
Η ταυτότητα του επίσηµου ιατρικού σώµατος στην Ελλάδα του Όθωνα : ανάµεσα στο 

ευρωπαϊκό επιστηµονικό παράδειγµα και τις ντόπιες πολιτισµικές και πολιτικές 

πραγµατικότητες. 

Θανάσης Μπαρλαγιάννης 

 

Οι µελέτες γύρω από την ιατρικοποίηση (medicalization) του ελληνικού βασιλείου κατά 

τη διάρκεια του πρώτου µισού του 19
ου

 αιώνα, δεν µπορούν να παραγνωρίσουν το γεγονός 

ότι οι τοπικές κοινωνίες που το αποτελούσαν, διατηρούσαν ήδη ένα µηχανισµό εξυπηρέτησης 

των υγειονοµικών και ιατρικών τους αναγκών. Βασικό µας λοιπόν επιχείρηµα σε αυτή τη 

µελέτη γύρω από τις διαδικασίες συγκρότησης του ιατρικού σώµατος στην Ελλάδα του 

Όθωνα, είναι ότι ο νέος θεσµός, που εµφανίστηκε το 1833, δηλαδή η κεντρική βασιλική 

εξουσία δεν θα µπορούσε, ούτε αυτή, να παραβλέψει την ντόπια ιατρική πραγµατικότητα εάν 

ήθελε την πολιτική νοµιµοποίησή της.  

 

1. Αλλά ποιά είναι αυτή η πραγµατικότητα;  

Αντίθετα από ό,τι θα περίµενε κανείς, είναι εµφανής µια ενότητα πολιτισµική και 

κοινωνική του λαϊκού ιατρικού µηχανισµού, δηλαδή των θεραπευτικών µεθόδων, των 

ιδεολογικών τους παραδοχών, του ιατρικού σώµατος και των ιατρικών θεσµών, παρ’όλο τον 

κατακερµατισµό των τοπικών κοινωνιών. Από όλες αυτές τις πλευρές, εµείς θα 

περιοριστούµε εδώ µονάχα σε ό,τι αφορά τους τρόπους παραγωγής της γνώσης και την 

οργάνωση του λαϊκού ιατρικού σώµατος. 

Έτσι, κατ’αρχήν, συναντάµε την οικογένεια, ένα θεσµό πολύ σηµαντικό για τις υπό 

µελέτη κοινωνίες ο οποίος, εκτός των άλλων, αναλάµβανε και την προστασία και την 

διαµέσου των γενεών µετάδοση των ιατρικών συµβουλών. Σε τέτοιο µάλιστα βαθµό που 

ολόκληρες οικογένειες ήταν ειδικευµένες στην ιατρική όπως η οικογένεια των Γιατράκων 

στη Μάνη ή η οικογένεια του ηγούµενου της µονής Ασωµάτων, ∆ιονύσιου Πετράκη. 

Πρόκειται για αυτό που ο ∆ιονύσιος Πύρρος ο Θετταλός ονοµάζει κατά διαδοχήν ιατρική 

τέχνη
1
.  
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 Πύρρου ∆ιονυσίου του Θετταλού, Περιήγησις ιστορική και βιογραφία του ∆ιονυσίου Πύρρου του Θετταλού. 

Ιατροδιδασκάλου και Πατριαρχικού Αρχιµανδρίτου και Ιππότου του Βασιλικού Τάγµατος του Σωτήρος εν αίς 

προσετέθη και η καταγραφή της πόλεως των Αθηνών, και της ευρεθείσης Αγίας Εικόνος της Ευαγγελιστρίας και 

των θαυµάτων αυτής, 2
η
 εκδ., εν Αθήναις 1848, σελ. 69-70.   



∆εύτερος θεσµός, είναι τα λεγόµενα νυχτέρια, ο γυναικείος χώρος και χρόνος της 

διασκέδασης, της εργασίας αλλά και της µύησης των νεότερων από τις γηραιότερες στα 

µυστικά της υγείας, της υγιεινής και της ανατροφής των παιδιών. Και τα νυχτέρια δεν είναι 

καθόλου ασήµαντα δεδοµένης της θέσης που κατέχει η γυναίκα στο ιατρικό σώµα, όπως θα 

δούµε παρακάτω. 

Ένας τρίτος, ευρύτερος χώρος από εκείνον του χωριού ή της οικογένειας, όπου και πάλι 

συναντάµε την διαµόρφωση ιατρών είναι οι γεωγραφικές περιοχές µε έντονη την παρουσία 

φαρµακευτικών βοτάνων. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οµάδες όπως οι Βικογιατροί, οι οποίες 

ανήκουν σε ολόκληρους σχηµατισµούς χωριών προσανατολισµένων στην παραγωγή 

φαρµάκων από βότανα και οι οποίες κατεβαίνουν στις πεδιάδες από την άνοιξη ως τον 

Ιούλιο
2
, προέρχονται από τον ορεινό όγκο της Πίνδου, και συγκεκριµένα τα Ζαγοροχώρια.  

Τέταρτον, δεν είναι σπάνιο, αν και σε µεταγενέστερο χρόνο, να συναντήσουµε θεσµούς 

πιο « επίσηµους ». Έτσι ο ηγούµενος και εµπειρικός ιατρός Πετράκης θα ιδρύσει στην Αθήνα 

Πρακτικόν Σχολείον Ιατρικής  και ο εµπειρικός Παναγιώτης Γιατράκος ανάλογη σχολή στην 

Σπάρτη
3
. Ενώ ο ∆ιονύσιος Πύρρος στην αυτοβιογραφία του αφήνει να εννοηθεί ότι και ο 

επιστήµονας ιατρός Σοφιανόπουλος στην Πάτρα δίδασκε την τέχνη του
4
. 

