους τέσσερις ασθενείς, για τον οποίο, αφού 
αναφέρεται πως είναι «φανατικός κουµουνιστής» προστίθεται, διόλου τυχαία, ότι 
«διδάσκει υπέρ του Κουµουνισµού». Προκειµένου να γίνουν αντιληπτές οι 
αναφορές αυτές καθώς και η βαρύνουσα σηµασία τους στη χρονική συγκυρία, 
υπενθυµίζουµε ότι ήδη από το 1929 είχε τεθεί σε ισχύ ο νόµος 4229, «Περί τῶν 
µέτρων ἀσφαλείας τοῦ κοινωνικοῦ καθεστῶτος καί προστασίας τῶν ἐλευθεριῶν 
τῶν πολιτῶν» (το γνωστό «Ιδιώνυµο»).17 Ο συγκεκριµένος νόµος, επόµενο µάλλον 
της εθνικής εσωστρέφειας, µετά τη συντριβή της Μεγάλης Ιδέας στα µικρασιατικά 
εδάφη, αποτέλεσε τον κύριο µοχλό αντιµετώπισης-δίωξης της Αριστεράς, των 
µελών και οπαδών της·  οι προβλεπόµενες ποινές (µεταξύ των άλλων, φυλάκιση 
και εκτόπιση) αφορούσαν στην πολιτική δράση οιασδήποτε µορφής, του 

                                                           

17 Κώδηξ της δικαστικής εφηµερίδος Θέµις, 1929, Αθήνα 1929, σ. 484-487. Βλ. σχετικά και  
Ελεφάντης (1999: 280-282). 
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«προσηλυτισµού» µη εξαιρουµένου.18 Το νοµικό αυτό εργαλείο υπήρξε ιδιαίτερα 
αποτελεσµατικό, εφόσον, καθώς σηµειώνει και ο Άγγελος Ελεφάντης, στο 
διάστηµα 1929-1932 έλαβαν χώρα 11.400 συλλήψεις, 2.130 καταδίκες και 
εκτοπίστηκαν «πάνω από 200 άτοµα» (Ελεφάντης, 1999: 281· Κόµης, 2004: 80-
81, 91-92· Birtles, 2002: 135-247· Kenna, 2004: 22-27· Βόγλης, 2004: 56-60). 
Συνεπώς, λαµβάνοντας κανείς υπόψη το γενικό πολιτικό πλαίσιο, σε συνάρτηση µε 
τα στοιχεία του εγγράφου, ως προς την ταυτότητα και τις συµπεριφορές των εν 
λόγω ασθενών, καθίστανται ορατοί αλλά και ερµηνεύονται οι στόχοι του 
Χαµαµτζή, όπως αναφέρονται σαφώς, εξάλλου, στην κατακλείδα: εδώ, 
υπενθυµίζεται, διατυπώνεται το αίτηµα περί µεταγωγής των τεσσάρων ασθενών 
στη Σπιναλόγκα, «χάριν τῆς ἀξιοπρεπείας τοῦ ἰδρύµατος καί πρός ἡσυχίαν τῶν ἐν 
αὐτῷ νοσηλευοµένων λεπρῶν». 

 

 
«Νέες χρήσεις» στο φθαρµένο από τον χρόνο λεπροκοµείο Χίου 

(φωτ. Κ. Κόµης) 
                                                           

18 Κώδηξ, ό.π. 
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Η εν λόγω µεταγωγή συνδέεται, βέβαια, µε τις πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις του 
Μεσοπολέµου, εφόσον, εν πρώτοις, το 1913, τόσο η Σάµος µε τη Σπιναλόγκα όσο 
και η Χίος εντάχθηκαν στην ελληνική επικράτεια και τα µέχρι πρότινος τοπικά 
ιδρύµατα εξελίχθηκαν σε εθνικά·  οπότε, ως ήταν επόµενο, εκτός των άλλων, 
ενισχύθηκαν και οι σχέσεις ανάµεσα στα λεπροκοµεία: σε τεκµήρια των αρχείων 
Νοµού Σάµου και Χίου αποτυπώνονται ανταλλαγές ασθενών, όχι τόσο ανάµεσα 
στα αντίστοιχα ιδρύµατα όσο µε αυτό της Σπιναλόγκας.19 Σε ό,τι αφορά µάλιστα 
στις µεταγωγές ή στις απειλές µεταγωγής προς Σπιναλόγκα, µε προέλευση τα 
λεπροκοµεία Σάµου-Χίου, παρατηρείται ότι κατά βάσιν αφορούσαν σε 
δυσυπότακτα άτοµα, µε παράλληλο στόχο αφενός την τιθάσευση των 
συγκεκριµένων ασθενών (στη Σπιναλόγκα) και αφετέρου την εξασφάλιση 
αταραξίας για το προσωπικό των ιδρυµάτων προέλευσης (και κατ’ επέκτασιν για 
την αντίστοιχη τοπική Αστυνοµία, καθώς είδαµε).20 ∆ηλαδή, επιβεβαιώνεται έτσι η 
διαπίστωση, η οποία διατυπώθηκε πιο πάνω, πως το ίδρυµα της Σπιναλόγκας 
διέθετε χαρακτηριστικά περισσότερο φυλακής, µε ανάλογη βαθµίδα πρακτικών 
καταστολής, παρά νοσοκοµείου. Από µία άλλη πλευρά, το στοιχείο ότι στους 
µεταγοµένους συγκαταλεγόταν ένας κοµµουνιστής/λεπρός έλκει από µόνο του το 
ενδιαφέρον·  παραπέµποντας σε ανάλογες περιπτώσεις, όπως αυτή του Γιώργη 
Ζάρκου (1902-1967), κοµµουνιστή, τρόφιµου ψυχιατρείου (εναλλακτικώς δε και 
φυλακών) αλλά και συγγραφέα (Ζάρκος, 1981α, 1981β, 1982).21 Ο Γεώργιος 
Κόνσολας του σαµιακού τεκµηρίου —ας θυµίσουµε εδώ την ταυτότητά του—
περιέκλειε, για τους µηχανισµούς εξουσίας, το επαχθέστερο ζεύγος απόβλητων: 

                                                           

19 ΓΑΚ-ΑΝΣ, Αρχείο Λωβοκοµείου, Έγγραφα ετών 1906-1945, Υπουργ. Υγιεινής, εν Αθήναις τη 
10 Ιουνίου 1931· ό.π., Υπουργ. Πρόνοιας και Αντιλήψεως, εν Αθήναις τη 2 Ιανουαρίου 1933· ό.π., 
Υπουργ. Υγιεινής, εν Αθήναις τη 12.1.32· ό.π., ∆ιεύθυνσις Λεπροκοµείου Σπιναλόγκας, εν Πλάκα 
Μεραµβέλλου Κρήτης τη 22 Νοεµβρίου 1934 και εν Πλάκα  τη 9 Μαρτίου 1936  και εν Πλάκα τη 
28 Οκτωβρίου 1937. Επίσης: ΓΑΚ-ΑΝΧ, ό.π., Συνεδρίαση 73, 31/7/1928 και 81, 19/2/1929 και 88, 
10/10/1929 και 95, 13/3/1930 και 110, 15/5/1931 και 116, 6/11/1931.  
20 ΓΑΚ-ΑΝΣ, ό.π., Υπουργ. Υγιεινής, εν Αθήναις τη 12.1.32· ό.π., ∆ιεύθυνσις Λεπροκοµείου 
Σπιναλόγκας, εν Πλάκα Μεραµβέλλου Κρήτης τη 22 Νοεµβρίου 1934 και εν Πλάκα  τη 9 Μαρτίου 
1936. Επίσης: ΓΑΚ-ΑΝΧ, ό.π., Συνεδρίαση 73, 31/7/1928 και 81, 19/2/1929 και 88, 10/10/1929 και 
110, 15/5/1931. 
21 Ειδικώς για το βίωµα του ψυχιατρείου, βλέπε Φιλύρας (1994: 89-96)·  Ασηµόπουλος (2008). Σε 
σχέση µε την εµπειρία της φυλακής βλ. Wilde (2011: 5-24). 
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από τη µία µεριά, ο ακάθαρτος λεπρός, φορτωµένος το µυκοβακτηρίδιο της νόσου, 
αλλά και κάθε λογής αρνητικές (κυρίως) σηµάνσεις και παραποµπές αιώνων

. από 
την άλλη, ο επίσης ακάθαρτος, µεταφορικά, φορέας αµφισβήτησης του πολιτικού 
καθεστώτος και της κοινωνικής σταθερότητας. Συνεπώς και κοντολογίς, υπό την 
οπτική γωνία της κοινωνικής συνοχής, ο Κόνσολας, επικίνδυνος εις διπλούν και σε 
ανάλογο βαθµό εξοβελιστέος (υπενθυµίζεται και η ισχύς του «Ιδιωνύµου»), 
φαίνεται ότι υπήρξε από τις χαρακτηριστικές εκείνες περιπτώσεις που κατέληγαν 
σε κάποια Σπιναλόγκα. 

