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Χαηρεηηζκός ηοσ δροςΧάκερζε ζσλέδρηο ηοσ 2005 
 

Αγαπεηνί θίινη,  

 

έρσ ηε κεγάιε ηηκή λα ζαο παξνπζηάζσ ην κεγαιχηεξν δψξν ηνπ Θενχ, πνπ έγηλε πνηέ ζηνπο αλζξψπνπο. 

Έρσ βέβαηα πξνζθιεζεί ζ’ απηφ ην ζπλέδξην, αιιά πξνο ην παξφλ είκαη θιεηζκέλνο ζε θπιαθή ηεο Γαιιίαο 

ιφγσ «ππνθίλεζεο πξνο ηε Νέα Ιαηξηθή, κε ζθνπφ ηελ άζθεζή ηεο». 

Απηή αθξηβψο είλαη ε θαηεγνξία θαη αηηηνιφγεζε ηεο θαηαδίθεο κνπ. 

Μεηά απφ 8 ½ κήλεο πξνθπιάθηζεο, κία κέξα κεηά ηα 70ά κνπ γελέζιηα, απαγγέιζεθε επηηέινπο ε θαηεγνξία 

ελαληίνλ κνπ. 

Απφ ην 1988 κνπ είραλ αθαηξέζεη ηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, επί ιέμεη ιφγσ «κε άξλεζεο 

ηνπ ηδεξνχ Καλφλα ηνπ Καξθίλνπ θαη κε νκνινγίαο πίζηεο ζηελ αθαδεκατθή ηαηξηθή».  

Δδψ θαη 24 ρξφληα δηψθνκαη, απεηινχκαη, θαηαδηψθνκαη θαη κε βάδνπλ γηα δεχηεξε θνξά ζηε θπιαθή, αλ θαη 

δελ έρσ πξάμεη ηίπνηα ην κεκπηφ – εθηφο ηνπ φηη αλαθάιπςα απηήλ ηε ζαπκάζηα Νέα Ιαηξηθή κε ηνπο 5 

Βηνινγηθνχο Νφκνπο ηεο, πνπ πθίζηαληαη εδψ θαη εθαηνκκχξηα ρξφληα θαη πνπ ζα ηζρχνπλ αηψληα. 

Ιδνχ ην έγθιεκά κνπ ! 

Παξαθνινπζψληαο ηελ παξνπζίαζε απηήο ηεο Νέαο Ιαηξηθήο, πξέπεη λα μέξεηε φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

«απαγνξεπκέλε», παξά ην γεγνλφο φηη έρεη ήδε επηβεβαησζεί θαη ζπλππνγξαθεί ζε 30 ειέγρνπο απφ ηαηξνχο θαη 

θαζεγεηέο, αιιά – πξνθαλψο εδψ θαη 20 ρξφληα – επηηξέπεηαη λα αζθεζεί κφλν απφ εβξαίνπο ηαηξνχο. 

αο πξνεηδνπνίεζα ινηπφλ γηα ηελ αιήζεηα πνπ ζα αθνινπζήζεη ! 

Σν ζπλέδξηφ καο νλνκάδεηαη πλέδξην Δλαιιαθηηθήο Ιαηξηθήο, πνπ ζα πθίζηαηαη κφλν εθφζνλ απνζησπάηαη ε 

γλψζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπζρεηηζκψλ. Η αιήζεηα ή ην ςέκα κπνξνχλ ζήκεξα εχθνια λα απνζαθεληζηνχλ 

εληφο ιίγσλ σξψλ ή εκεξψλ κέζσ αλαπαξαγσγήο: κεηά απ’ απηφ, ζα ππάξρεη κφλν κία Ιαηξηθή – ε νξζή, 

ζχκθσλα κε ηελ νξζή θξίζε. 

Γεληθά φκσο ελλννχλ κηα «ελαιιαθηηθή ηαηξηθή ζεξαπεία». 

ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ζαο πσ φηη ζηε Νέα Ιαηξηθή, νη απνθαινχκελεο αζζέλεηεο, φπσο ηηο γλσξίδακε 

κέρξη ζήκεξα, δελ σπάρτοσλ. 

Τπάξρνπλ κφλν ηα απνθαινχκελα Πνιχκνξθα Βηνινγηθά Δηδηθά Πξνγξάκκαηα ηεο θχζεο (ΠΒΕΠ). Δπηπιένλ, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ «ζεξαπεχνπκε», αιιά αθήλνπκε ππνκνλεηηθά λα ηξέμνπλ, γηαηί πάληνηε έρνπλ έλα 

βηοιογηθό λόεκα. 

 

Σν δίιεκκά καο νθείιεηαη ζην φηη εδψ θαη 1500 ρξφληα αζθνχκε ηελ ηαηξηθή ησλ ζπκπησκάησλ. Όιεο νη 

αζζέλεηεο είραλ θαηαλεκεζεί κε ζξεζθεπηηθφ δήιν ζε «θαινήζεηο» θαη «θαθνήζεηο».  

Ο θαξθίλνο ήηαλ θαθνήζεο, ηα κηθξφβηα, ν ππξεηφο, ε θαρεμία, φια εθείλα ηα «λνζεξά ζπκπηψκαηα» ήηαλ 

θαθνήζε θαη φθεηιαλ λα εμνινζξεπηνχλ – φπσο νη ακαξηίεο. 

Δπεηδή θαλείο δελ γλψξηδε πεξηζζφηεξα θαη θπξίσο δελ γλψξηδε πψο λα ζεξαπεχζεη ην αίηην, ππήξραλ πεξίπνπ 

1000 ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο. 

 

Ωζηφζν, φηαλ ε κεηέξα Φχζε – παξά ηηο α-λφεηεο πξνζπάζεηέο καο γηα ςεπδνζεξαπεία – έθεξε ζε πέξαο ηελ 

ίαζή ηνπο, εκείο ην θαηαγξάθακε σο «επηηπρία ηεο ηαηξηθήο» θαη αηζζαλφκαζηαλ ηφζν, κα ηφζν έμππλνη 

καζεηεπφκελνη κάγνη ! 