Τελειώνοντας, οφείλουµε να υπογραµµίσουµε τη σηµασία ενός γεγονότος όπως ο 

Αγώνας της Ανεξαρτησίας του 1821. Οι ευκαιρίες παρατήρησης που προσέφερε αποτέλεσε 

ένα ιδιότυπο ‘σχολείο’, κυρίως της χειρουργικής
5
. Η συµµετοχή πολλών ως ιατρών στα 

πολεµικά γεγονότα θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις για απαιτήσεις (για τη δηµιουργία 

‘δικαίων’) συµµετοχής στο νέο κρατικό οργανισµό. 

 

Σε ένα άλλο επίπεδο, τώρα, η δυνατότητα αυτή που είδαµε µέσω της παρατήρησης να 

αναγορευθεί κάποιος σε ιατρό δείχνει και το κυριώτερο χαρακτηριστικό της ιατρικής αυτής, 

που είναι ακριβώς η εµπειρική της βάση. Σε αντίθεση µε την επιστηµονική ιατρική της 

εποχής, η οποία δίνει µεγαλύτερη βαρύτητα στην λογική αφαίρεση και τη µελέτη των 
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 Αριστοτέλης Κούζης, « Κοµπογιαννίτες », λήµµα στην Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. 

3
 Αθανάσιος Ι. Γκιάλας, Έλληνες ιερωµένοι, επιστήµονες ιατροί από της Αλώσεως µέχρι της Εθνεγερσίας, 

ανάτυπον από το περ. Ακτίνες, Αθήναι 1976, σελ. 11. 
4
 Πύρρος, ο.π., σελ. 72, όπου µιλά για « επιστηµονικό διδάσκαλο ». 

5
 « οι πλείστοι τούτων [των εµπειρικών], καίτοι ουδεµίαν σχεδόν ορθήν γνώσιν της ιατρικής ή της χειρουργικής 

έχοντες, ανηγορεύθησαν όµως, ούτως ειπείν, διδάκτορες εν τοις πεδίοις της µάχης· και ουδεµία ανθρώπινος 

δύναµις ήτο ικανή ούτε τούτους να εµποδίση του να εξασκώσι το ιατρικόν επάγγελµα, ούτε τους αγωνιστάς να µη 

έχωσιν εις τούτους µάλλον ή εις πάντα άλλον επιστήµονα ιατρόν εµπιστοσύνην », Αναστάσιος Ν. Γούδας, 

Υπόµνηµα τρίτον. Προς τας Προστάτιδας της Ελλάδος ∆υνάµεις και Προς Άπαντα τον Πεπολιτισµένον Κόσµον, εν 

Κερκύρα 1862, σελ. 9.  



ιατρικών κειµένων, η λαϊκή ιατρική εκκινεί από την παρατήρηση, την εµπειρία και το 

(φυσικό) πείραµα. 

Έχοντας αυτή τη βάση, (και δεδοµένου του προφορικού χαρακτήρα του αγροτικού 

πολιτισµού), η ιατρική λαϊκή γνώση φαίνεται πιο ‘δηµοκρατική’ δεδοµένου ότι ο καθένας 

µπορεί να έχει σε αυτήν πρόσβαση, και µάλιστα µέσω της πείρας του να συµµετέχει στην 

παραγωγή της.
6
 Και λέµε ‘φαίνεται’ γιατί από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η ιατρική 

πρακτική αποτελεί σηµαντική πηγή πλουτισµού και κοινωνικού σεβασµού και ότι οι 

επαγγελµατίες της κράταγαν, συχνά, επτασφράγιστα τα µυστικά της τέχνης τους. 

Με βάση όµως τη αρχική µας διαπίστωση µπορούµε να καταλάβουµε γιατί, 

κατ’αναλογίαν, πολλά άλλα επαγγέλµατα συγχέονταν µε αυτό του ιατρού. Πέρα λοιπόν από 

τον επαγγελµατία ιατρό, µπορούµε να συναντήσουµε τον σιδερά, για παράδειγµα, του χωριού 

να κάνει τον οδοντίατρο, κάποια µητέρα µε µεγάλη προσωπική εµπειρία στις γεννήσεις να 

κάνει και τη µαία, ένα έµπορο να είναι και ο φαρµακοπώλης ενώ ο κτηνίατρος µπορεί να 

επεκτείνει τη δράση του και στο ανθρώπινο σώµα. Τέλος, ο κουρέας είναι αυτός που θα κάνει 

τις ετήσιες (κάθε άνοιξη) αφαιµάξεις, για προστασία από τους επερχόµενους πυρετούς. 

∆εύτερη συνέπεια του εµπειρικού προσανατολισµού της λαϊκής ιατρικής είναι η ύπαρξη 

ιατρικών ειδικοτήτων. Η πρωτοκαθεδρία της παρατήρησης εµποδίζει την αναζήτηση 

γενικευτικών κανόνων και την οµαδοποίηση των ασθενειών, ενώ αντίθετα εξαίρει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καθεµιάς και τους συγκεκριµένους τρόπους αντιµετώπισής της.   

 

Στρεφόµενοι, έπειτα, στους ιατρούς αυτούς καθεαυτούς, βλέπουµε τρία βασικά 

χαρακτηριστικά τους. Πρώτον, και όσον αφορά την έµφυλη διάσταση του ιατρικού αυτού 

σώµατος, έχουµε την παρουσία σε πολύ µεγάλο βαθµό των γυναικών. Οι λόγοι για αυτήν 

είναι δύο: α. η γυναίκα διατηρεί στα πλαίσια της κοινότητας τα δίκτυα πληροφοριών και 

ενηµέρωσης
7
, κάτι που στα πλαίσια µιας προφορικής κουλτούρας της δίνει αξιόλογες 

δυνατότητες, και µάλιστα ιατρικές και β. σε ένα ευρύτερο ανθρωπολογικό πλαίσιο η γυναίκα, 

και µάλιστα είτε αυτή που έχει περάσει την εµµηνόπαυση και άρα έχει διαφύγει της 

αναγκαιότητας της τεκνοποιΐας είτε η χήρα που δεν υπάγεται στην εξουσία του άντρα, 

κατέχει εξέχουσα θέση στον έλεγχο των βασικών σταδίων της ανθρώπινης ζωής : τη γέννηση 

(π.χ. µαίες), την ασθένεια και το θάνατο (π.χ. οι µοιρολογίστρες).  