 

 
Χύδην αντιλεπρικά φάρµακα στο λεπροκοµείο Χίου (φωτ. Κ. Κόµης) 

 

Πέραν τούτου, ένα άλλο θέµα απαιτεί επίσης τον δέοντα σχολιασµό: πρόκειται για 
τον ενισχυµένο ρόλο του αστυνοµικού παράγοντα, σε όλα τα στάδια διαχείρισης 
της νόσου. Αυτό, βέβαια, αποτελεί αντίστοιχο του εσωτερικού πολιτικού κλίµατος 
της εποχής, αλλά και παρεπόµενο της συλλογικής αντίληψης γύρω από τη λέπρα 
και τους λεπρούς. Επιπροσθέτως όµως, η ακολουθούµενη πρακτική ταξινόµησης, 
από τον ιατρικό κόσµο (στη βάση της αντίθεσης υγεία-ασθένεια και µε 
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πολυάριθµες διαιτητικές και άλλες απαγορεύσεις) και παραλλήλως, έως 
παραπληρωµατικώς, από τα όργανα της Αστυνοµίας (εδώ το ζεύγος αντιθέτων 
είναι το νόµιµο-παράνοµο) διαθέτει, οφθαλµοφανώς, µεγαλύτερο χρονικό βάθος, 
σε σχέση µε την εποχή που µας απασχολεί εδώ. Πάντως, στο πλαίσιο της 
περιγραφείσης πραγµατικότητας, κατά τη διερευνώµενη περίοδο, σχηµατίσθηκε το 
ανάλογο προϊόν, ένας ιατροαστυνοµικός λόγος ή ο λόγος της εξουσίας (µε 
αντίστοιχες, εννοείται, πρακτικές), δεδοµένο το οποίο ανιχνεύεται σε πλείστες 
περιπτώσεις, εντός και εκτός της συγκεκριµένης εποχής·  επί παραδείγµατι, είναι 
χαρακτηριστικός ο «ιδιαίτερος» λόγος του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου, 
στο πλαίσιο νοµιµοποίησης πρακτικών και συµπεριφορών της επτάχρονης 
δικτατορίας: «...ἐγώ ἒχω ὁπωσδήποτε ἀπόφασιν νά θεραπεύσω τόν ἀσθενῆ διά 
τῆς ἐγχειρήσεως...» (Παπαδόπουλος, 1968: 11). 

 
 

 
Το νεκροταφείο του λεπροκοµείου Χίου (φωτ. Κ. Κόµης) 
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Πανοπτικόν 

 
Ο στόχος είναι να προχωρήσουµε εδώ σε µία κατακλείδα, αν και σηµερινά 
δεδοµένα τα οποία συνδέονται, κατά τον δικό του τρόπο έκαστο, µε ζητήµατα που 
διερευνώνται και αναλύονται στα προηγηθέντα, µας ωθούν προς νέoυς 
προβληµατισµούς. Κατά πρώτον, παρά το γεγονός ότι το «Πανοπτικόν», ως 
αρχιτεκτονική πρόταση, δεν είχε, κατ’ αρχάς, την υποστήριξη που ήλπιζε ο Jeremy 
Bentham, εν τούτοις, στην εποχή µας, οι πρακτικές διαρκούς παρακολούθησης και 
ελέγχου παρουσιάζουν ευρύτατη διάδοση και µάλιστα σε µία περισσότερο 
παραγωγική εκδοχή·  επ’ αυτού, αρκεί να επισηµάνουµε, ως παράδειγµα, το πυκνό 
και εκτεταµένο δίκτυο από «κάµερες ασφαλείας» που διατρέχουν τις µεγάλες 
τουλάχιστον πόλεις. Όσον αφορά δε στα κτίρια τα οποία µας κληροδότησε η 
λέπρα, στα τρία αναλυθέντα παραδείγµατα παρατηρούνται διαφορετικής µορφής 
και βαθµίδας σιωπές. Στην περίπτωση της Σάµου και της Χίου, η θέση την οποία 
κατελάµβαναν τα λεπροκοµεία εξακολουθεί, ακόµη και σήµερα, να αποτελεί 
γεωγραφικό (και όχι µόνο) περιθώριο σε σχέση µε τον υπόλοιπο πολεοδοµικό ιστό. 
Αντίθετα, ή υποτίθεται έτσι, η Σπιναλόγκα, όντας απέναντι από την Ελούντα, έχει 
ενταχθεί στην τοπική τουριστική βιοµηχανία. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή δεν 
αποτελεί, βέβαια, εγγύηση πως ο σηµερινός επισκέπτης της νησίδας είναι δυνατόν 
να ακούσει τις βραχνές φωνές των λεπρών. Παρ’ όλα αυτά, είναι πιθανόν να 
διατυπωθεί και ένας αντίλογος, δεδοµένου ότι στη Σπιναλόγκα υπάρχει µέριµνα 
για τη συντήρηση των κτιρίων·  ενώ στις δύο άλλες περιπτώσεις, και κυρίως σε 
αυτή της Χίου, τα κτίρια, απλώς, αντιστέκονται στο χρόνο µε το δικό τους τρόπο. 
Πάντως, αυτό το στοιχείο, εκτός των άλλων, ανεβάζει και την αξία των τοπικών 
αρχείων. 
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Μαρία Κορασίδου 

 
 
 
Η ιστορία της ιατρικής, της υγείας και της αρρώστιας ως τµήµα της 

ιστορικής έρευνας και ανισοµερής ανάπτυξή της 

 
Η ιστορία της ιατρικής, της υγείας και της αρρώστιας εντάσσονται και αποτελούν 
µέρος της ιστορικής και εποµένως και της κοινωνικής έρευνας, η οποία στη χώρα 
µας αποτελεί υπόθεση των τελευταίων τριάντα χρόνων. Κατά τη διάρκεια των 
χρόνων αυτών, η ιστορική και κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα γνωρίζουν µια 
πραγµατική άνθηση. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε αποφασιστικά η 
δηµιουργία νέων πανεπιστηµιακών τµηµάτων, η αύξηση του αριθµού του 
διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθώς και η αύξηση του φοιτητικού 
σώµατος. 

Η ιστορία κατά το παρελθόν χαρακτηριζόταν από µια προγονόπληκτη 
αρχαιολατρεία, µια ιδιότυπη ελληνοχριστιανική αρετή ηθικοποιητικού χαρακτήρα 
που ήθελε να βρίσκει ρίζες στο Βυζάντιο, µια εθνικιστική ρητορεία και 
µεγαλοστοµία. Η κοινωνική ιστορία αντιµετωπιζόταν µε καχυποψία, αν όχι µε 
εχθρότητα. Σ’ αυτά τα τελευταία τριάντα χρόνια όµως, µπόρεσε να αναπτύξει τη 
δική της τροχιά και να συγκροτήσει το δικό της πεδίο. Καθώς όµως η διαδροµή της 
είναι σχετικά πρόσφατη και καθώς έπρεπε να καλύψει πολυάριθµες αναδυόµενες 
θεµατικές περιοχές, δεν πρέπει να περιµένουµε ότι η κάλυψη αυτή υπήρξε 
ισοµερής και εξ ίσου σηµαντική για όλα τα ερευνητικά θέµατα. 
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Στην περίπτωση της Ελλάδας, έπρεπε όλα να ανακαλυφθούν, να διερευνηθούν 
και να συγκροτηθούν από την αρχή. Έπρεπε να αναπτυχθεί και να συγκροτηθεί 
τόσο η οικονοµική και κοινωνική ιστορία όσο και η πολιτισµική. Το ενδιαφέρον 
έπρεπε να στραφεί τόσο στην οικονοµική και κοινωνική συγκρότηση του 
νεοελληνικού κράτους, στις οικονοµικές και κοινωνικές δοµές, στις κοινωνικές 
σχέσεις στο εσωτερικό του, όσο και στους θεσµούς και στη διερεύνηση της 
θεώρησης, των αντιλήψεων και των αναπαραστάσεων καθώς και των εµπειριών 
και των κοινωνικών σχέσεων κυριαρχίας. 

Η ιστορική έρευνα κάλυψε χωρίς να εξαντλήσει την οικονοµική ιστορία των 
κατακτηµένων υπό οθωµανική κυριαρχία, την ιστορία του αγροτικού κόσµου, το 
εµπόριο, τη ναυτιλία, την εκβιοµηχάνιση, την ιστορία των τραπεζών, τη 
µετανάστευση και τη διασπορά, την ιστορία των Εβραίων της Ελλάδας, την 
ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων, το ορθόδοξο µιλλέτ, το γένος, το έθνος, την 
οικουµενικότητα, τον αλυτρωτισµό και τις εθνικές διεκδικήσεις, την 
εκκλησιαστική και θρησκευτική ιστορία, την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821, τη συγκρότηση της εθνικής ιστοριογραφίας, την ιστορία της παιδείας, 
την ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, την ιστορία του τύπου, του βιβλίου, του 
µεταφραστικού εγχειρήµατος, την ιστορία των ιδεών και των συλλογικών 
συνειδήσεων, την ιστορία των συλλογικών συµπεριφορών και των νοοτροπιών, 
την ιστορία της εκπαίδευσης, την ιστοριογραφία των επιστηµών, την ιστορία της 
φιλοσοφίας, την ιστορική δηµογραφία και γεωγραφία, την ιστορία των γυναικών 
και του φύλου, τη µελέτη των ηλικιών και των ηλικιακών οµάδων, την ιστορία των 
Συνταγµάτων, της πολιτικής συµµετοχής, των κοµµάτων και των παρατάξεων, την 
ιστορία της κατοχής, της Αντίστασης και του Εµφυλίου πολέµου (Κιτροµηλίδης & 
Σκλαβενίτης, 2004). 

Είναι προφανές ότι όλο αυτό το έργο ανάπτυξης, µελέτης και κάλυψης ενός 
τόσο ευρέος φάσµατος πεδίων υπήρξε ανισοµερές. Ενώ σε άλλες χώρες 
χρειάστηκε σχεδόν ένας αιώνας για την πλήρη ανάπτυξη της ιστορικής έρευνας, 
στην Ελλάδα ο χρόνος αυτός έπρεπε να συµπυκνωθεί για να µπορέσει η ιστορική 
έρευνα να παρακολουθήσει και να συνοµιλήσει µε το ευρύτερο ερευνητικό 
περιβάλλον. Αυτό πρέπει να έχουµε κατά νου όταν επιχειρούµε να προσεγγίσουµε 
και να αποτιµήσουµε τα επιτεύγµατα και τα πορίσµατα της ιστορικής και 
γενικότερα της κοινωνικής έρευνας στον τόπο µας. Όπως είναι φανερό, µε αυτό το 
πνεύµα µπορούµε να προσεγγίσουµε και τα όσα έγιναν στο χώρο της ιστορίας της 
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ιατρικής, της υγείας και της αρρώστιας. Αυτό δεν αναιρεί ασφαλώς το γεγονός ότι 
η προσέγγιση αυτή πρέπει να είναι µια κριτική προσέγγιση.   