 

Σν γεγνλφο φηη άιιαμα ην φλνκα ηεο Νέαο Ιαηξηθήο ζε Γεπμανική Νέα Ιαηπική νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζε έλαλ 

ιφγν: ζην κεηαμχ πεξίπνπ 15 ηάζεηο ησλ απνθαινχκελσλ ελαιιαθηηθψλ ζεξαπεηψλ νλνκάδνληαλ θη απηέο Νέα 

Ιαηξηθή, κηα νλνκαζία πνπ δελ θαηνρπξψλεηαη θαη δελ πξνζηαηεχεηαη κε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Όθεηια 
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επνκέλσο λα βξσ κηα λέα νλνκαζία. Δπεηδή απηή ε ηαηξηθή αλαθαιχθζεθε ζηε Γεξκαλία, ηνλ ιαφ ησλ πνηεηψλ 

θαη ζηνραζηψλ, ησλ κνπζηθψλ 

 

θαη ησλ εθεπξεηψλ, κε γιψζζα πνπ είλαη επηπιένλ ε κεηέξα ζρεδφλ φισλ ησλ επξσπατθψλγισζζψλ, ηελ 

νλφκαζα Γεξκαληθή Νέα Ιαηξηθή.(Σημ..η.ΜΤΦ.: Έ, αςηό πάει πολύ! Είναι και … αγεωγπάθηηορ !) 

Απφ εθείλε ηε ζηηγκή κε θαηεγφξεζαλ, εθηφο απφ αηξεηηθφ, θαη γηα αληηζεκίηε. 

Ας δούκε ηώρα ηοσς 5 Βηοιογηθούς λόκοσς ηες Γερκαληθής Νέας Ιαηρηθής:  

 

Σηο ζέκα: 

 

χκθσλα κε ηελ θπξίαξρε αθαδεκατθή ηαηξηθή ή θαη ηελ Δλαιιαθηηθή Ιαηξηθή, φιεο νη απνθαινχκελεο 

αζζέλεηες ζεσξνχληαη «ιάζε» ηεο θχζεο, θαηάξξεπζε ηνπ απνθαινχκελνπ «αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο», 

πξνζπάζεηα θαηαζηξνθήο ηνπ νξγαληζκνχ θη επνκέλσο πξέπεη λα θαηαπνιεκεζνχλ θαη λα μεξηδσζνχλ κε φια 

ηα ζηξαηεγηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ε ηζρχνπζα Ιαηξηθή. 

Μέζα ζηα 24 ρξφληα εληαηηθήο ελαζρφιεζεο κε ην ζέκα απηφ απνκαθξχλζεθα θαηά έηε θσηφο απφ ηελ 

ηζρχνπζα απηή άπνςε. 

Φπζηθά δελ είλαη εχθνιν, κε ηελ πξψηε θηφιαο πξνζπάζεηα λα κπνξέζεη ε θπξίαξρε βηνινγηθή-ηαηξηθή ζθέςε 

λα θάλεη έλα άικα πξνο κηα λέα δηάζηαζε. 

Παξ’ φια απηά, ζα πξνζπαζήζσ λα ζαο δψζσ κηα γεληθφηεξε εηθφλα, κέζα ζηνλ ζχληνκν ρξφλν πνπ έρσ ζηε 

δηάζεζή κνπ. 

Η Γερκαληθή Νέα Ιαηρηθή (φπσο νλνκάδεηαη ηψξα) αλαθαιχθζεθε απφ κέλα ην 1981 θαη είλαη κηα απζηεξά 

θπζηθή επηζηήκε κε 5 κφλν Βηνινγηθνχο Νφκνπο ηεο Φχζεο θαη θακία ππνζεηηθή βάζε, κε ηελ νπνία κπνξνχκε 

πιένλ λα αλαπαξαγάγνπκε θάζε ηπραίν ηαηξηθφ πεξηζηαηηθφ βάζεη απζηεξψλ λφκσλ ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ. 

ηηο 8 θαη 9 επηεκβξίνπ 1998 ηα παξαπάλσ επηδείρζεθαλ θαη επαιεζεχηεθαλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Σξλάβα 

(ινβαθία) ! 

Η Γεξκαληθή Νέα Ιαηξηθή πεξηγξάθεη επαθξηβψο ηνπο ηαηξηθνχο θαη βηνινγηθνχο ζπζρεηηζκνχο ηνπ δσληαλνχ 

νξγαληζκνχ σο ελφηεηαο ηεο ςπρήο, ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ νξγάλνπ. 

Όιεο νη δηεξγαζίεο ηεο ςπρήο θαη ηνπ νξγάλνπ ζπλδένληαη κέζσ εγθεθάινπ θαη ζπληνλίδνληαη εθεί. Ο 

εγθέθαινο είλαη νηνλεί ν κέγαο ειεθηξνληθφο επεμεξγαζηήο ηνπ νξγαληζκνχ καο, ελψ ε ςπρή παίδεη ηνλ ξφιν 

ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη καδί ςπρή θαη ζψκα είλαη ην φξγαλν επηηπρίαο ηνπ ππνινγηζηή, ηφζν κε βέιηηζην 

πξνγξακκαηηζκφ, φζν θαη ζε πεξίπησζε δηαηαξαρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Γελ αιεζεχεη φηη ε ςπρή 

πξνγξακκαηίδεη εμαξρήο ηνλ εγθέθαιν θαη ην φξγαλν. Αληίζεηα, ην φξγαλν, αθφκα θαη ζε πεξίπησζε 

ηξαπκαηηζκνχ, κπνξεί λα παξάγεη έλαλ απηφκαην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο ςπρήο. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε Γεξκαληθή Νέα Ιαηξηθή δηαθέξεη σο πξνο ηηο αξρέο απφ φιεο ηηο κέρξη ζήκεξα γλσζηέο 

ηαηξηθέο ζρνιέο, εηδηθφηεξα κάιηζηα ηεο απνθαινχκελεο αθαδεκατθήο ηαηξηθήο. 