                                                           
6
 « Περισσότερο από µια κάποια καθυστέρηση, αυτή η σύγχυση παραπέµπει σε µια θεραπευτική κοινή που αντλεί 

ευρέως στην εµπειρία του καθενός », Olivier Faure, Histoire sociale de la médecine (XVIIIe-XXe siècles), 

Anthropos-Economica, collection Historiques, Paris 1994, p. 23.  
7
 « Οι άντρες κρατάνε τις βασικές δοµές της εξουσίας, ενώ οι γυναίκες, στην κοινωνικότητά τους αναλαµβάνουν 

ένα µεγάλο µέρος των υπηρεσιών της πληροφόρησης » , Emmanuel le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan 

de 1294 à 1324, Gallimard, 2
η
 εκδ., 1982, pp. 384-385. 



∆εύτερο χαρακτηριστικό, είναι η εξέχουσα κοινωνική θέση που κατέχουν. Και µόνο η 

ιατρική τους ιδιότητα, τους/τις καθιστά αξιοσέβαστα µέλη της κοινότητάς τους, µε πολλές 

φορές αξιόλογα εισοδήµατα. Αν δε αυτή η ιδιότητα συνοδεύεται και από σηµαντική 

καταγωγή όπως οι αδελφοί Γιατράκοι, τότε οφείλουµε να δούµε την δράση τους µε όρους 

εξουσιαστικών σχέσεων προς τους συντοπίτες τους, σχέσεων που δεν χαρακτηρίζονται 

πάντοτε µε όρους αλληλεγγύης προς τον άρρωστο.  

∆υστυχώς λείπουν κοινωνιολογικές µελέτες για τους ιατρούς αυτούς στην Ελλάδα. Αν 

ωστόσο ισχύει η αναλογία µε άλλες περιοχές της Ευρώπης, για παράδειγµα τη Γαλλία του 

19
ου

 αιώνα
8
, τότε βλέπουµε ότι οι τάξεις που εκπροσωπούνται περισσότερο είναι οι κληρικοί, 

οι έµποροι, οι τεχνίτες, οι κτηµατίες και οι καλλιεργητές, δηλαδή άνθρωποι µε εξειδικευµένες 

ικανότητες και γνώση γραφής και ανάγνωσης. Άλλωστε, η ιατρική τους δεν προορίζεται 

αποκλειστικά για τους φτωχούς και ταπεινούς αλλά και για πλούσιες οικογένειες οι οποίες 

και πληρώνουν αδρά.  

Τελειώνοντας, δεν πρέπει να έχουµε την εικόνα ενός σώµατος αποκοµένου από τη 

επιστηµονική ιατρική. Πρώην µαθητές σε ευρωπαϊκά φαρµακεία, σπουδασµένοι ιατροί στα 

πανεπιστηµία της Ιταλίας, αποτυχηµένοι ευρωπαίοι ιατροί, αλλά και ιατροί περιηγητές όπως 

ο Pouqueville, και ιατροί των διαφόρων στρατευµάτων που περνούσαν από τις νότιες 

περιοχές αποτελούν µερικούς δίαυλους µέσα από τους οποίους φτάνουν, µε καθυστέρηση 

είναι αλήθεια και διαστρεβλωµένα (εφόσον πολλοί από αυτούς τους επίδοξους ‘ιατρούς’ δεν 

έκαναν σοβαρές σπουδές), οι ευρωπαϊκές θεωρίες που µπολιάζουν την λαϊκή ιατρική. Αλλά 

για τις ιατρικές θεωρίες θα γίνει λόγος στο τρίτο µέρος της παρουσίασής µας. 

 

2. Η κρατική παρέµβαση. 

Στο µεταξύ η εικόνα του ιατρικού σώµατος των περιοχών που αποτελούν το ελληνικό 

βασίλειο θα δεχτεί, όπως είδαµε, µια πολύ σηµαντική επίδραση, που είναι αυτή των 

νοµοθετικών παρεµβάσεων του κράτους. Από το 1833 και µετά δηλαδή θα δροµολογηθούν οι 

διαδικασίες που θα καταλήξουν στην οριστικοποίηση της µορφής του ιατρικού ελληνικού 

σώµατος, στις οποίες και θα στραφούµε τώρα. 

∆υο παρατηρήσεις όµως πρώτα. Μιλώντας για ιατρικό σώµα στην Ελλάδα οφείλουµε 

από τη µια να δεχτούµε ότι συνήθειες µακροχρόνιες είναι δύσκολο να αλλάξουν µε µιας 

οπότε εδώ θα ασχοληθούµε µε το επίσηµο ιατρικό σώµα, δηλαδή µε τους ιατρούς εκείνους 

που έχουν αποδεχτεί τη νοµιµοποίηση της δραστηριότητάς τους από το κράτος, αφήνοντας 
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 Jacques Léonard, La vie quotidienne du médecin de province au XIXe siècle, Hachette 1977, σελ. 159-164. 