Οι γιατροί και οι ιστορικοί είναι εκείνοι που καταρχήν ενδιαφέρθηκαν τη 
δεκαετία του 1980 και 1990 για την ιστορία της ιατρικής, της υγείας και της 
αρρώστιας. Τους συνάντησαν τη δεκαετία του 2000 οι κοινωνιολόγοι και οι 
οικονοµολόγοι. 

 
 
Η ανάδειξη και η ορατότητα των ζητηµάτων της ιστορίας της ιατρικής 

και της αρρώστιας και η βιοϊατρική προσέγγισή τους 

 
Αν εξαιρέσει κανείς τις γενικές ιστορίες της ιατρικής που επιχειρούν να 
παρουσιάσουν µια γραµµική εξέλιξη και καταγραφή των προόδων που σηµείωσε η 
δυτική ιατρική ως αντικειµενική επιστήµη στο πέρασµα του χρόνου, υπάρχουν 
εκείνες οι µελέτες που εστιάζουν περισσότερο στην εξέταση της δηµιουργίας και 
λειτουργίας των ιατρικών θεσµών, όπως νοσοκοµείων, ιατρικών επαγγελµατικών 
σωµάτων, των ψυχιατρικών ιδρυµάτων, του ιατρικού τύπου κ.ά. Συγχρόνως, 
µελέτες που εξετάζουν την εµφάνιση και αντιµετώπιση λοιµωδών νόσων του 
παρελθόντος όπως της χολέρας, της πανούκλας, της σύφιλης και της ευλογιάς. 

Στην κατηγορία αυτών των µελετών µπορούµε να αναφέρουµε ενδεικτικά: του 
∆ηµήτρη Καραµπερόπουλου (1994) για την πρώτη ιστορία της ιατρικής στην 
ελληνική γλώσσα, του Αριστοτέλη Σταυρόπουλου (1984) για τα νοσοκοµεία και τη 
νοσηλευτική πολιτική της ελληνικής εθνότητας στην Κωνσταντινούπολη, της 
Λυδίας Σαπουνάκη-∆ρακάκη (2005) για το Τζάνειο νοσοκοµείο, της Βαρβάρας 
Θεοδωράκη (1988) για το Οφθαλµιατρείο Αθηνών, του Γεράσιµου Ρηγάτου (1985) 
για την ιστορία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, του ∆ηµήτρη Πλουµπίδη (1989) 
για την ιστορία της ψυχιατρικής και των ψυχιατρικών θεσµών στην Ελλάδα, του 
Βαγγέλη Καραµανωλάκη (1998) για το ∆ροµοκαϊτειο Φρενοκοµείο, του Σπύρου 
Μαρκέτου (1999) για την εξέλιξη του νεοελληνικού ιατρικού τύπου, του Ιωάννη 
Λασκαράτου (1985) για την πρόληψη της αρρώστιας και την κοινωνική προστασία 
στα Επτάνησα επί Αγγλοκρατίας, των Ιωάννη Λασκαράτου και Σπύρου Μαρκέτου 
(1981) για την εφαρµογή του εµβολιασµού κατά της ευλογιάς, του Γεράσιµου 
Πεντόγαλου (1970 και 1984) για τη χολέρα το 1850 στην Κεφαλονιά και την 
αρρώστια «σπυρόκωλον» στην Αχαΐα και την άλλη Ελλάδα, του Χρήστου Λούκου 
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(1992) για την χολέρα το 1854 στην Ερµούπολη της Σύρου, του Κώστα Κωστή 
(1995) για την πανώλη στην ελληνική χερσόνησο κατά τον 14ο-19ο αιώνα. 

Οι µελέτες αυτές συµβάλλουν στο να αναδείξουν, να φέρουν στο προσκήνιο, να 
περιγράψουν και να κάνουν ορατά ζητήµατα της ιστορίας της ιατρικής και της 
αρρώστιας. Συµβάλλουν ως προς την παραδοχή ότι η αρρώστια και η 
αντιµετώπισή της καθώς και οι επιπτώσεις της και οι αντιλήψεις που 
διαµορφώνονται γύρω από αυτήν είναι τοπικά και χρονικά καθορισµένες, άρα θα 
πρόσθετα ότι υπόκεινται στην έννοια της κοινωνικής µεταβολής. 

Οι µελέτες αυτές όµως, κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, προσεγγίζουν και 
αποδέχονται ρητά ή υπόρρητα τη φυσική προέλευση της αρρώστιας και την 
ύπαρξη νοσογόνων παραγόντων, όπως τα µικρόβια, ως υπεύθυνων για την 
εµφάνισή της. Αποδέχονται ακόµη, ως προς την αντιµετώπιση της αρρώστιας, την 
αναγκαιότητα συγκρότησης των ιατρικών θεσµών έτσι όπως αυτοί διαµορφώθηκαν 
στο πέρασµα του χρόνου. Έτσι, παραµένουν εντός του πεδίου της κυρίαρχης 
βιοϊατρικής αντίληψης και προσέγγισης σε ό,τι αφορά την υγεία, τη νόσο και τη 
θεραπεία. 

Σύµφωνα µε τη Sarah Nettleton (2002: 23-24), το «βιοϊατρικό µοντέλο» που 
επικράτησε στη ∆ύση από τα τέλη του 18ου αιώνα, στηρίζεται στην παραδοχή του 
διαχωρισµού του πνεύµατος και του σώµατος και την αντίληψη µιας µηχανικής 
«επισκευής» του σώµατος όταν αυτό εµφανίζει δυσλειτουργία, η οποία γίνεται 
δυνατή µέσω της ιατρικής παρέµβασης που υπερεκτιµά την αναγκαιότητα της 
τεχνολογίας. Η άλλη βασική παραδοχή του βιοϊατρικού µοντέλου είναι ότι 
επικαλείται τα βιολογικά αίτια της αρρώστιας και δεν λαµβάνει υπόψη 
κοινωνικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες που µπορεί να ευθύνονται για την 
εµφάνισή της. Η περιοριστική αυτή παραδοχή ενισχύθηκε κατά τον 19ο αιώνα µε 
βάση τη «θεωρία των µικροοργανισµών», όπως των παρασίτων, ιών και 
βακτηρίων, ως καθοριστικών παραγόντων για την πρόκληση κάθε ασθένειας.  

  
 
Η αµφισβήτηση του βιοϊατρικού µοντέλου και η επικέντρωση στην 

κοινωνική µορφοποίηση της αρρώστιας 

 
Με το κίνηµα της αντιψυχιατρικής και της φεµινιστικής αµφισβήτησης τη δεκαετία 
του 1960 και 1970 το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της διεθνούς ερευνητικής 
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κοινότητας τοποθετήθηκε και περιστράφηκε γύρω από την κοινωνική 
µορφοποίηση, γύρω από µια σειρά δηλαδή κοινωνικών αιτίων που προκαλούν και 
ευθύνονται για την εκδήλωση της αρρώστιας. Το βιοϊατρικό µοντέλο θεωρήθηκε 
άκαµπτο, αυστηρά περιορισµένο και περιοριστικό. Επιπλέον θεωρείται ότι δεν 
προσφέρεται, και µάλιστα προβάλλει ανίκανο, να εξηγήσει την µεταβολή ή τις 
µεταβολές που γνωρίζει η αρρώστια στο πέρασµα του χρόνου. Θα λέγαµε ότι 
πρόκειται για ένα µοντέλο που είναι ιστορικά καθορισµένο. Αντλεί την καταγωγή 
του από τον 19ο αιώνα, εποχή επικράτησης της πίστης στη φύση. Η πίστη στη 
φύση ως βασικού κορµού και οντότητας για την εξήγηση της αρρώστιας που 
πηγάζει από την εποχή του ∆ιαφωτισµού, διαπερνά άλλωστε και ολόκληρο το 
χώρο της κοινωνικής σκέψης και της εξήγησης των κοινωνικών φαινοµένων. Η 
περίοδος λοιπόν διαµόρφωσης και συγκρότησης του βιοϊατρικού µοντέλου είναι ο 
19ος αιώνας και ό,τι θεωρήθηκε προς τα τέλη του αιώνα αυτού ως παστεριανή 
επαναστατική ανακάλυψη των µικροβίων ως υπεύθυνων για την εµφάνιση της 
αρρώστιας. Η ανακάλυψη αυτή ενίσχυσε ακόµη περισσότερο τη δύναµη και 
επικράτηση του παραπάνω µοντέλου.   

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η αµφισβήτηση του βιοϊατρικού µοντέλου για 
την εξήγηση της αρρώστιας, ως ενός µοντέλου άµεσα συνδεδεµένου µε τον 
βιολογικό ντετερµινισµό, προήλθε κυρίως από το χώρο των κοινωνικών 
επιστηµών. Είναι οι κοινωνικές επιστήµες που εισήγαγαν την έννοια των 
κοινωνικών παραγόντων και των κοινωνικών διαστάσεων που συµβάλλουν 
αποφασιστικά στην εµφάνιση της αρρώστιας και των φαινοµένων νοσηρότητας και 
θνησιµότητας. 