Η Γ.Ν.Ιαηξηθή είλαη εκπεηξηθή θπζηθή επηζηήκε, βαζηζκέλε ζε 5 Βηνινγηθνχο Νφκνπο ηεο Φχζεο, νη νπνίνη 

ππήξραλ αλέθαζελ θαη ζα ππάξρνπλ πάληνηε, απιψο ηνπο μαλα-αλαθάιπςα. Η Γ.Ν.Ιαηξηθή έρεη εθαξκνγή ζηνλ 

άλζξσπν, ηα δψα θαη ηα θπηά, αθφκα θαη ζε κνλνθχηηαξνπο νξγαληζκνχο – ζην ζχλνιν ηνπ Κφζκνπ. Καη 

θπζηθά ηζρχεη γηα φιεο ηηο απνθαινχκελεο αζζέλεηεο, γηαηί φιεο ηνπο είλαη ηκήκαηα κφλνλ ελφο θαηά θαλφλα 

δηθαζηθνχ Βηνινγηθνχ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Φχζεο (ΒΔΠ). 

Η άγλνηα απηψλ ησλ 5 Βηνινγηθψλ Νφκσλ ηεο Φχζεο κε ηελ ηαηξηθή-θιηληθή έλλνηα, καο εκπφδηζε ζην λα 

κπνξέζνπκε λα θαηαηάμνπκε ζσζηά ηελ Ιαηξηθή, ή θαη λα δνχκε κηα κφλε αξξψζηηα πξαγκαηηθά ζσζηά. 

Οχηε κπνξέζακε πνηέ λα αλαγλσξίζνπκε ηνλ θαξθίλν θαη ηνπο ζπζρεηηζκνχο ηνπ, γηαηί ηνλ ζεσξνχζακε 

αζεξάπεπην θαη είρακε πεξηνξηζηεί ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ ζε νξγαληθφ επίπεδν. 
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Γελ είρακε ηε δπλαηφηεηα π.ρ. λα θαηαλνήζνπκε έζησ ηηο απνθαινχκελεο κνιπζκαηηθέο λφζνπο, γηαηί ηηο 

ζεσξνχζακε φρη βέβαηα σο θάζεηο ίαζεο, αιιά σο επηζεηηθέο θάζεηο ηεο λφζνπ, φπνπ ηα κηθξφβηα ήζειαλ λα 

καο θαηαζηξέςνπλ. 

Με ηνλ ίδην ηξφπν ν λφκνο ηεο δηθαζηθφηεηαο ησλ λφζσλ παξέκεηλε άγλσζηνο ιφγσ άγλνηαο ησλ ζπζρεηηζκψλ, 

ην ςπρηθφ θαη ην εγθεθαιηθφ επίπεδν, ε ζεκαζία ηεο δεμην- ή αξηζηεξνρεηξίαο δελ ιήθζεθαλ ππφςε. Γηα λα κε 

κηιήζνπκε θαλ γηα ηελ επηιεπηνεηδή θξίζε, ε νπνία, καδί κε ην απνθαινχκελν «χλδξνκν», είλαη ε ζπρλφηεξε 

αηηία ζαλάηνπ.    

Όιεο απηέο νη λέεο δπλαηφηεηαο αλαγλψξηζεο θαη ζεξαπείαο απνξξένπλ απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

απνθαινχκελνπ ηδεξνχ Καλφλα ηνπ Καξθίλνπ, ηνπ πξψηνπ θπζηθνχ λφκνπ, θαη ηνπ απνθαινχκελνπ ΝΥ 

(=χλδξνκν ΝηηξθΥάκεξ) πνπ νλφκαζα έηζη, βξηζθφκελνο ζε ζνθ απφ ηνλ ζάλαην ηνπ γηνπ κνπ θαη 

αξξσζηαίλνληαο απφ θαξθίλν ησλ φξρεσλ. 

ηδεξνχο νλνκάδεηαη επεηδή είλαη βηνινγηθή λνκνηέιεηα. Όπσο είλαη βηνινγηθή λνκνηέιεηα, λα έρεη έλα παηδί 

κεηέξα θαη παηέξα, δειαδή ρξεηάδνληαη δχν γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα παηδί, έηζη θαη ζηε Γεξκαληθή Νέα 

Ιαηξηθή ππάξρνπλ 5 Βηνινγηθνί Νφκνη ηεο Φχζεο, πνπ είλαη νηνλεί ζηδεξνί. 

 

Ο πρώηος θσζηθός λόκος – ο ζηδερούς θαλόλας ηοσ θαρθίλοσ 

έρεη 3 θξηηήξηα: 

1
ο
 θρηηήρηο: 

Κάζε Πνιύκνξθν Βηνινγηθό Εηδηθό Πξόγξακκα (ΠΒΕΠ) γελληέηαη κε έλα ύλδξνκν ΝηηξθΥάκεξ (ΝΥ), 

δειαδή κε κηα βαξύηαηε, νμύηαηα δξακαηηθή θαη απνκνλσηηθή βησκαηηθή ζύγθξνπζε – ζπγρξόλσο ζηα 

ηξία επίπεδα: 

1.  ζηελ ςπρή 

2.  ζηνλ εγθέθαιν 

3.  ζην φξγαλν 

  (θσηνγξαθία ελφο ηεξκαηνθχιαθα, πνπ θνηηάδεη 

   έθπιεθηνο ηε κπάια λα κπαίλεη αλαπάληερα 

 απφ ηελ αληίζεηε πιεπξά, πνπ δελ ηελ πεξίκελε) 

 

Απηή είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή θαηάζηαζε κηαο ζχγθξνπζεο 

πνπ πξνθαιεί χλδξνκν ΝηηξθΥάκεξ. Σν άηνκν 

πιήηηεηαη ζην ‘ιάζνο’ πφδη. 