κατά µέρος τους εµπειρικούς που εξασκούν πλέον παράνοµα. Με άλλα λόγια µιλάµε για 

επίσηµο ιατρικό σώµα λόγω της αδυναµίας της βασιλικής εξουσίας να επιβληθεί απόλυτα σε 

όλους ; από την άλλη, την προσοχή µας δεν πρέπει να την απορροφήσουν οι µεγάλοι ιατροί, 

δηλαδή οι καθηγητές του πανεπιστηµίου και οι ανώτεροι υπάλληλοι του υγειονοµικού 

συστήµατος. Αντίθετα, όταν µιλάµε για ιατρικό σώµα η ανάλυσή µας πρέπει να είναι 

ευρύτερη περιλαµβάνοντας και τους ιατρούς που εξασκούν το επάγγελµα στην επαρχία. 

 

Η Αντιβασιλεία ήρθε στην Ελλάδα µε τα δικά της, βέβαια, εργαλεία κατανόησης της 

πραγµατικότητας αλλά και µε τις δικές της επιδιώξεις και στόχους. Έτσι, όντας άνθρωποι του 

κράτους (hommes d’état) αλλά και προερχόµενοι από κοινωνικές τάξεις που ουδεµία σχέση 

έχουν µε την εµπειρική ιατρική, δεν µπορούσαν να κατανοήσουν την ντόπια ιατρική 

πραγµατικότητα και τους κανόνες της και ήταν λογικό να την αντιµετωπίσουν ως άναρχη
9
. 

Από την άλλη όµως η ίδια η λογική του πολιτικού συστήµατος που ήθελαν να εγκαθιδρύσουν 

απαιτούσε τον προσεταιρισµό των τοπικών ελίτ, ιδίως όταν αυτές, λόγω της συµµετοχής τους 

στην Επανάσταση αλλά και της προνοιακής αντίληψης που είχαν για την εξουσία, 

απαιτούσαν « δικαίωση », δηλαδή είτε επιδόµατα είτε διορισµό στον κρατικό µηχανισµό. Με 

άλλα λόγια, αυτό που επιδίωξαν οι Βαυαροί ήταν να κατευθύνουν το ‘υλικό’ που είχαν να 

διοικήσουν προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, δηλαδή προς την κρατική, και όχι την 

εθιµική, νοµιµοποίηση της ιατρικής άσκησης αλλά και προς τα επιτεύγµατα της ευρωπαϊκής 

ιατρικής. Οι τρόποι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τριών ειδών : οι οικονοµικές ρυθµίσεις (για 

παράδειγµα το Β.∆. περί εξαγωγής βδελλών
10

), η οργάνωση των σπουδών (ίδρυση 

Πανεπιστηµίου και τριών ιατρικών σχολών, του Καταστήµατος θεωρητικού και πρακτικού 

περί χειρουργίας, φαρµακοποιΐας και µαιευτικής το 1835, της Χειρουργικής Σχολής το 1838 

και του Μαιευτικού Καταστήµατος τον ίδιο χρόνο) και η επιβολή κανόνων στον τρόπο 

άσκησης του επαγγέλµατος. Από το σύνολο των διαταγµάτων αυτών θα ασχοληθούµε µε όσα 

θα µας επιτρέψουν να δούµε το πως σχηµατίζεται το ιατρικό σώµα. 

Έτσι λοιπόν όταν οι Βαυαροί αρχίζουν να στήνουν το κρατικό οικοδόµηµά τους θέτουν 

και τους όρους τόσο της αποδοχής σε µια δηµόσια θέση όσο και της συνέχισης της άσκησης 

του επαγγέλµατος στην επικράτεια του βασιλείου, που είναι ουσιαστικά η κατοχή τίτλου 
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 « Στην Ελλάδα, ο έλεγχος πάνω στους ιατρούς, τις µαίες, τους φαρµακοποιούς κλπ. ήταν πράγµα άγνωστο. Ο 

καθένας εξασκούσε το επάγγελµά του όπου και όπως ήθελε, όσο δε για εξετάσεις και διορισµούς, ούτε λόγος να 

γίνεται. Γι’αυτό υπήρχε επιτακτική ανάγκη να τακτοποιηθούν όλ’αυτά τα θέµατα », Γέοργκ Λούντβιχ Μάουρερ, Ο 

Ελληνικός Λαός. ∆ηµόσιο, ιδιωτικό και εκκλησιαστικό δίκαιο από την έναρξη του Αγώνα για την Ανεξαρτησία ως 

την 31
η
 Ιουλίου 1834, τοµ. Β, µτφ. Όλγα Ροµπάκη, Τολίδη, Αθήνα 1976, σελ. 495. 

10
 ΕτΚ αρ. 8, 3/15 Μαρτίου 1836. 



σπουδών
11

.  ∆εδοµένου λοιπόν ότι από το σύνολο των ιατρών που εξασκούσαν πριν το 1833 

ελάχιστοι διέθεταν τέτοια, θα περίµενε κανείς ότι η κεντρική εξουσία απέκλειε το σύνολο των 

εµπειρικών ιατρών. Ωστόσο, κάτι τέτοιο θα στερούσε την χώρα από τις ιατρικές φροντίδες 

εφόσον οι επιστήµονες ιατροί ήταν ελάχιστοι και οι ανάγκες τεράστιες. 

Για την αντιµετώπιση αυτού του χάσµατος δυο λύσεις, και µάλιστα άµεσα, προκρίθηκαν: 

η µετεκπαίδευση των εµπειρικών (ήδη από το 1835) µέσα από τις σχολές που 

προαναφέρθηκαν και η θεσµοθέτηση του διπλώµατος του ιατροσυνεδρίου µετά από εξετάσεις 

του οποιουδήποτε χωρίς τον περιορισµό του τίτλου σπουδών, σε αυτό
12

.  