Ζητήµατα όπως η διατροφή, οι συνθήκες υγιεινής και οι ρυθµοί αναπαραγωγής 
και όχι τόσο οι εµβολιασµοί, οι ειδικές θεραπείες και οι άλλες ιατρικές µέθοδοι 
παρέµβασης, προβλήµατα όπως οι ιατρογενείς επιπτώσεις των παρεµβάσεων της 
βιοϊατρικής και ακόµη παράγοντες που σχετίζονται µε την κοινωνική τάξη, το 
φύλο και την ηλικία µπορεί να επηρεάζουν αποφασιστικά τα φαινόµενα 
θνησιµότητας και νοσηρότητας καθώς επίσης και τις αντιλήψεις και τις εµπειρίες 
των ανθρώπων για τα θέµατα της υγείας και της αρρώστιας. Επιπλέον, η ιατρική 
αµφισβητήθηκε επειδή ισχυρίζεται ότι αποτελεί την αντικειµενική επιστηµονική 
µέθοδο που κατέχει την αλήθεια για την ασθένεια, επειδή αποκλείει εναλλακτικές 
θεραπείες ως µη «επιστηµονικές», και τέλος επειδή το ιατρικό επάγγελµα 



∆ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

_________________________________________________________________________________________ 

 185 

συγκροτήθηκε στη βάση κοινωνικο-πολιτικών αγώνων και όχι ως αποτέλεσµα της 
οριοθέτησης των πεδίων της επιστηµονικής γνώσης (Nettleton, 2002: 26-30). 

Η εισαγωγή και ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες των κοινωνικών δεδοµένων 
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στην εξέταση της αρρώστιας, συνδέεται άµεσα 
και µε την έννοια της κοινωνικής µεταβολής. Όπως οι κοινωνίες µεταβάλλονται 
στο πέρασµα του χρόνου, έτσι και η αρρώστια και οι αντιλήψεις για την εξήγηση 
και αντιµετώπισή της µεταβάλλονται ιστορικά από κοινωνία σε κοινωνία και από 
εποχή σε εποχή. Εποµένως, στη θέση ενός άκαµπτου βιοϊατρικού µοντέλου 
εξήγησης της αρρώστιας που στηρίζεται στο βιολογικό ντετερµινισµό που 
πριµοδοτεί τον αµετάκλητο και αναλλοίωτο χαρακτήρα µιας πανταχού παρούσας 
αµετάβλητης φύσης, προβάλλει η ανάδυση, και η ανάγκη διερεύνησης, των 
κοινωνικών, περιβαλλοντικών, πολιτισµικών και ψυχολογικών συντελεστών και 
παραµέτρων που µπορεί να επηρεάζουν άµεσα και αποφασιστικά την εκδήλωση 
φαινοµένων νοσηρότητας και θνησιµότητας. 

 
 
Η επιρροή της θέσης του Michel Foucault περί βιοεξουσίας και 

βιοπολιτικής και η ανίχνευσή της στον ελληνικό χώρο 

  
Υπάρχουν και εκείνες οι πιο πρόσφατες ελληνικές µελέτες που εγγράφονται στο 
χώρο αµφισβήτησης του αυστηρά περιορισµένου και περιοριστικού βιοϊατρικού 
µοντέλου και διερευνούν ζητήµατα συγκρότησης υγειονοµικών θεσµών και 
υγειονοµικής πολιτικής, αντιµετώπισης της αρρώστιας, συνθηκών διαβίωσης και 
αυξηµένης νοσηρότητας του εργατικού πληθυσµού, υποκειµενικότητας, εµπειρίας 
και βίωσης της αρρώστιας. 

Στη δεύτερη αυτή κατηγορία µελετών µπορούµε να αναφέρουµε ενδεικτικά 
εκείνη της Μαρίας Κορασίδου (2002) για τη συγκρότηση της «υγειονοµικής 
αστυνοµίας» και την επιτήρηση και τον έλεγχο της υγείας του ελληνικού 
πληθυσµού κατά τον 19ο αιώνα, της Βασιλικής Θεοδώρου (2002) για τον 
αντιφυµατικό αγώνα στις αρχές του 20ού αιώνα, της Βασιλικής Θεοδώρου και της 
∆έσποινας Καρακατσάνη (2010) για την ανάπτυξη της υγιεινής και την ιατρική 
επίβλεψη και κοινωνική πρόνοια για το παιδί τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, 
της Λήδας Παπαστεφανάκη (2008) για την επαγγελµατική υγεία κατά το διάστηµα 
1870-1940 στην Ελλάδα, της Σεβαστής Τρουµπέτα (2008) για τις ευγονικές 
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απαντήσεις στην πρόκληση του εκσυγχρονισµού της ελληνικής κοινωνίας τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, του Μάνου Σαββάκη (2008) για τους λεπρούς 
της Σπιναλόγκας τις πέντε πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, του Μανόλη Τζανάκη 
(2008 και 2012) για την αποασυλοποίηση µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, την 
κοινοτική ψυχιατρική και το ζήτηµα του υποκειµένου καθώς και την ψυχική 
ασθένεια και τις σύγχρονες πρακτικές του εαυτού, της Αίγλης Χατζούλη (2012) 
για τις θαλασσαιµικές ζωές, τη βιολογική διαφορά, την κανονικότητα και την 
βιοκοινωνικότητα. 

Οι µελέτες αυτές οφείλουν πολλά σε µια προβληµατική που ανέδειξε τις 
τελευταίες δεκαετίες η κοινωνική έρευνα σε καινοφανές και καινοτόµο 
παράδειγµα. Με βάση την προβληµατική αυτή γνωρίσαµε την παραγωγή 
πολυάριθµων µελετών που διερεύνησαν µια σειρά από κοινωνικούς θεσµούς και 
πρακτικές µε κεντρικό άξονα και στόχο την ανάδειξη του κοινωνικού ελέγχου ως 
θεµελιώδους κοινωνικής διαδικασίας που αφορά τις ευρωπαϊκές κοινωνίες από τον 
17ο αιώνα και µετά και σφραγίζει τη νεωτερικότητα και τη συγκρότηση των 
βιοµηχανικών κοινωνιών µετά τη Γαλλική Επανάσταση. 

Η προβληµατική αυτή βρίσκει την πληρέστερη έκφρασή της στο έργο του 
γάλλου φιλοσόφου και ιστορικού Michel Foucault (1982, 1988, 1989, 2002) ο 
οποίος αρχικά ανέτρεξε στον 17ο και 18ο αιώνα και εστίασε την προσοχή του στην 
ανάδυση της πειθαρχικής εξουσίας η οποία, µέσω της επιτήρησης, η οποία 
εφαρµόζεται σε µια σειρά από κοινωνικούς θεσµούς, όπως οι φυλακές, τα 
εργοστάσια, τα εργαστήρια, τα φτωχοκοµεία, τα σχολεία, τα ορφανοτροφεία, τα 
νοσοκοµεία και τα άσυλα, στοχεύει στην κατασκευή υπάκουων όσο και χρήσιµων 
ανθρώπινων σωµάτων, σωµάτων «πειθήνιων». Στη συνέχεια, µίλησε για την 
ανάδυση µιας νέας µορφής εξουσίας και πολιτικής που την είδε να διαµορφώνεται 
από τα τέλη του 18ου αιώνα και την οποία ονόµασε βιοεξουσία και βιοπολιτική. Η 
εξουσία αυτή συνίσταται στην ταυτόχρονη ανάδυση µιας «ιατρικής αστυνοµίας» 
και στην εξέλιξη µιας διαδικασίας ιατρικοποίησης του κοινωνικού σώµατος µε 
επίκεντρο τόσο την δηµιουργία νοσοκοµειακών θεσµών όπου εφαρµόζεται η 
κλινική παρατήρηση, κατά κύριο λόγο του φτωχού πληθυσµού, για την παραγωγή 
και µετάδοση ιατρικής γνώσης, όσο και την διάδοση ιατρικών κανόνων στο 
εσωτερικό της οικογένειας για την καταπολέµηση της βρεφικής και παιδικής 
θνησιµότητας. Η βασική θέση του Michel Foucault (1982) συνίσταται στο ότι 
βλέπει κατά την παραπάνω περίοδο την ανάπτυξη µιας πολιτικής η οποία δεν 
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στοχεύει µόνο στην καταστολή της αταξίας προς διατήρηση της δηµόσιας τάξης 
και ασφάλειας, αλλά στη µέριµνα των δηµοσίων αρχών για γνώση, διατήρηση, 
αξιοποίηση, ανάπτυξη και επαύξηση όλων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του 
πληθυσµού προς χάριν του γενικού κοινωνικού καλού. Με αυτή την έννοια, η 
µέριµνα και το ενδιαφέρον των δηµοσίων αρχών στρέφεται γύρω από ζητήµατα 
ζωής, όπως η σεξουαλικότητα, η αναπαραγωγή, η γονιµότητα, η γεννητικότητα, η 
νοσηρότητα και η θνησιµότητα. Γύρω από όλα αυτά τα ζητήµατα, θα αρχίσει 
προοδευτικά να προβάλλει η ανάγκη της συνεχούς καταγραφής, µε την στατιστική 
να αποκτά ρόλο κεντρικής σηµασίας, ρύθµισης, λήψης µέτρων, δηµιουργίας 
θεσµών και αναγνώρισης, θέσπισης και διάδοσης κανόνων προς διευθέτησή τους. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω προβληµατική, η διερεύνηση της επιδηµικής κυρίως 
µορφής της αρρώστιας αναδεικνύεται ως αταξία που προσλαµβάνει απειλητικές 
κοινωνικές διαστάσεις. Για την αντιµετώπισή της, και µε βάση τη θεωρία της 
µεταδοτικότητας, η οποία από το 16ο αιώνα ενοχοποιεί την ανθρώπινη επαφή για 
τη µετάδοση της αρρώστιας, ως το πλέον πρόσφορο µέσο προκρίνεται η 
αποµόνωση και ο αποκλεισµός των αρρώστων. Η αποµόνωση και ο αποκλεισµός 
στοχοποιούν, ενοχοποιούν, στιγµατίζουν και µετατρέπουν σε επικίνδυνα 
συγκεκριµένα άτοµα ή κατηγορίες του πληθυσµού που θεωρούνται υπεύθυνα για 
την εµφάνιση της αρρώστιας και µε τον φόβο της απειλής εξάπλωσής της στο 
σύνολο του πληθυσµού, εφαρµόζονται µέτρα ελέγχου και επιτήρησης που τον 
αφορούν συνολικά. Η αρρώστια αναδύεται έτσι σε µια απειλητική µορφή, σε µια 
εν δυνάµει πηγή αταξίας και προβάλλει επιτακτικά η ανάγκη λήψης 
κατασταλτικών µέτρων για την αντιµετώπισή της. Οι υγειονοµικές αρχές και 
θεσµοί των κρατών —από τα παλαιότερα λοιµοκαθαρτήρια µέχρι τα σύγχρονα 
νοσοκοµεία— µαζί µε τον κατασταλτικό µηχανισµό τους και τη συνδροµή του 
ιατρικού επιστηµονικού σώµατος που συγκροτείται επαγγελµατικά κατά τον 19ο 
αιώνα και επιχειρεί την εξάπλωση, κυριαρχία και εδραίωσή του παραµερίζοντας 
και αποκλείοντας κάθε πρακτική εµπειρική θεραπευτική τέχνη, αναλαµβάνουν την 
εφαρµογή της υγειονοµικής πολιτικής.   