 

Σν ΝΥ είλαη κηα βαξχηαηε, νμχηαηα δξακαηηθή θαη απνκνλσηηθή βησκαηηθή ζχγθξνπζε πνπ πιήηηεη ην άηνκν 

«ζην ιάζνο πφδη». πγρξφλσο φκσο είλαη θαη ε δπλαηφηεηα ηεο θχζεο λα αλαπιεξψζεη ηε δεκηά, ψζηε ην 

άηνκν λα αληηκεησπίζεη ην απξνζδφθεην γεγνλφο. Γηφηη εθείλε ηε ζηηγκή κπαίλεη ζπγρξνληζκέλα ζε ιεηηνπξγία 

έλα Δηδηθφ Πξφγξακκα ζηελ ςπρή, ηνλ εγθέθαιν θαη ην φξγαλν, φπνπ θαη δηαπηζηψλεηαη, γίλεηαη νξαηφ θαη 

κεηξήζηκν!  Πξφθεηηαη πάληνηε γηα έλα ζπγθξνπζηαθφ βίωκα, φρη ρηχπεκα ηεο κνίξαο ή γεγνλφο φπνπ ην άηνκν 

δελ ζα κπνξνχζε έηζη θη αιιηψο λα αιιάμεη θάηη. 

Απφ ηελ ζηηγκή αθξηβψο ηνπ ΝΥ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζε δηαξθέο ζηξεο, δειαδή έρεη θξχα ρέξηα θαη πφδηα, 

ζθέπηεηαη κέξα-λχρηα ηε ζχγθξνπζή ηνπ θαη πξνζπαζεί λα ηελ ιχζεη. Γελ κπνξεί πηα λα θνηκεζεί ηε λχρηα, θαη 

αλ απνθνηκεζεί, ηφηε κφλν θαηά ην πξψην κηζφ ηεο λχρηαο, αλά εκίσξα. Γελ έρεη πηα φξεμε, ράλεη βάξνο. Απηή 

είλαη ε ελεξγή θάζε ηεο ζχγθξνπζεο. 

Αληίζεηα ινηπφλ κε ηηο ζπλήζεηο ζπγθξνχζεηο θαη πξνβιήκαηα, παξαηεξνχκε ζηηο Βηνινγηθέο απηέο 

πγθξνχζεηο φηη ν αζζελήο κπαίλεη ζε θαζεζηψο δηαξθνχο άγρνπο κε ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα ζπκπηψκαηα, πνπ 

δελ κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε. 
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Η θαηάζηαζε κεηαβάιιεηαη κφιηο ν αζζελήο ιχζεη ηε ζχγθξνπζή ηνπ. 

Σψξα έξρεηαη εξεκία. Η ςπρή πξέπεη λα ζπλέιζεη. Ο αζζελήο αηζζάλεηαη θνπξαζκέλνο, αιιά θαη ιπηξσκέλνο, 

έρεη θαιή φξεμε, ην ζψκα ηνπ είλαη ζεξκφ, ζπρλά κε ππξεηφ ή πνλνθέθαιν. Κνηκάηαη πάιη θαιά, αιιά κεηά ηηο 

3 ην πξσί. 

Απηή είλαη ε θάζε ηεο ιχζεο ηεο ζχγθξνπζεο. 

 

Δκείο νη άλζξσπνη κπνξνχκε βέβαηα λα αληέμνπκε πνιιαπιέο ζπγθξνχζεηο ρσξίο λα αξξσζηήζνπκε, αιιά 

κφλνλ εθφζνλ έρνπκε πξνεηνηκαζηεί ζ’ απηφ. 

 

Ωζηφζν, ηε ζηηγκή ηνπ πλδξφκνπ ΝηηξθΥάκεξ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ θη άιια, γηαηί ηελ ίδηα απηή ζηηγκή 

ηνπνζεηνχληαη θαη νη «ηξνρηέο», θαηά κήθνο ησλ νπνίσλ θηλείηαη εθεμήο ε αξξψζηηα. 

Οη ηροτηές είλαη πξφζζεηεο ζπγθξνπζηαθέο φςεηο ελφο ΝΥ, είλαη δειαδή ε πεξηξξένπζα αηκφζθαηξα ηνπ 

γεγνλφηνο, πνπ θαηαγξάθνληαη ηε ζηηγκή ηνπ ΝΥ. Ο άλζξσπνο θαη ην δψν θαηαγξάθνπλ,ζαλ ζηηγκηαία 

θσηνγξαθία, φρη κφλν ηηο κηθξφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ΝΥ, αιιά θαη ηηο ζπλνδέο εληππψζεηο,– ρσξίο, βέβαηα, 

λα ην ζπλεηδεηνπνηνχλ – καδί κε ήρνπο ή ζνξχβνπο, νζκέο, ζπλαηζζήκαηα θάζε είδνπο, γεπζηηθέο εληππψζεηο, 

θαη απηέο νη θαηαγξαθέο θξαηνχλ νιφθιεξε ηε δσή. Αλ ν αζζελήο αξγφηεξα κπεη ηπραία ζε κηα ηέηνηα ηξνρηά, 

ππάξρεη θίλδπλνο λα ππνηξνπηάζεη νιφθιεξε ε ζχγθξνπζε. 