 

Μέσα από τη µελέτη του συνόλου της νοµοθετικής δραστηριότητας µπορούµε να 

καταλήξουµε στα εξής : 

1
ον 

προωθείται µια ιεράρχηση στο εσωτερικό του ιατρικού σώµατος του βασιλείου . Στην 

κορυφή ανήκουν µια µικρή οµάδα επιστηµόνων ιατρών οι οποίοι θα βρεθούν πίσω από τις 

σηµαντικότερες διοικητικές θέσεις (ιδίως στο Ιατροσυµβούλιο), θα στελεχώσουν τις 

καθηγητικές έδρες και θα µορφώσουν τους ιατρούς, τους χειρούργους και τις µαίες της 

χώρας, θα προσπαθήσουν να µεταφέρουν στην ελληνική γλώσσα την ευρωπαϊκή επιστήµη 

και, µέσα από τις εξετάσεις που αυτοί οι ίδιοι διενεργούν, θα ενσωµατώσουν όσους θεωρούν 

άξιους ιατρούς. Επίσης είναι αυτοί που θα συνδιαλλαγούν µε την εξουσία για τα προσωπικά 

αλλά και τα επαγγελµατικά τους συµφέροντα, εκπροσωπώντας το ιατρικό σώµα. Πρόκειται 

για τους ∆ηµήτριο Αλ. Μαυροκορδάτο, Ιωάννη Βούρο, Νικόλαο Κωστή, Ερρίκο Τράιµπερ, 

Αναστάσιο Γεωργιάδη Λευκία, Βερνάρδο Ρέζερ, Ιωάννη Νικολαΐδη Λιβαδέα, Ιωάννη 

Ολύµπιο, Αλέξιο Πάλλη και Αποστολίδη Ονούφριο, οι οποίοι θα κυριαρχήσουν µέχρι το 

τέλος της δεκαετίας του 1840. Ακολουθούν οι ∆αµιανός Γεωργίου, Κωνσταντίνος Βουσάκης, 

Γεώργιος Πρινάρης, Θεόδωρος Αφεντούλης, ∆ιονύσιος Αιγινήτης και ∆ηµήτριος Ορφανίδης. 

Σε αυτούς θα πρέπει να προστεθεί ο Κάρολος Αύγουστος Βίπµερ ο οποίος µέχρι το 1843 θα 

βρίσκεται στην κορυφή του ιατρικού σώµατος ως σύµβουλος του βασιλιά σε θέµατα υγείας 

και πρόεδρος του Ιατροσυνεδρίου. 
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 ∆ηλοποίησις της 7/19 οκτωβρίου 1834 Περί των όσων απαιτούνται δια να διορισθεί τις εις ιατρικήν υπηρεσίαν, 

ΕτΚ αρ. 37, 22 Νοεµβρίου 1833 και Β.∆. 14/26 Μαΐου 1834 Περί των ήδη µετερχοµένων εν Ελλάδι την ιατρικήν, 

χειρουργίαν, οδοντοϊατρικήν, κτηνιατρείαν, φαρµακοποιΐαν και µαιευτικήν, ΕτΚ αρ. 23, 1834. 
12

 Β.∆. 7/19 ∆εκεµβρίου 1834 Περί αδείας του επαγγέλεσθαι την ιατρικήν, χειρουργίαν, φαρµακοποιΐαν, 

κτηνιατρικήν, οδοντικήν και µαιευτικήν ΕτΚ αρ. 8, 9/21 Μαρτίου 1835. Για τις σχολές τα κυριώτερα είναι: Β.∆. 

της 18/30 Μαΐου 1835 Περί συστάσεως θεωρητικού πρακτικού καταστήµατος περί χειρουργίας, φαρµακοποιΐας 

και µαιευτικής [ΕτΚ αρ. 23, 19/31 Μαΐου 1835], Β.∆. της 26 Φεβρουαρίου/10 Μαρτίου 1838 Περί συστάσεως 

σχολής δια τας µαίας [ΕτΚ αρ. 9, 16 Μαρτίου 1838] και Β.∆. της 7/19 Μαΐου 1838 Περί των ακολουθούντων την 

διετή σειράν της χειρουργίας και ιατρικής φοιτητών του πανεπιστηµίου κτλ [ΕτΚ αρ. 32, 12 Αυγούστου 1838]. 



Αυτές λοιπόν οι προσωπικότες θα συγκεντρωθούν στο κέντρο των πολιτικών αποφάσεων 

του βασιλείου, την Αθήνα. ∆ιετέλεσαν, πέρα από καθηγητές των σχολών της ιατρικής 

(εξαιρείται ο Αποστολίδης και ο Βίπµερ), νοµοϊατροί, δηµοτικοί ιατροί Αθηνών, σύµβουλοι 

του Υπουργού Εσωτερικών, αρχίατροι του Όθωνα και διευθυντές των νοσοκοµείων της 

πρωτεύουσας
13

. Οι περιουσίες τους, τους κατατάσουν στους πλουσιότερους ανθρώπους της 

εποχής τους. Για παράδειγµα : ο Κωστής, που έχει κατηγορηθεί για τις οικονοµικές του 

δραστηριότητες και ο οποίος θα αναδειχθεί σε πρωτεύοντα πολιτικό παράγοντα τόσο στα 

ανάκτορα όσο και στην δήµο των Αθηνών, χωρίς µάλιστα να µπορέσει να τον µετακινήσει 

καµιά πολιτική αλλαγή µέχρι το θάνατό του το 1861, θα έχει το 1850 ακίνητη περιουσία 

40000δραχµών, όπως και ο Τράιµπερ, ενώ οι ∆αµιανός Γεωργίου και Ιωάννης Ολύµπιος από 

50000δρ. Ακουλουθούν ο Νικολαΐδης και ο Βούρος µε 20000δρ. ο καθένας ενώ ο Πάλλης θα 

έχει περιουσία 15000δρ.
14

. Ο Βουσσάκης τέλος θα έχει τη µικρότερη περιουσία, 8000δρ., 

ίσως γιατί το 1850 δεν είχε ακόµη ξεκινήσει τη σταδιοδροµία του
15

. 