Έτσι αναπτύσσεται η «υγειονοµική αστυνοµία» για την οποία µίλησε ο Michel 
Foucault και η οποία περιλαµβάνει ένα σύνολο µέτρων και θεσµών, ρυθµίσεων και 
κανόνων που έχουν στόχο την οργάνωση του χώρου της υγείας και την 
καταπολέµηση της αρρώστιας. Η «υγειονοµική αστυνοµία» µπορεί ακόµη να 
οριστεί ως η διαδικασία εκείνη που στοχεύει στην προφύλαξη ή προστασία του 
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πληθυσµού από την αρρώστια, µέσω της διάδοσης και επιβολής του κανόνα και 
του νόµου στο χώρο της υγείας, προδιαγράφοντας και συγκροτώντας µε τον τρόπο 
αυτό την έννοια της υγείας και επηρεάζοντας και διαµορφώνοντας τις πρακτικές 
εκείνες που µπορούν να την εγγυηθούν (Κορασίδου, 2002: 37). 

 
 
Προς µια συνοµιλία και σύνθεση του «φυσικού» και του «κοινωνικού»  

στο χώρο της ιστορίας της ιατρικής και της αρρώστιας 

 
Οι προαναφερόµενες ελληνικές µελέτες της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, της 
υγείας, της αρρώστιας και της θεραπείας ενώ αναδεικνύουν, προδιαγράφουν, 
χαράσσουν και θέτουν τις βάσεις, σε καµιά περίπτωση δεν οικοδοµούν, ούτε 
συγκροτούν ένα στέρεο και διευρυµένο ερευνητικό πεδίο. Πολύ περισσότερο, δεν 
διαµορφώνονται εκείνες οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις και οι 
συγκεκριµένες εφαρµογές τους που θα µπορούσαν να αντιπαρατεθούν µε βάση 
εµπειρικά δεδοµένα στον τόπο µας. Μένουν για παράδειγµα πολλά να γίνουν στο 
επίπεδο της κοινωνικής τάξης, του φύλου και της ηλικίας ως παραµέτρων που 
προσδιορίζουν και µορφοποιούν κοινωνικά την αρρώστια και την υγεία. Ακόµη, 
µένουν πολλά να γίνουν σχετικά µε την διερεύνηση των αντιλήψεων και των 
αναπαραστάσεων, µε το πώς βιώνονται οι ασθένειες, µε τις σχέσεις που 
δηµιουργούνται ανάµεσα στον ιατρικό κόσµο και τους ασθενείς, µε το πώς γίνεται 
αντιληπτό το ιατρικό θεσµικό πλέγµα µέτρων και ρυθµίσεων από τους πολίτες, µε 
το πώς δηµιουργούνται διαφορετικοί ιατρικοί κλάδοι και µε το πώς εισχωρούν στο 
κοινωνικό σώµα, µε το πώς διαµορφώνεται ένα κίνηµα υγιεινής και κοινωνικής 
ιατρικής µε στόχο την διάδοση και αποδοχή των ιατρικών αρχών και κανόνων από 
τον πληθυσµό. 

Για όλα τα παραπάνω αρχίσαµε να θέτουµε ερωτήµατα. ∆εν αποκτήσαµε όµως 
ένα στέρεο σώµα µελετών, όχι µε την έννοια µιας περιχαράκωσης σε ένα διακριτό 
και αυτάρκες πεδίο, αλλά ως µιας συνιστώσας της κοινωνικής έρευνας που θα 
επιτρέπει τη διεπιστηµονική συζήτηση και θα προχωρά σε κοινωνικές συνθέσεις. 

Ισχύει και εδώ ό,τι ανέφερα και στην αρχή αυτού του κειµένου σχετικά µε την 
κοινωνική και ιστορική έρευνα στη χώρα µας. Μέσα σε τριάντα χρόνια έπρεπε όχι 
µόνο να αναδειχθούν και να περιγραφούν, αλλά και να προβληµατοποιηθούν όλα 
τα σχετικά ζητήµατα µε την ιστορία της αρρώστιας και της υγείας. Έπρεπε να 



∆ΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

_________________________________________________________________________________________ 

 189 

διερευνηθούν τόσο οι «φυσικές» όσο και οι «κοινωνικές» διαστάσεις τους. Στο 
σηµερινό επίπεδο, θα µπορούσαµε να κρατήσουµε ό,τι θετικό παρήχθη, 
προκειµένου η πρώτη µε τη δεύτερη κατηγορία µελετών, στις οποίες αναφέρθηκα 
παραπάνω, να συνοµιλήσουν έτσι ώστε να προχωρήσουµε προς εκείνες τις 
ιστορικές συνθέσεις που θα κινούνται στο πλαίσιο της «βιοκοινωνικότητας». Μιας 
«βιοκοινωνικότητας» που δεν θα υπερβαίνει και δεν θα αγνοεί το «βιολογικό» και 
το «κοινωνικό», αλλά θα διερευνά, θα θέτει ερωτήµατα, θα επανεξετάζει και θα 
συνθέτει τη διάκρισή τους, την διαχωριστική συνοριακή γραµµή µεταξύ τους και 
τις πολιτισµικές διαδικασίες διαµόρφωσής της (Αθανασίου, 2011: 56). Μιας 
«βιοκοινωνικότητας» που θα αντλεί τόσο από τις «φυσικές» όσο και από τις 
«κοινωνικές» διαστάσεις της αρρώστιας και θα αναζητά σταθερά και επίµονα να 
στηριχτεί και να αναδείξει την ίδια τη βίωση και την πρόσληψη της αρρώστιας 
δίχως να διατείνεται ότι κατέχει την µοναδική «αλήθεια» γι’ αυτή, αλλά να 
εµφανίζεται έτοιµη να µπορεί να αµφισβητηθεί και να ανατραπεί. 

 
 
…αλλά πριν απ’ όλα υπεράσπιση του κοινωνικού δικαιώµατος στην υγεία 

και των κοινωνικών επιστηµών 

 
Το τι συµβαίνει στο χώρο της επιστήµης είναι άµεσα συνυφασµένο µε τις 
κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που συντελούνται σε µια χώρα. Όταν στις 
µέρες µας κοινωνικά ζητήµατα όπως η παιδεία και η υγεία απαξιώνονται, όταν 
κοινωνικά δικαιώµατα, που χρειάστηκε µακρά πορεία για να κατοχυρωθούν, 
κατεδαφίζονται, συρρικνώνονται και καταργούνται, όταν η µεγιστοποίηση του 
κέρδους πρυτανεύει και κυριαρχεί, τότε και η επιστηµονική ενασχόληση µε αυτά 
τα ζητήµατα θεωρείται και καθίσταται ανυπόληπτη και άνευ σηµασίας. 

Η υπεράσπιση εποµένως όχι µόνο των κοινωνικών δικαιωµάτων, και 
ανεξάρτητα από το αν αυτά συνέβαλαν στην κοινωνική ενσωµάτωση, την 
αποπολιτικοποίηση των κοινωνικών αγώνων και την ιατρικοποίηση του 
κοινωνικού σώµατος, αλλά και η υπεράσπιση των κοινωνικών επιστηµών που 
συνέβαλαν στην άµβλυνση της ακαµψίας του βιοϊατρικού µοντέλου, προβάλλει 
επιτακτικά. 

∆ιαφορετικά, κινδυνεύουµε να δούµε την επανάκαµψη και επαναφορά ενός 
βιοϊατρικού µοντέλου που θα θεωρεί την αρρώστια ως παρέκκλιση και απόκλιση, 
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ως αταξία και ανοµία και κυρίως τους αρρώστους ως αποκλειστικά υπεύθυνους, 
απέναντι στους οποίους η αντιµετώπιση θα είναι η αποµόνωση, ο κοινωνικός 
αποκλεισµός και ο στιγµατισµός. Και ακόµη, θα δούµε, σε ένα κοινωνικό 
περιβάλλον εξαθλίωσης, την επαναφορά ενός αυταρχικού ιατρικού λόγου που θα 
επιτελεί έργο καθυπόταξης, επιτήρησης και κοινωνικού ελέγχου. 