Δθηφο απφ ηελ θαζεαπηή ηξνρηά ηνπ ΝΥ ππάξρνπλ θαη νη απνθαινχκελεο δεπηεξεχνπζεο ηξνρηέο, δειαδή 

ζπλνδέο θαηαζηάζεηο ζην ΝΥ πνπ θαηαγξάθεθαλ ζηε κλήκε σο ζεκαληηθέο. Μπνξεί κάιηζηα λα ζπκβνχλ 5 ή 

6 δεπηεξεχνπζεο ηξνρηέο ζπγρξφλσο. εκαζία έρεη λα γλσξίδνπκε φηη απφ κηα ηέηνηα δεπηεξεχνπζα ηξνρηά 

πεξλνχκε πάληνηε ζε νιφθιεξε ηελ αξρηθή ηξνρηά. Γη’ απηφ θαη νλνκάδεηαη ηξνρηά. 

Οη άλζξσπνη απνηηκνχλ απηέο ηηο ηξνρηέο σο «λνζεξέο» θαη κηινχλ γηα αιιεργία πνπ πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί. 

Δλλννχκε εαξηλφ θαηάξξνπ, άζζκα, λεπξνδεξκαηίηηδα θ.ν.θ., ραξαθηεξίδνληαο έηζη δηαθνξεηηθέο ζπγθξνχζεηο 

ζε ηειείσο δηαθνξεηηθέο θάζεηο, καδί κε ηα ζσκαηηθά θαη εγθεθαιηθά ζπκπηψκαηά ηνπο. 

Αλ βξνχκε ην ΝΥ καδί κε ηηο ηξνρηέο,  πνπ ηε ζηηγκή ηνπ ΝΥ είραλ αξρίζεη λα πάιινληαη, κπνξνχκε ζην 

κέιινλ λα ηηο θαισζνξίζνπκε ρακνγειψληαο. Ωζηφζν γλσξίδνπκε επίζεο φηη ε ζχγθξνπζε θαζαπηή δελ έρεη 

αθφκα ιπζεί εληειψο. 

Παξάδεηγκα: 

Όηαλ κηα λέα γπλαίθα ππνβιήζεθε ζε ακληνθέληεζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε παηξφηεηα ηνπ εκβξχνπ, 

ππέζηε ζχγθξνπζε θξνληίδαο ηεο κεηέξαο πξνο ην παηδί, κε αδελνεηδή θαξθίλν ηνπ καζηνχ. Σε ζηηγκή ηεο 

ακληνθέληεζεο ηξνκνθξαηήζεθε, θνβνχκελε φηη ζα ηξαπκαηηδφηαλ ην παηδί. 

Οιφθιεξε ε δηθαζηηθή  πεξηπέηεηα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο παηξφηεηαοβηψζεθε πάλσ αθξηβψο ζ’ απηήλ ηελ 

ηξνρηά, αλ θαη ην παηδί είρε ήδε γελλεζεί πγηέο. 

Όπνηε εξρφηαλ θάπνηα επηζηνιή ηνπ δηθεγφξνπ ή ηνπ δηθαζηεξίνπ, ε γπλαίθα «έπεθηε» πάιη ζηελ ίδηα ηξνρηά 

θαη ν θαξθίλνο αλαπηπζζφηαλ. 

Δπνκέλσο ην ΝΥ δελ πεξηιακβάλεη κφλν ηελ νμεία, δξακαηηθή ζχγθξνπζε, πνπ καο «ρηππά ζην ιάζνο πφδη», 

αιιά θαη ην πεξηερφκελν ηεο ζχγθξνπζεο, πνπ νξίδεη ηνλ εληνπηζκφ ηεο Δζηίαο Υάκεξ ζηνλ εγθέθαιν θαη ην 

φξγαλν ζην νπνίν εληνπίδεηαη ν θαξθίλνο, δεκηνπξγψληαο λέθξσζε ή έθπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ. 

Όπσο φκσο βιέπνπκε, ηε ζηηγκή ηνπ πλδξφκνπ ΝηηξθΥάκεξ κπνξεί λα ζπκβνχλ πνιιά αθφκα: ηφηε 

ζηξψλνληαη νη ηξνρηέο πνπ ζα παξαθνινπζνχλ κειινληηθά ην άηνκν, ή ζηηο νπνίεο ζα θπιά θάζε θνξά θαη πάιη 

ην βαγφλη.  

 

Το 2
ο
 θρηηήρηο 

Η βηνινγηθή ζύγθξνπζε, ηε ζηηγκή ηνπ πλδξόκνπ ΝηηξθΥάκεξ, νξίδεη πνύ ζα εγθαηαζηαζεί ην Πνιύκνξθν 

Βηνινγηθό Εηδηθό Πξόγξακκα (ΠΒΕΠ) ζηνλ εγθέθαιν, σο Εζηία Υάκεξ αιιά θαη ζε πνην όξγαλν ζα 
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εληνπηζηεί σο θαξθίλνο ή ηζνδύλακν ηνπ θαξθίλνπ (ν δξ.Υάκεξ απνθαιεί «ηζνδχλακα» ηνπ θαξθίλνπ φιεο ηηο 

αζζέλεηεο γεληθά). 

Γειαδή: ζπγρξφλσο κε ηε ζηηγκή απηνχ ηνπ ΝΥ, ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ην ΠΒΔΠ ζηελ ςπρή, ηνλ εγθέθαιν 

θαη ην φξγαλν. Πξφθεηηαη γηα ζεσξεηηθά ηξία επίπεδα πνπ καο εμππεξεηνχλ  ζηε δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή 

εξγαζία καο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ κηα ελφηεηα, ηελ νπνία απιψο θαηαγξάθνπκε θαη ζηα 3 επίπεδα. 

Ωζηφζν, θάζε ζχγθξνπζε έρεη θαη ην δηθφ ηεο πεξηερφκελν, πνπ νξίδεηαη ηε ζηηγκή ηνπ ΝΥ. Σν πεξηερφκελν 

απηφ απνδείρλεηαη ζπλεηξκηθά, δειαδή κέζσ αθνχζηαο θαηάηαμεο θαη ζπλήζσο έμσ απφ ην θίιηξν ηεο λφεζήο 

καο. 