Τέλος, η οµάδα αυτή θα χαρακτηριστεί από τις σπουδές της στα γερµανικά κράτη
16

 και 

την εκτός της Ελλάδος καταγωγή της (µε µοναδική εξαίρεση τον Αιγινήτη). 

Ακολουθεί η υπόλοιπη οµάδα των επιστηµόνων ιατρών της χώρας. Στα 1837 θα είναι 

γύρω στα 80 άτοµα
17

 και το 1853 γύρω στα 265
18

. Εδώ πρέπει να πούµε ότι µε βάση το 

Παράρτηµα ενόρκων της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως των ετών 1850-1853 η διαφορά µε 

την πιο πάνω οµάδα που ξεχωρίσαµε δεν είναι οικονοµική εφόσον και εδώ συναντάµε 

ακίνητες περιουσίες της τάξεως των είκοσι, τριάντα, σαράντα ακόµα και 70 χιλιάδων 

δραχµών, ενώ τα ετήσια εισοδήµατα 66 ιατρών που αναφέρονται κυµαίνονται από 300 δρ. 

που είναι η περίπτωση ενός ιατρού µε ακίνητη περιουσία 8000 δρ. από το Λεωνίδιο µέχρι και 

6000 δραχµές (Νάξος). Κύρια χαρακτηριστικά της οµάδας αυτής είναι η εντοπιότητα των 

ιατρών και ίσως, χωρίς να το έχουµε ακόµα πλήρως επιβεβαιώσει, οι σπουδές τους στην 
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 Μοναδική εξαίρεση ο Ιωάννης Ολύµπιος που δεν θα αναλάβει καµιά πολιτική θέση. 
14

 Παράρτηµα Ενόρκων τής Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Εν Αθήναις τήν 31 Οκτωβρίου 1850. Ο Πάλλης το 

1858 θα αυξήσει την περιουσία του στις 70000δρ. σύµφωνα µε τον Χρήστο Λούκο, « Επίπεδο ζωής ενός 

καθηγητή πανεπιστηµίου στα µέσα του 19
ου

 αιώνα : Αλέξιος Πάλλης », Πρακτικά ∆ιεθνούς Συµποσίου, 

Πανεπιστήµιο:ιδεολογία και παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, Αθήνα 21-25 Σεπτεµβρίου 1987, 1
ος

 

τόµ., Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, Αθήνα 1989, σελ. 135. Στο 

σύνολό του το άρθρο είναι εξαιρετικά διαφωτιστικό για το θέµα µας. 
15

 ∆εν διαθέτουµε για τους υπόλοιπους πληροφορίες. 
16

 Εξαιρέσεις αποτελούν οι Βουσσάκης (Γαλλία), Λιβαδέας (Γαλλία), Πάλλης (Ιταλία), Πρινάρης (Αθήνα-

Ιταλία), Αφεντούλης (Αθήνα) και Ορφανίδης (Παρίσι-Αθήνα). 
17

 Ι. Κλάδος, Εφετηρίς του βασιλείου της Ελλάδος, δια το έτος 1837, Αθήνα 1837, σελ. 150-152. 
18

 Κωνσταντίνος Σπηλιωτάκης, Στατιστικαί πληροφορίαι περί Ελλάδος, µέρος Α’ Περί πληθυσµού, Περί 

εκτάσεως γης Περί οικοδοµών κτλ, εν Αθήναις 1859, σελ. 48-49. Από τους αριθµούς που µας δίνουν οι πηγές 

µας αφαιρούµε τον αριθµό της προηγούµενης οµάδας.  



Ιταλία και, από το 1850, στο Πανεπιστήµιο των Αθηνών. Από αυτήν την οµάδα άλλωστε 

είναι που το επίσηµο κράτος θα στελεχώσει τους νοµοϊατρούς και επαρχιακούς ιατρούς του. 

Τέλος, ακολουθούν οι σπουδαστές και σπουδάστριες των τριών σχολών ‘ταχείας 

εκµάθησης’ θα λέγαµε σήµερα καθώς και οι εµπειρικοί ιατροί που πήραν το δίπλωµα του 

Ιατροσυνεδρίου. Πρόκειται για µια οµάδα αρκετά ανοµοιογενή που περιλαµβάνει 

εµπειρικούς που µετεκπαιδεύτηκαν στο ιατροχειρουργικό κατάστηµα, για νέους και νέες που 

παρακολούθησαν τα διετή µαθήµατα στη Χειρουργική Σχολή και στη σχολή δια τας µαίας, 

καθώς και για εµπειρικούς που απλά πέρασαν τις εξετάσεις του Ιατροσυνεδρίου. Πάντως 

είναι χαρακτηριστικό ότι το 1837 αποτελούσαν την πλειοψηφία (130 άτοµα) του ιατρικού 

σώµατος στην Ελλάδα
19

 και µάλλον συνέχιζαν να την αποτελούν µέχρι το Πανεπιστήµιο 

Αθηνών να αρχίσει να παράγει τους δικούς του ιατρούς. Για αυτήν την οµάδα οι πληροφορίες 

είναι ελάχιστες, είναι όµως σίγουρο ότι από αυτήν διορίζονταν οι εµφυλλιαστές του κράτους, 

οι δόκιµοι ιατροί του στρατού και οι κατώτεροι υπάλληλοι (όπως οι χειρουργοί των 

περιοδευόντων ιατρείων), ενώ οι δυο από αυτούς ο ∆ιονύσιος Αιγινήτης και ο Σταµάτιος 

Κρίνος αναδείχτηκαν σε καθηγητές του Πανεπιστηµίου. Τέλος, οι περιορισµένες οικονοµικές 

πληροφορίες που έχουµε για 12 από αυτούς από την ίδια πηγή που προαναφέρθηκε µας 

δείχνει ότι η κατάστασή τους τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από τις πιο πάνω οµάδες : από 500 

δρ. ετήσιο εισόδηµα (ένα άτοµο) φτάνουµε στις 5000 δρ. (ένα άτοµο). 