Για να αναπτυχθεί, να ανθήσει και να διευρυνθεί µια επιστήµη χρειάζεται ένα 
περιβάλλον ασφάλειας και ευφορίας που να επιτρέπει την εκδήλωση 
ενθουσιασµού και ορµητικής διάθεσης. Αυτή τη συνθήκη εξασφάλιζε το 
µεταπολεµικό κοινωνικό κράτος.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 
 
 

Σεβαστή Τρουµπέτα, Θεωρητικές προσεγγίσεις και προκλήσεις στην κοινωνική 

ιστορία της ιατρικής 
 
Το κείµενο επιχειρεί µια επισκόπηση της ανάδυσης και εξέλιξης της κοινωνικής ιστορίας 
της ιατρικής ως επιστηµονικού πεδίου που έχει ως αντικείµενο τη σύµπραξη της ιατρικής 
στη συγκρότηση της κοινωνικής κανονιστικότητας. Εκκινώντας από την έννοια της 
ιατρικοποίησης, αρχικά σκιαγραφούνται οι κοινωνικο-ιστορικές συγκυρίες µέσα στις 
οποίες συγκροτήθηκε ο επιστηµονικός κλάδος της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, τα 
αρχικά ερωτήµατα που καλέστηκε να απαντήσει και τις επιστηµολογικές προκλήσεις µε 
τις οποίες βρέθηκε αντιµέτωπη. Η γενεσιουργός στιγµή της κοινωνικής ιστορίας της 
ιατρικής ως ακαδηµαϊκού πεδίου είναι η σύγκλιση της παραδοσιακής ιστορίας της 
ιατρικής και της κοινωνικής ιστορίας. Μέσω αυτής της σύγκλισης διαµορφώθηκε το 
γνωστικό πεδίο της κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής, το οποίο είναι µεν αυτόνοµο, 
εντούτοις εντάσσεται στο ίδιο πεδίο αντιπαράθεσης σχετικά µε την επιστηµολογική ισχύ 
της νέας κοινωνικής ιστορίας. Στη συνέχεια, το κείµενο αναφέρεται στο θεωρητικό 
προσδιορισµό του υποκειµένου και της ασθένειας στο µοντέλο της κοινωνίας στο οποίο η 
ιατρική συν-καθορίζει την κοινωνική κανονιστικότητα. Τέλος, διατυπώνονται ερωτήµατα 
σχετικά µε τις συνέπειες που έχουν στην ερµηνευτική ισχύ και τα όρια της κοινωνικής 
ιστορίας της ιατρικής οι σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν στο φαινόµενο της 
ιατρικοποίησης και τη διερεύνησή του, ιδιαίτερα µε δεδοµένο ότι στο σύγχρονο µοντέλο 
κοινωνίας η ασθένεια εννοιολογείται είτε µε γενετικούς όρους, είτε σ’ ένα 
παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, στο οποίο επαναπροσδιορίζονται ιστοριο-κοινωνικά 
ακόµα και οι ασθένειες που παραδοσιακά αποτελούσαν αντικείµενο της κοινωνικής 
ιστορίας της ιατρικής. 
 

*** 

 
Άρης Σαραφιανός, Αισθητικός λόγος και οικονοµία των αισθήσεων και των παθών 
στον 18ο αιώνα: Η ιστορία της ιατρικής και η γένεση της ιστορίας της τέχνης  

 
Η εργασία αναλύει τις σηµαντικές µεθοδολογικές και θεµατικές αλλαγές στο χώρο της 
κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής που συνοδεύουν την ονοµαζόµενη «πολιτισµική 
στροφή» (cultural turn) του κλάδου. Ανάµεσα στις πολλαπλές διεπιστηµονικές διαπλοκές 
που επέτρεψε αυτή η πολιτισµική αλλαγή, είναι και η πρόσφατη στροφή στις βιοκεντρικές 
προσεγγίσεις οι οποίες βάζουν το σώµα και τις εξουσίες που ασκούνται σε αυτό σε πρώτο 
πλάνο. Στο κείµενο αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο αυτή η «βιο-κεντρική» στροφή του 
κλάδου ανοίγει νέες διεπιστηµονικές ευκαιρίες για µία γόνιµη συνέργεια µεταξύ της 
κοινωνικής ιστορίας της ιατρικής και της κοινωνικής ιστορίας της τέχνης. Ειδικότερα, 
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αναλύονται δύο περιπτώσεις από το διευρυµένο πεδίο των τεχνών, που αφορούν τις 
σχέσεις της ιστορίας της ιατρικής µε την ιστορία της µουσικής, και της ιστορία της τέχνης. 
Ο πρώτος άξονας αυτής της έρευνας αφορά στον εντοπισµό κοινών οικονοµιών αίσθησης 
και διέγερσης στον κριτικό λόγο για την τέχνη (στο έργο του Johann Joachim 
Winckelmann, 1717-1768) και τη µουσική (στην περίπτωση του Richard Brocklesby, 
1722-1797), όπου και αναλύεται ο ήπιος και µινιµαλιστικός χαρακτήρας των ιατρικών 
εννοιών, των βιολογικών µοντέλων και των βιοϊατρικών προσδοκιών που 
χρησιµοποιούνται. Στη συνέχεια εξηγείται πώς αυτή η φυσιολογία των ερεθισµών —της 
θέασης και της ακρόασης—αποκτά πολιτιστική ισχύ σε όλο το εύρος των διερευνούµενων 
αισθήσεων, ορίζοντας, έτσι, για πρώτη φορά, ένα οργανωµένο συναισθητικό πεδίο το 
οποίο, αναπόφευκτα, ενέπλεξε στις αναλύσεις του το σύνολο της ζωής και της διαχείρισής 
της. Η εδραίωση αυτού του βιο-πολιτικού πεδίου των τεχνών συµβαδίζει µε την εισαγωγή 
µίας νέας υλικής αντίληψης για τη σκέψη, τη φαντασία, και την αισθητική —παραδοσιακά 
αφηρηµένων και υπερβατικών χώρων—που είχε σηµαντικές επιπτώσεις. Υποστηρίζεται 
ότι παρόµοια µοντέλα συνυφάνθηκαν µε τις ανερχόµενες περιβαλλοντικές επιστήµες και, 
µέσα από έναν λεπτοµερή ιατρο-περιβαλλοντικό υλισµό, συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
επιστηµολογική συγκρότηση της ιστορία της τέχνης ως ενός εξειδικευµένου ιστορικού 
κλάδου. Αυτός ο ιατρο-περιβαλλοντικός υλισµός µετέτρεψε την τέχνη σε ένα είδος βιο-
φυσικού περιβάλλοντος που δεν διαµορφώνεται απλώς από τις εκάστοτε υλικές συνθήκες 
των κοινωνικών οικοσυστηµάτων µέσα στα οποία λειτουργεί, αλλά ταυτόχρονα τα 
διαπλάθει ως τέτοια. Το δοκίµιο κλείνει µε µία σειρά από µεθοδολογικές προτάσεις 
σχετικά µε τα πιθανά αντικείµενα, τα αναδυόµενα πεδία και το είδος των ιστορικών πηγών 
που σχετίζονται µε τη µελέτη της βιο-πολιτικής των καλλιτεχνικών αισθήσεων από τον 18ο 
αι. και µετά, και εισηγείται πιθανούς τρόπους παραγωγικής σύγκλισης ανάµεσα σε 
ερµηνευτικά µοντέλα που συχνά αντιµετωπίζονται ως «ασυµβίβαστα». 

 

*** 

 

Λήδα Παπαστεφανάκη, «Άρρωστοι από εργασία»; Ιστοριογραφικά και 
µεθοδολογικά ζητήµατα στην ιστορία της υγείας των εργαζοµένων  

 
Η εργασία παρακολουθεί τη γέννηση και εξέλιξη του επιστηµονικού και κοινωνικού - 
πολιτικού ενδιαφέροντος αναφορικά µε τις συνθήκες εργασίας και τις επιπτώσεις της 
εργασίας στην υγεία των εργαζοµένων, την παρεµβατική δράση των κρατών και τη 
θεσµική κατοχύρωση της έννοιας του «επαγγελµατικού κινδύνου» στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα και στον 20ό αιώνα. Στη συνέχεια, εξετάζει τη 
διαπραγµάτευση της υγείας των εργαζοµένων από τις κοινωνικές επιστήµες και την 
ιστοριογραφία, διαπιστώνοντας την περιορισµένη «ορατότητα» του αντικειµένου. Στο 
τρίτο µέρος προχωρά σε ορισµένες µεθοδολογικές επισηµάνσεις και αναφέρεται στα 
ερευνητικά ζητούµενα για την ιστορία της εργασιακής υγείας στην Ελλάδα. 

 
*** 
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Μανόλης Τζανάκης, Προς µια κοινωνική ιστορία της ελληνικής Ψυχιατρικής: 
Συνεισφορές και ερευνητικές προοπτικές  

 
Το κείµενο πραγµατεύεται τις επιστηµονικές προσεγγίσεις οι οποίες επιχειρούν να 
στοχαστούν το αντικείµενο της ψυχιατρικής πέραν της βιοϊατρικής και αντλώντας έννοιες 
από τις κοινωνικές επιστήµες. Συζητιούνται οι ανθρωπολογικές έρευνες οι οποίες 
εστιάζονται στον εαυτό και την υποκειµενικότητα, και προτείνονται τρόποι 
διεπιστηµονικής συνεργασίας προκειµένου να αναδειχθούν µε καθαρότητα τα ιστορικά 
συµφραζόµενα της κλινικής πρακτικής. Η έµφαση δίνεται στις έρευνες που προσδιορίζουν 
την ελληνική ψυχιατρική ως αντικείµενο µελέτης. Ο στόχος είναι να διερευνηθεί αφενός ο 
βαθµός όσµωσης της κοινωνιολογικής και της ανθρωπολογικής σκέψης µε την ψυχιατρική 
στην σύγχρονη Ελλάδα, τα τελευταία τριάντα χρόνια κυρίως, και αφετέρου η µορφή των 
επιρροών των κοινωνικών επιστηµών στις θεραπευτικές πρακτικές. Όπως υποστηρίζεται, 
αν και οι αναφορές στην αναγκαιότητα προσέγγισης και «αξιοποίησης» των κοινωνικών 
επιστηµών εκ µέρους πολλών επαγγελµατιών ψυχικής υγείας είναι συχνές, δεν έχει 
αναπτυχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος µεταξύ των δύο χώρων, πλην ελάχιστων 
εξαιρέσεων. Από την άλλη, καταγράφεται ένας µικρός αριθµός σηµαντικών µελετών οι 
οποίες κινούνται στο πεδίο των κοινωνικών επιστηµών και οι οποίες θέτουν στο επίκεντρό 
τους την κοινωνική µορφοποίηση της ψυχιατρικής εµπειρίας. Ως αναγκαίο βήµα για τη 
δηµιουργία ενός ουσιαστικού διαλόγου µεταξύ ψυχιατρικής και κοινωνικών επιστηµών 
κρίνεται η δηµιουργία αρχείων προφορικής ιστορίας και βάσεων ποιοτικών δεδοµένων 
που να καταγράφει τα βιογραφικά στοιχεία και τις εµπειρίες των συµµετεχόντων στην 
ψυχιατρική καθηµερινότητα, θεραπευτών και θεραπευοµένων. 
 