Ννκίδνπκε φηη ζθεπηφκαζηε, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε ζχγθξνπζε-ζνθ έρεη ρηππήζεη ζηηγκηαία, πξνηνχ 

αξρίζνπκε λα ζθεπηφκαζηε. 

Η απξφζκελε απηή ζχγθξνπζε αθήλεη ίρλε ζηνλ εγθέθαιν, ηα νπνία απεηθνλίδνληαη ζηελ ηνκνγξαθία ηνπ 

εγθεθάινπ. 

Σν ξειέ απηφ νλνκάδνπκε Δζηία Υάκεξ. Δίλαη νλνκαζία πνπ εθεχξαλ νη αληίπαινί κνπ, βιέπνληαο ζηελ 

ηνκνγξαθία ηα ζεκεία πνπ εληφπηδα θαη απνθαιψληαο ηα «νη παξάμελεο Δζηίεο ηνπ Υάκεξ». 

Σα ζεκεία απηά κνηάδνπλ κε νκφθεληξνπο θχθινπο ελφο πίλαθα ζθνπνβνιήο, ή ζαλ ηνπο θχθινπο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, φηαλ ξίρλνπκε κηα πέηξα. Με άιια ιφγηα, ζε θάζε ζπγθξνπζηαθφ 

πεξηερφκελν αληηζηνηρεί έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζε φξγαλν θαη έλα ζπγθεθξηκέλν ξειέ ζηνλ εγθέθαιν. 

Σε ζηηγκή ηνπ ΝΥ βιέπνπκε ήδε απηέο ηηο κεηαβνιέο ζηνλ εγθέθαιν. 

        (αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ) 

Όζν κεγαιχηεξε ε έθηαζε ηεο Δζηίαο Υάκεξ, ηφζν πην εμαπισκέλνο ν φγθνο ή ε λέθξσζε ζην φξγαλν ή νη 

κεηαβνιέο ησλ θπηηάξσλ. Όζν πην έληνλε ε ζχγθξνπζε, ηφζν ηαρχηεξα κεγαιψλεη ν φγθνο ή ηφζν κεγαιχηεξε 

ε επηθάλεηα ηεο λέθξσζεο ή ηεο νζηεφιπζεο ελφο νζηνχ,  θαη ηφζν εληνλφηεξε ε κεηαβνιή ησλ θπηηάξσλ ζε 

είδε θαξθίλνπ πνπ δελ γίλεηαη πνιιαπιαζηαζκφο θπηηάξσλ (κίησζε). 

’ απηήλ ηε θάζε παξαηεξείηαη έλα πξνζσξηλφ νίδεκα ζηνλ εγθέθαιν, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέ-ζεη 

πξνβιήκαηα, π.ρ. αλ ε ζχγθξνπζε είρε δηαξθέζεη πνιχ ή αλ ην νίδεκα ηνπ εγθεθάινπ ελην-πίδεηαη ζε 

επαίζζεην ζεκείν, δειαδή ε Δ.Υ. λα πξνθαιέζεη ελδν- θαη πεξηεζηηαθφ νίδεκα. 

Έλα ζεκαληηθά εμαπισκέλν νίδεκα ζην φξγαλν θαη ζηελ αληίζηνηρε Δζηία Υάκεξ ζηνλ εγθέθαιν ζπγρξφλσο 

κε ζχγθξνπζε θαηαθξάηεζεο λεξνχ ζηα λεθξηθά ζσιελάξηα νλνκάδεηαη «χλδξνκν»: ε Δ.Υ. έρεη εμειηρζεί ζε 

«ρσξνθαηαθηεηηθή δηεξγαζία», ζε ρψξν πνπ θαηαιακβάλεη  εμσζψληαο ηνπο πεξηβάιινληεο ηζηνχο ή πηέδνληαο 

ηνλ γχξσ εγθεθαιηθφ ηζηφ.   

 

ηνλ εγθέθαιν, νη δχν θάζεηο (ζπγθξνπζηαθά ελεξγή θαη ζπγθξνπζηαθά ιπκέλε θάζε) έρνπλ θπζηθάηελ Δζηία 

Υάκεξ ζην ίδην ζεκείν, αιιά ζε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε: 

Καηά ηε ζπγθξνπζηαθά ελεξγή θάζε πάληνηε κε πνιχ θαζαξά δηαγξαθφκελνπο θχθινπο, ελψ ζηε θάζε ηεο 

ιχζεο ε Δ.Υ. έρεη «θνπζθψζεη», νηδεκαηνπνηεζεί θαη παίξλεη ζθνχξα απφρξσζε. ην ηέινο ηεο θάζεο ίαζεο 

ελαπνηίζεηαη ζηελ πξψελ Δ.Υ. γινία, έλαο αθίλδπλνο ζπλδεηηθφο ηζηφο ηνπ εγθεθάινπ, πξνθεηκέλνπ λα 

«επηδηνξζσζεί» ην ζεκείν ηεο πξψελ Δ.Υ. 

Οη αλνηρηφρξσκεο απηέο, ζπκππθλσκέλεο κε γινία Δζηίεο Υάκεξ, νη νπνίεο ρξσκαηίδνληαη εχθνια κε 

ζθηεξνγφλν νπζία (ηψδην) γηα ηελ ηνκνγξαθία, είλαη επνκέλσο επηδηνξζώζεηο πνπ θάλεη ν νξγαληζκφο ζηηο Δ.Υ. 

θαη δελ πξέπεη λα καο ηξνκάδνπλ. 

Μεηά ηελ ίαζε, ε Δζηία Υάκεξ είλαη βαζηθά κηα αθίλδπλε νπιή πνπ απέκεηλε απφ κηα πξνεγε-ζείζα 

απνθαινχκελε λφζν κε ελαπφζεζε γινίαο,ή δαθηχιηνπο γινίαο, νη νπνίνη δπζηπρψο ζπλερίδνπλ λα 
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εξκελεχνληαη θαη λα δηαγηγλψζθνληαη σο «φγθνη εγθεθάινπ», γινηψκαηα, αζηξνθπηηάξσζε, 

νιηγνδελδξνγινηψκαηα, γινηνβιαζηψκαηα θ.ιπ. θαη αθαηξνχληαη ρεηξνπξγηθά θαηαζηξέθνληαο ηνλ αζζελή. 