Τελειώνοντας, οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι ακόµα και οι εµπειρικοί που δεν 

αναγνωρίστηκαν από το κράτος κέρδισαν µια ελάχιστη νοµιµοποίηση όπως φαίνεται από το 

άρθρο 3 του διατάγµατος σχετικά µε την τιµολόγηση των ιατρικών ενεργειών όπου 

αναφέρεται ότι οι µη έχοντες δίπλωµα πληρώνονται το µισό από ό,τι ένας ιατρός
20

. Αντίθετα, 

οι µη ιατροί, που όµως αναλάµβαναν ιατρικά καθήκοντα, για παράδειγµα οι κουρείς, µένουν 

πλέον εντελώς έξω από το νεοσυσταθέν ιατρικό σώµα.  

Συµπερασµατικά, το έτος 1833 είναι το σηµείο µιας διαδικασίας µετάβασης – που θα 

ολοκληρωθεί µε την έξωση του Όθωνα – από το ένα ιατρικό παράδειγµα σε ένα άλλο, το 

οποίο πια έχει ως κεντροµόλο δύναµη το κράτος. Το επίσηµο ιατρικό σώµα λοιπόν θα 

συγκροτηθεί γύρω από τις ανάγκες του κρατικού σχεδιασµού για την διακυβέρνηση των 

πληθυσµών, οι οποίες εξυπηρετούνται καλύτερα από το κοινωνικό ‘βλέµµα’, για να 

θυµηθούµε το Foucault, που προσφέρει η ευρωπαϊκή κλινική ιατρική
21

, γύρω από τις 

ελλείψεις των µηχανισµών παραγωγής επιστηµόνων ιατρών και γύρω από τις πιέσεις των 
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 Ι. Κλάδος, ο.π., σελ. 152. 
20

 Β.∆. 5/17 Μαρτίου 1835 Περί προσδιορισµού των ιατρικών τιµηµάτων, ΕτΚ αρ. 11, 4/16 Απριλίου 1835. 
21

 Βλ. Michel Foucault, Naissance de la clinique, PUF, 1963. 



λαϊκών που επιδιώκουν αναγνώριση της προσφοράς τους στον Αγώνα του ’21 αλλά και 

ενίσχυσή τους στις τοπικές ισορροπίες
22

. Είναι λοιπόν η περίοδος της ενσωµάτωσης και όχι 

του αποκλεισµού
23

. Αυτός θα έρθει στο τέλος της δεκαετίας του 1850, και µάλιστα µετά το 

1862, όταν δηλαδή το πανεπιστήµιο θα αρχίσει να δίνει τους διπλωµατούχους του και οι 

πρώην αναγνωρισµένοι εµπειρικοί να γερνάνε, και µάλιστα ο αγώνας κατά των τσαρλατάνων, 

όπως λέγεται, θα εκκινήσει στην επαρχία όπου και ο ανταγωνισµός είναι µεγαλύτερος
24

. 

Αλλά αυτό ξεφεύγει από τα χρονικά µας όρια. 

2
ο 

συµπέρασµα : οι κρατικές παρεµβάσεις προσπαθούν να επιβάλλουν στεγανά στο 

εσωτερικό της ιατρικής πράξης και να την ιεραρχήσουν και αυτή, µια ιεράρχηση που 

ακολουθεί σε γενικές γραµµές αυτήν που σκιαγραφήσαµε στο πρώτο σηµείο και η οποία 

οδηγεί, στο πεδίο της καθηµερινής ιατρικής πράξης, στην διαφοροποίηση της χειρουργικής 

από την ιατρική, διαφοροποίηση όµως που θεωρητικά δεν ήταν αποδεκτή : οι εµπειρικοί 

χειρούργοι λοιπόν δεν έχουν πλέον το δικαίωµα σε µεγάλες εγχειρήσεις, σε θεραπεία 

παθήσεων των οφθαλµών αλλά και σε θεραπεία εσωτερικών (ιατρικών) νόσων όταν υπάρχει 

ιατρός, οι µαίες να αναλαµβάνουν « µη φυσικές » γέννες χωρίς την παρουσία πρώτα ιατρού 

ή, όταν αυτός δεν υπάρχει, χειρούργου, οι « ειδοπώλαι » να πωλούν σύνθετα φάρµακα, οι 

κτηνίατροι να ασκούν στο ανθρώπινο σώµα, οι οδοντίατροι να εκτελούν εγχειρήσεις, οι 

φλεβοτόµοι να παίρνουν πρωτοβουλίες δίχως την προηγούµενη γνωµάτευση ιατρού ή 

χειρούργου και όλοι αυτοί να πουλάνε φάρµακα όταν λειτουργούν φαρµακεία στην περιοχή 

ενώ και οι φαρµακοποιοί δεν µπορούν να συνταγογραφούν κατά το δοκούν
25

.     