*** 
 

Βάσια Λέκκα, Ο νευροψυχιατρικός λόγος ως µέσο κανονικοποίησης της παιδικής 
ηλικίας: Το παράδειγµα των εξωτερικών ιατρείων του Αιγινήτειου Νοσοκοµείου 
(1904-1940)  

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των χρήσεων και λειτουργιών του 
νευροψυχιατρικού λόγου ως µέσου ελέγχου, πειθάρχησης και κανονικοποίησης των 
ηλικιακών κατηγοριών της παιδικής ηλικίας και νεότητας. Αφετηρία για τους 
προβληµατισµούς που διατυπώνονται αποτελεί η µελέτη των εξωτερικών ιατρείων του 
Αιγινήτειου Νοσοκοµείου, κατά το πρώτο µισό του 20ού αιώνα. Συγκεκριµένα, 
εξετάζονται ενδεικτικά ιστορικά παιδιών και νέων που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία 
της πανεπιστηµιακής κλινικής κατά το 1939 και τα οποία δεν υπέφεραν από αµιγώς 
νευροψυχιατρικές διαταραχές, αλλά εµφάνιζαν διαταραχές της συµπεριφοράς, των 
συναισθηµάτων και της προσωπικότητας. Με άλλα λόγια, παρουσίαζαν µία σειρά 
«αποκλινόντων» και κοινωνικά µη αποδεκτών µορφών συµπεριφοράς. Μέσα από την 
ανάλυση των περιστατικών αυτών, θα επιχειρηθεί η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου της 
κατεστηµένης νευροψυχιατρικής επιστήµης στον καθορισµό των ορίων ανάµεσα στη 
θεωρούµενη ως «φυσιολογική» και «οµαλή» παιδική/νεανική ταυτότητα και στη 
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θεωρούµενη ως «παθολογική» και «ανώµαλη» και, ακολούθως, στη συγκρότηση των 
ποικίλων διαστάσεων της υποκειµενικότητας της παιδικής ηλικίας και νεότητας, µέσα στα 
εκάστοτε κοινωνικά µορφώµατα. Υπό αυτήν την οπτική, θα επιχειρηθεί η κατάδειξη των 
πολλαπλών χρήσεων της παιδικής ηλικίας και νεότητας ως µίας από τις ιδανικότερες 
αφετηρίες διάχυσης των δικτύων επιτήρησης, ελέγχου και κανονικοποίησης της ιατρικής 
εξουσίας και γνώσης. 
 

*** 

 

Κώστας Κόµης, Λεπρός και  κοµµουνιστής: δυο φορές «λεπρός»  
 
Στο συγκεκριµένο πόνηµα αξιοποιείται, κατά κύριο λόγο, ένα τεκµήριο του 1931, από 
κείµενο στο Αρχείο Λωβοκοµείου Σάµου. Στο τεκµήριο αποτυπώνονται, µε σαφήνεια, τα 
παρεπόµενα από τη συνύπαρξη κοµµουνιστικής ιδεολογίας και λέπρας, οδηγώντας σε 
χρήσιµες διαπιστώσεις και υποθέσεις, ως προς τη διαχείριση των υποκειµένων εκ µέρους 
της πολιτικής εξουσίας (βλ. κατά βάσιν, τον εγκλεισµό και εκτοπισµό). Τα δεδοµένα 
ερµηνεύονται στο γενικό πλαίσιο της εποχής, τόσο αναφορικώς µε την νόσο όσο και µε τις 
πολιτικές πραγµατικότητες, που συνοψίζονται βέβαια στο «Ιδιώνυµο». 
 

*** 

 

Μαρία Κορασίδου, Προς µια προοπτική σύνθεσης του «φυσικού» και του 
«κοινωνικού» στο χώρο της ιστορίας της ιατρικής, της υγείας και της αρρώστιας 

 
Η έρευνα η οποία αναπτύχθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία τριάντα χρόνια στο χώρο της 
ιστορίας της ιατρικής, της αρρώστιας, της υγείας και της θεραπείας, περιλαµβάνει 
σχηµατικά δύο κατηγορίες µελετών. Η πρώτη κατηγορία κινείται κατά κύριο λόγο προς 
την κατεύθυνση της υιοθέτησης ρητά ή υπόρρητα του βιοϊατρικού µοντέλου. Το 
βιοϊατρικό µοντέλο που ιστορικά συγκροτείται κατά τον 19ο αιώνα, προκειµένου να 
εξηγήσει φαινόµενα θνησιµότητας και νοσηρότητας, στηρίζεται στην βασική πίστη στη 
φύση και την παραδοχή του βιολογικού ντετερµινισµού. Η αµφισβήτησή του τις  
τελευταίες δεκαετίες από το χώρο των κοινωνικών επιστηµών πρόβαλε µια σειρά 
κοινωνικών παραµέτρων όπως το φύλο, η φυλή, η κοινωνική τάξη και η ηλικία που 
επηρεάζουν αποφασιστικά τα θέµατα της αρρώστιας και της υγείας καθώς και τις 
αντιλήψεις γύρω από αυτά. Με βάση τις παραδοχές αυτές και αντλώντας από την 
προβληµατική του Michel Foucault περί ανάδυσης από τα τέλη του 18ου αιώνα µιας νέας 
µορφής εξουσίας και πολιτικής, της βιοεξουσίας και βιοπολιτικής, η δεύτερη κατηγορία 
µελετών ανέδειξε τη διάσταση της κοινωνικής κατασκευής, της επιτήρησης και του 
κοινωνικού ελέγχου του πληθυσµού σχετικά µε  ζητήµατα υγείας και αρρώστιας. Σήµερα, 
είναι αναγκαίο οι δυο κατηγορίες µελετών να συνοµιλήσουν προς την κατεύθυνση µιας 
συνθετικής προοπτικής η οποία θα κινείται στα πλαίσια της βιοκοινωνικότητας. Μα πριν 
απ’ όλα, είναι αναγκαία η υπεράσπιση του κοινωνικού δικαιώµατος στην υγεία, το οποίο 
βλέπουµε να πλήττεται και να κατεδαφίζεται.  
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SUMMARIES 
 

 

Sevasti Trubeta, Social History of Medicine: Theoretical Questions and Challenges  
 
This chapter addresses the rise and trajectory of the social history of medicine as an 
academic discipline, which deals with the involvement of medicine in the shaping of 
societal relations and social normativity. Starting from the notion of medicalization and its 
diverse contents, this chapter argues that the starting point of the social history of 
medicine, as an academic discipline, is the convergence of the history of medicine and the 
new social history in the 1970s. Even if the result of this convergence was an autonomous 
scientific discipline (i.e. social history of medicine), it nevertheless shares the same 
controversy as the social history and is subjected to the same criticism about the 
epistemological tools. A large part of the chapter addresses the diverse research paradigms 
and the related theoretical approaches to social history of medicine and specifies the social 
subject in the medicalized society beyond a reducing dichotomy of doctor-patient but as a 
subject that incorporates multiple categories of social differentiation, such as gender, age, 
class, etc. Finally, the question arises as where the epistemological limits of social history 
of medicine are if considering that in the era of geneticization and globalization occur both, 
the context in which social history of medicine traditionally operated changed as well as 
disease is redefining in terms either of genetic or of globalization. 

 

*** 

 
Aris Sarafianos, Biomedical Sciences and the Aesthetic Economy of Sensations in the 

18th century: Art History and the Social History of Medicine 
 
This essay explores a series of methodological and thematic changes in the social history 
of medicine, commonly associated with the so-called “cultural turn” of the field. Among 
the multiple interdisciplinary opportunities opened up by such a shift, scholars are keen to 
include the recent turn to “bio-centric” approaches that place the body as a biomedical 
entity at the very forefront of their concerns about the exercise of power in contemporary 
societies. In this article, I demonstrate the different ways in which this bio-centric shift to 
bio-power opens up a promising new field of interdisciplinary synergies between the social 
history of medicine and the social history of art. More particularly, I focus on two case 
studies from the extended filed of the arts in the eighteenth century, which are designed to 
reveal the broad interactions among the history of medicine, the history of music, and art 
history. In doing so, the essay first aims to trace and describe the operations of the quietist 
economies of sensation, common to the art and music criticism of the period, and to reveal 
the powerful medical concepts, biological models and biomedical aspirations encoded in 
both. In the same manner, it aims to show the intimate connections between, on the one 
hand, the pervasiveness of minimalist economies of sensation in the course of medical 
therapy, health management, or aesthetic pleasure, and, on the other, processes of 
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gentrification, distinction and self-aggrandizement within the genteel and polite classes – 
as well as an aspirational and influential part of the medical and art professions. In this 
period, as I then explain, the physiological method of engaging with the reception of the 
arts acquires a paradigmatic cultural force that spreads across the entire spectrum of 
sensations, defining, for the first time, an organized field of synaesthetic affects that 
engages constantly and directly with the larger issues of life and its management. The 
establishment of this kind of biopolitical field of reference for the arts is coextensive with a 
new materialist notion of the physicality of thought, the imagination and, above all, 
aesthetics and aesthesis, including processes of seeing and hearing. In the final part of this 
paper, I explore the multiple ways in which such materialist and physiological models of 
framing sensory or affective experience intersected and intermeshed with the rising field of 
the environmental sciences. This type of medico-environmental materialism contributed 
decisively to the epistemic formation of art history as a historical field with a material and 
concrete interest in the study of the specific conditions, contexts and milieu of art 
production, and art effects. 