Μεηά ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ, ηα εγθεθαιηθά θχηηαξα δελ πνιιαπιαζηάδνληαη πιένλ, επνκέλσο δελ κπνξεί 

λα ππάξρνπλ εγθεθαιηθνί φγθνη.  

    Βέινο δεμηά: Δ.Υ. ζηε δεμηά θξνηαθηθή κνίξα ηνπ εγθεθάινπ 

    Καζεζηψο κεηά απφ θαξδηαθφ έκθξαγκα (ζχγθξνπζε δσηηθνχ 

    ρψξνπ) 

    Βέινο αξηζηεξά: θαξθίλσκα φξρενο (ζχγθξνπζε απψιεηαο) γηα 

    ηνλ δεμηφ φξρη, ήδε ζε θαζεζηψο ιχζεο 

    Ο αζζελήο – αγξφηεο -  είρε ππνζηεί πξν εμακήλνπ έλα χλδξνκν 

    ΝηηξθΥάκεξ, φηαλ ν κνλαρνγηφο ηνπ ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά κε ην 

δίηξνρφ ηνπ. Ννζειεχζεθε επί καθξφλ ζηελ εληαηηθή, θαη ν παηέξαο θνβήζεθε φηη ζα έκελε αλάπεξνο. 

Ωζηφζν ν γηνο ζεξαπεχηεθε. 

 

Σέζζεξηο εβδνκάδεο αξγφηεξα, αθνχ ν γηνο επέζηξεςε ζηε δνπιεηά ζην αγξφθηεκα, ν παηέξαο ππέζηε 

θαξδηαθφ έκθξαγκα κε ηιίγγνπο, πνλνθεθάινπο θαη αζηάζεηα. 

Έπαζε δειαδή έκθξαγκα κεηά ηε ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο. 

Σνθπξίαξρν ειάθη – αξρεγφο ηνπ θνπαδηνχ – πθίζηαηαη Βηνινγηθή χγθξνπζε κε ζηεζάγρε ζηε δηάξθεηα ηεο 

ελεξγνχ  ζπγθξνπζηαθήο θάζεο, φηαλ θάπνηνο αληίπαινο ηνλ εθδηψμεη απφ ηνλ δσηηθφ ηνπ ρψξν. πγρξφλσο, 

απφ νξγαληθή άπνςε, δεκηνπξγνχληαη έιθε ζηα ζηεθαληαία αγγεία, δειαδή ηα αγγεία δηεπξχλνληαη, νχησο 

ψζηε λα πεξλά δηπιάζηα ή ηξηπιάζηα πνζφηεηα αίκαηνο. Σψξα ην ειάθη αγξηεχεη θαη αλαδεηά ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή γηα λα εθδηψμεη πάιη ηνλ λεαξφ ζθεηεξηζηή ηεο ζέζεο ηνπ. Σελ δσηηθφηεηα απηή ηελ απνθηά κφλνλ 

επεηδή «ηξέρεη» απηφ ην Δηδηθφ Πξφγξακκα, δηαθνξεηηθά δελ ζα ηα θαηαθέξεη. Αλ έδηλαλ εξεκηζηηθά θάξκαθα 

ζην εγεηηθφ ειάθη, δελ ζα θαηφξζσλε πνηέ πηα λα επαλαθηήζεη ηε ζέζε ηνπ.   

ηνλ άλδξα, ν δσηηθφο ρψξνο αληηζηνηρεί π.ρ. ζηελ εηαηξία ηνπ, ζηε θίιε, ηελ νηθνγέλεηα ή ηε ζέζε εξγαζίαο 

ηνπ. Ο άλζξσπνο έρεη πνιιαπινχο επί κέξνπο δσηηθνχο ρψξνπο – αθφκα θη έλα απηνθίλεην κπνξεί λα απνηειεί 

δσηηθφ ρψξν. ηνλ άλζξσπν εκθαλίδεηαη ε αλαθνπή  κφλνλ εθφζνλ ε ζχγθξνπζε έρεη δηαξθέζεη  ηνπιάρηζηνλ 

επί 3 – 4 κήλεο, ελψ αλ ε δηάξθεηά ηεο ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ 9 κήλεο, ε αλαθνπή είλαη ζαλαηεθφξα, επεηδή 

έρνπκε παξαβιέςεη ηελ έλαξμε ηεο βαγνηφλνπ θάζεο ίαζεο. 

Γηαθνξεηηθά είλαη ηα πξάγκαηα ζην νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (ξειέ ζηε ιεπθή νπζία ηνπ εγθεθάινπ). Σν 

πεξηερφκελν ηεο ζχγθξνπζεο είλαη: αίζζεζε ππεξβνιηθήο θφξηηζεο – καδί κε λέθξσζε ηνπ κπνθαξδίνπ θαηά 

ηελ ελεξγή θάζε ηεο ζχγθξνπζεο. ηε θάζε ίαζεο ή ηελ επηιεπηηθή θξίζε, πνπ ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ζηε 

βαγνηφλν θάζε, αθνινπζεί ε επηιεπηηθή θαξδηαθή θξίζε, δειαδή ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ.   

Το 3
ο
 θρηηήρηο 

Η πνξεία ηνπ ΠΒΕΠ θαη ζηα ηξία επίπεδα (ςπρή-ζώκα-εγθέθαινο) από ηε ζηηγκή ηνπ πλδξόκνπ 

ΝηηξθΥάκεξ σο ηε ιύζε ηεο ζύγθξνπζεο θαη ηελ επηιεπηηθή / επηιεπηνεηδή θξίζε ζην απόγεην ηεο θάζεο 

ίαζεο θαη ε επηζηξνθή ζηελ θαλνληθόηεηα, γίλεηαη ΤΓΥΡΟΝΩ ! 