3
ον

 βλέπουµε την υπερίσχυση του ανδρικού φύλου στο επίσηµο ιατρικό σώµα του 

βασιλείου, και µια τάση για τον προσανατολισµό της γυναικείας ιατρικής προς την µαιευτική, 

δίχως όµως να εκλείψει ο πλήρης ανδρικός έλεγχος και σε αυτό τον τοµέα της ιατρικής, ο 

οποίος διδασκόταν και στο (ανδρικού χαρακτήρα) Πανεπιστήµιο. Ο διευθυντής του 

Μαιευτικού καταστήµατος είναι άντρας και ο τελικός λόγος πάνω σε µια δύσκολη κυοφορία 
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 Το άρθρο 2 του Β.∆. του 1834 Περί αδείας του επαγγέλεσθαι την ιατρικήν... δηλώνει σαφώς ότι οι 

αναγνωρισµένοι εµπειρικοί έχουν δικαίωµα στην προστασία της Αρχής εναντίον των παράνοµων. 
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 Ο ορισµός για παράδειγµα του Κοραή για τον τσαρλατάνο είναι πολύ ευρύτερος από την µετέπειτα εφαρµογή 

του στους (παράνοµους) εµπειρικούς : « J’avertis que je prends ici le mot charlatan dans sa signification la plus 

étendue. Par ce mot je n’entends pas seulement ceux qui font distribuer des affiches dans les rues. Tout mauvais 

médecin qui s’obstine à vouloir gagner sa vie par l’exercice de la médecine est à mes yeux un charlatan ; tout 

médecin qui possède quelques connoissances, mais qui s’occupe plus du soin à augmenter sa fortune qui ne 

s’applique à augmenter ses connoissances, est encore un charlatan », Coray, Introduction à l’étude de la nature 

et de la médecine, trad. de l’allemande d’après la 2
e
 édit. corrigée et augmentée de M. Selle, an II, σελ. 494. 
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 Μην ξεχνάµε ότι η εφηµερίδα Ο Ιατρός του Λαού που στόχο έχει τη διάδοση της αξίας της επιστήµης της 

ιατρικής και να δείξει την καταστροφικότητα του τσαρλατανισµού εκδίδεται το 1861 στο Νάυπλιο, και όχι στην 

Αθήνα.  
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 Β.∆. Περί αδείας του επαγγέλεσθαι την ιατρικήν, χειρουργίαν..., Β.∆. Περί του επαγγέλµατος των φλεβοτόµων 

και Β.∆. 29 Μαρτίου/10 Απριλίου 1835 Περί πωλήσεως ιατρικών. 



ανήκει και πάλι σε άνδρα ιατρό. Ωστόσο, πίσω από την εκπληκτική έκρηξη του αριθµού των 

µαιών του βασιλείου – το 1853 έχουµε 1300 αναγνωρισµένες µαίες
26

 - µπορούµε να δούµε 

µια πολιτική προσαρµογής των γυναικών-ιατρών στα νέα δεδοµένα και άρα να υποθέσουµε 

ότι, στην πράξη, ένα µεγάλο µέρος των ιατρικών αναγκών του βασιλείου εξακολουθούσε να 

εξυπηρετείται από γυναίκες.        

 

3. Η ιατρική θεωρία. 

Ιδοµένη η ιατρική όπως αυτή εξασκήθηκε και µελετήθηκε από την πρώτη οµάδα των 

ιατρών, τότε µπορούµε πολύ εύκολα να παρακολουθήσουµε τις διαφορές ανάµεσα στην 

ντόπια ιατρική που ήδη είδαµε στο πρώτο µέρος της παρουσίασής µας, και την ευρωπαϊκή. 

Αυτή, µε τη σειρά της, πιο θεωρητική, συγκροτεί τον άρρωστο ως ένα κοινωνικό υποκείµενο, 

προσφέρει δηλαδή στην εξουσία τα εργαλεία (στατιστική, ιατρικές τοπογραφίες, κοινωνικές 

έρευνες κτλ.) για την διακυβέρνησή του και την καλύτερη φροντίδα του, ενώ παράλληλα, 

όντας πιο αποµακρυσµένη από την κοινωνική πραγµατικότητα της επαρχίας, παράγει µια 

γνώση για λίγους, και θα λέγαµε µια γνώση πιο ‘επιστηµονική’, η οποία επιπλέον δεν 

γνωρίζει την ιατρική εξειδίκευση. 

Αντίθετα, όσο κατεβαίνουµε στην κλίµακα τόσο τα όρια µεταξύ εµπειρικής και 

ευρωπαϊκής ιατρικής συγχέονται. Οι λαϊκοί ιατροί γνωρίζουν µέσα από τις σχολές τους αλλά 

και την καθοδήγηση των ιατρών στην οποία υποχρεώνονται δια νόµου να υποβάλλονται για 

σηµαντικές ιατρικές περιπτώσεις, την ευρωπαϊκή σκέψη. Από την άλλη, οι επιστήµονες των 

επαρχιών συναναστρέφονται µε τους ανταγωνιστές τους και, όπως δείχνουν πολλά άρθρα 

εφηµερίδων, µένουν έκθαµβοι µπροστά στην αποτελεσµατικότητά τους. Άλλωστε, η 

εγκατάλειψη, στην Ευρώπη ολόκληρη, το 19
ο
 αιώνα, των βίαιων µέσων θεραπείας αποτελεί 

αποτέλεσµα του ανταγωνισµού µε µια πιο ήπιας µορφής ιατρική, όπως είναι η εµπειρική. Και 

επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι είναι η εποχή συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας, και η 

µελέτη των συνηθειών του λαού που θα αποτελέσει αυτό το έθνος αποκτά ιδιαίτερη σηµασία.  

Όταν λοιπόν µελετάµε την ιατρική επιστήµη στο σύνολό της δεν πρέπει µονάχα να 

µένουµε στους πρωτοπόρους. Αντίθετα, η µατιά µας διευρύνεται τα µέγιστα όταν κατέβουµε 

στο πεδίο δράσης των ανθρώπων οι οποίοι είναι φορείς ενός διαλόγου µεταξύ δυο 

διαφορετικών ιατρικών παραδειγµάτων. Και ίσως µια τέτοια µατιά να µας επιτρέψει την 

επανεξέταση των πηγών της σύγχρονης ιατρικής επιστήµης. 
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