 

*** 

 

Leda Papastefanaki, “Sick with Labour?” Historiographical and Methodological 

Questions in the History of Occupational Health 

 
The essay explores the rise and development of scientific and political-social interest in the 
working conditions and the consequences of labor to the health of the working population. 
Furthermore, it deals with the state intervention and the institutional establishment of the 
term “occupational risk-occupational hazards” in Europe and Greece in the late 19th 
century and the 20th century. The essay also examines how social sciences and 
historiography deal with working populations’ health’s issues and argues that such issues 
are essentially underexposed. At the end, the article raises some methodological and 
research questions about the history of occupational health in Greece. 

 
*** 

 
Manolis Tzanakis, Towards a Social History of the Greek Psychiatry: Contributions 

and Research Perspectives 

 
The article addresses some central scientific approaches and attempts to reflect on 
psychiatry that go beyond the strict gaze of biomedicine, extracting the relevant theoretical 
concepts from the social sciences. In particular, this article refers to the anthropological 
researches that focus on the self and the subjectivity and suggests ways of interdisciplinary 
approaches that clarify the historical context of clinical practice. The emphasis is drawn on 
such researches that determine Greek psychiatric as an object of empirical study. On the 
one hand, the aim is to investigate the degree of osmosis of sociological and 
anthropological thought in relation to modern psychiatry in Greece during the last thirty 
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years. As it is suggested, albeit the fact that the necessity of the social sciences discourse 
prevails in the rhetoric of the professionals of psychic health field, an essential dialogue 
between these disciplines always remains a constant challenge. On the other hand, a 
limited amount of significant studies of social orientation has been recorded. These studies, 
employing theoretical tools and empirical methods from the social sciences, actually focus 
on the social modification of the psychiatric experience. Consequently, what is required is 
the creation of archives of oral history and qualitative databases as a forum and meeting 
point between psychiatry and social sciences. These archives and databases will record the 
biographical qualities of people involved either as patients or as professionals as well as 
their every day life experiences of psychiatric practices. 

 
*** 

 
Vasia Lekka, Neuropsychiatry as a Tool for the Normativization of Childhood: The 

Case of the Aiginiteion Hospital (1904-1940)  
 
The aim of this article is the investigation of the uses and functions of neuropsychiatric 
discourse as a means of control, discipline, and normalization of childhood and youth. The 
starting point of our speculations will be the study of the outpatient department at the 
Eginitio Hospital, during the first half of the 20th century. More specifically, there will be 
examined several characteristic examples of the medical files of children and young 
people, who came to the outpatient department of the Eginitio Hospital in 1939 and who 
did not suffer from purely neuropsychiatric disorders, but did actually present various 
disorders in their personality, sentiments, and behaviour. In other words, they presented a 
series of ‘divergent’ and socially unacceptable modes of behaviour. Through the analysis 
of these case studies, an attempt will be made to underline the decisive role of the 
established neuropsychiatry in the determination of the boundaries between the 
‘physiological’ and ‘normal’ identity of children and young people and the ‘pathological’ 
and ‘abnormal’ and, consequently, in the constitution of the various dimensions of 
subjectivity of childhood and youth within several social formations. From this 
perspective, an attempt will be made to demonstrate the multiple uses of childhood and 
youth as one of the ideal starting points of the diffusion of the networks of surveillance, 
control, and normalization of medical power and knowledge within the body politic. 

 
*** 

 

Kostas Komis, Leper and Communist: Twice a “Leper”  
 
This study examines a document of 1931, which was included in the Archive of the 
Leperarium in Samos [Greece]. The document clearly reflects the parallels to be observed 
in the coexistence of communist ideology and leprosy, leading to a number of useful 
conclusions and hypotheses regarding the treatment of subjects by political power [i.e., 
incarceration and displacement]. The data are examined in the context of the period, both 
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with respect to the disease of leprosy and the political realities of the time, as crystallized, 
in the so-called idionymo penal legislation of the day designed to eradicate communist 
agitation. 

 

*** 

 

Maria Korasidou, Towards the Perspective of Conjoining the “Natural” and 

“Social” in the Field of the History of Medicine, Health and Disease  
 
The research which has been carried out in Greece in the field of history of medicine, 
disease, health and treatment during the last thirty years schematically contains two 
categories of studies. The first category moved principally towards the direction of 
acceptance of biomedical pattern. The biomedical model, which historically was formed 
during the 19th century, aiming to explain phenomena of mortality and sickness, is based 
on the belief of nature and the assessment of biological determinism. During the last 
decades, the opposition to this belief from the social sciences field promoted the idea of 
several social parameters such as gender, race, social class and age which decisively 
influence the questions regarding illness and health and also the view point related to them. 
Based on these assessments and the research and beliefs of Michel Foucault related to 
emergence from the end of the 18th century to a new form of power and politics, the 
biopower and biopolitics, the second category of studies revealed the dimension of social 
construction, surveillance and social control of the population regarding the questions of 
health and disease. Today, it is necessary to have a discussion on the two categories of 
studies with a view to unify and accept “biosociability”. But, prior to this, it is necessary to 
defend the social right of health, which is obviously attacked and destroyed. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 

 
Η Σεβαστή Τρουµπέτα είναι κοινωνιολόγος, µόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια 
Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο Humboldt 
Universität του Βερολίνου όπου έλαβε και τον διδακτορικό της τίτλο. Έχει δηµοσιεύσει 
άρθρα, συλλογικούς τόµους και τρεις µονογραφίες στα ελληνικά, αγγλικά και γερµανικά. 
Είναι συγγραφέας της µονογραφίας Physical Anthropology, Race and Eugenics in Greece 
(1880s–1970s) (2013, Brill Academic publishers). Στους συλλογικούς τόµους που έχει 
επιµεληθεί συµπεριλαµβάνονται: Το Προσφυγικό και Μεταναστευτικό Ζήτηµα - ∆ιαβάσεις 
και Μελέτες συνόρων (Παπαζήσης 2012) και (µαζί µε τους Christian Promitzer, Marius 
Turda) Hygiene, Health and Eugenics in Southeastern Europe to 1945 (2011, CEU Press) 
και άλλα. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: strubeta@soc.aegean.gr, sev.trubeta@gmx.de  
 
Ο Άρης Σαραφιανός είναι Λέκτορας στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, στο αντικείµενο «Ιστορία της Τέχνης». Έλαβε το διδακτορικό 
του δίπλωµα από το Πανεπιστήµιο του Manchester το 2001 και, στη συνέχεια, δίδαξε εκεί 
µέχρι το 2006. Εργάστηκε ως επιστηµονικός ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο της 
Huntington Library στο Σαν Μαρίνο της Καλιφόρνιας κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-07, 
και ξανά στο Κέντρο για τις Σπουδές του 17ου και 18ου αι. του Πανεπιστηµίου του το έτος 
2008-09, ενώ το 2003-04 εργάστηκε ως συνεργάτης του Πανεπιστηµίου Yale και του 
Κέντρου Paul Mellon στο Λονδίνο, και το καλοκαίρι του 2006 προσκλήθηκε ως 
επισκέπτης ερευνητής του YCBA στο Yale University (2006). Το έργο του εστιάζει στις 
εκτεταµένες διαπλοκές, διεπιστηµονικού και διεπαγγελµατικού χαρακτήρα, µεταξύ της 
ιστορίας της τέχνης και της ιστορίας των βιοϊατρικών επιστηµών, και έχει δηµοσιευτεί σε 
µία σειρά από διεθνή ακαδηµαϊκά έντυπα όπως το Tate Papers, International Archives of 
the History of Ideas, το Journal of the History of Ideas, το Representations, το Art History 
και το Art Bulletin. 
Ηλεκτρονική διεύθυνση: asarafia@cc.uoi.gr  
 
Η Λήδα Παπαστεφανάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε ιστορία στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, όπου και έκανε τις µεταπτυχιακές τις σπουδές και υποστήριξε την 
διδακτορική της διατριβή (2002). ∆ιδάσκει «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία» στο Τµήµα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, σήµερα ως Επίκουρη 
Καθηγήτρια. Έχει δηµοσιεύσει την µονογραφία Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην 
ελληνική βιοµηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά (1870-1940), Πανεπιστηµιακές 
Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009, ενώ το βιβλίο της Στις στοές: Προσεγγίσεις στην ιστορία 
των ελληνικών µεταλλείων, 1860-1940, πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2014 (από τις 
εκδόσεις Βιβλιόραµα). Είναι συν-επιµελήτρια του τόµου Ορυχεία στο Αιγαίο. Βιοµηχανική 
αρχαιολογία στην Ελλάδα, Μέλισσα, Αθήνα 2009. Είναι επιστηµονική συνεργάτης του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ και µέλος επιστηµονικών εταιρειών. Οι 
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δηµοσιεύσείς της και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην οικονοµική και 
κοινωνική ιστορία της εκβιοµηχάνισης και της εργασίας, την ιστορία της επαγγελµατικής 
υγείας, την ιστορία των πόλεων, την ιστορία των γυναικών και του φύλου, την προφορική 
ιστορία, τη βιοµηχανική αρχαιολογία.  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: lpapast@cc.uoi.gr 
 
Ο Μανόλης Τζανάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τµήµα Κοινωνιολογίας του 
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