Με άιια ιφγηα, ε πνξεία θαη απηψλ ησλ Δηδηθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη ζχγρξνλε θαη ζηα 3 επίπεδα. Αλ ε 

ζχγθξνπζε γίλεη εληνλφηεξε, κεγαιψλεη π.ρ. θαη ν θαξθίλνο ζην ζψκα / φξγαλν. Αλ ε ζχγθξνπζε ακβιπλζεί, 

ζπκβαίλεη ην ίδην θαη ζηα άιια επίπεδα. 

Αλ ιπζεί ε ζχγθξνπζε, δειαδή αλ επέιζεη ιχζε ηεο, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηα άιια επίπεδα. Αλ ππάξμεη 

ππνηξνπή, απηή ζπκβαίλεη θαη ζηα 3 επίπεδα. 
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Καη ε ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα, γηαηί θάζε αξξψζηηα έρεη ηα δηθά ηεο απνθιεηζηηθά 

ζπκπηψκαηα ίαζεο, πνπ εκθαλίδνληαη κφλν κε ηε ιχζε ηεο. 

Δίλαη θαληαζηηθφ. 

Αλ ξσηήζνπκε ηνλ αζζελή πνηα ε ζχγθξνπζή ηνπ, καο δίλεη ην ςπρηθφ επίπεδν. 

Αλ θάλνπκε ηνκνγξαθία ηνπ εγθεθάινπ, έρνπκε ην εγθεθαιηθφ επίπεδν. 

Σν νξγαληθφ επίπεδν κπνξνχκε θπζηθά λα ην δηαπηζηψζνπκε – π.ρ. σο παξάιπζε / πάξεζε, λεπξνδεξκαηίηηδα, 

δηαβήηε θ.ιπ. 

Σν καγεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Γεξκαληθήο Νέαο Ιαηξηθήο είλαη φηη,δηαβάδνληαο ηελ ηνκνγξαθία φρη κφλν 

κπνξνχκε λα νξίζνπκε ακέζσο ην είδνο ηεο Βηνινγηθήο χγθξνπζεο ή ην πεξηερφκελφ ηεο  ή πνην φξγαλν έρεη 

πξνζβιεζεί, αιιά σο εγθιεκαηνιφγνη λα αλαθαιχςνπκε ζε πνην ζηάδην βξίζθεηαη ε ζχγθξνπζε, ζηελ ελεξγή 

(θάζε ca) ή ζηε θάζε ίαζεο (θάζε pcl).   

Ο δεύηερος Νόκος ηες Φύζες 

Ο λόκνο ηεο δηθαζηθόηεηαο όισλ ησλ Πνιύκνξθσλ Βηνινγηθώλ Εηδηθώλ Πξνγξακκάησλ, 

εθόζνλ επέιζεη ιύζε ηεο ζύγθξνπζεο 

 

Ο λφκνο απηφο ηεο θχζεο αλαηξέπεη νιφθιεξν ην νηθνδφκεκα ησλ ππνηηζέκελσλ γλψζεψλ καο, γηαηί φιεο νη 

αζζέλεηεο νιφθιεξεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνξεία ηεο δηθαζηθφηεηαο. Απφ άγλνηα 

απηψλ ησλ ζπζρεηηζκψλ, ε αθαδεκατθή ηαηξηθή πεξηέγξαςε ζηα δηδαθηηθά ηεο βηβιία κεξηθέο εθαηνληάδεο 

«ςπρξέο λφζνπο», φπσο θαη κεξηθέο εθαηνληάδεο «ζεξκέο λφζνπο». Οη «ςπρξέο» ήηαλ εθείλεο ζηηο νπνίεο νη 

αζζελείο είραλ θξχα επηδεξκίδα θαη θξχα άθξα, βξίζθνληαλ ζε δηαξθέο ζηξεο, έραλαλ βάξνο, είραλ δηαηαξαρέο 

ηνπ χπλνπ  (έλαξμε θαη ζπλέρεηα ηνπ χπλνπ). ηηο «ζεξκέο» λφζνπο νη αζζελείο είραλ δεζηά ή πνιχ δεζηά άθξα, 

ζπλήζσο ππξεηφ, θαιή φξεμε αιιά έληνλε θφπσζε. 

ηηο απνθαινχκελεο «ςπρξέο λφζνπο» παξαβιέθζεθε ε θάζε ίαζεο πνπ αθνινπζνχζε, ή εξκελεπφηαλ 

ιαλζαζκέλα σο άιιε «λφζνο». ηηο «ζεξκέο» λφζνπο, νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφ-ηεηα απνηεινχζαλ ηε θάζε 

ίαζεο κεηά απφ κηα ελεξγή θάζε ζχγθξνπζεο πνπ είρε πξνεγεζεί, γηαηί είραλ παξαβιέςεη ηελ ςπρξή θάζε ή 

ηελ είραλ δηαγλψζεη ιαλζαζκέλα σο απηφλνκε λφζν. ήκεξα γλσξίδνπκε φηη πάληνηε δπν απνθαινχκελεο 

αζζέλεηεο πνπ πξνεγήζεθαλ, δηακνξθψ-λνπλ έλα Δηδηθφ Πξφγξακκα θαη απνηεινχλ πάληνηε δίδπκν. 

Ίζσο αλαξσηεζνχκε, γηαηί νη ηαηξνί δελ αλαθάιπςαλ απφ θαηξφ απηήλ ηε λνκνηέιεηα, εθφζνλ κάιηζηα ε 

δηθαζηθφηεηα απνηειεί θαλφλα. Η απάληεζε είλαη, φηη ιχλεηαη κφλν έλα κέξνο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Αλ δελ 

κπνξέζεη λα ιπζεί ε ζχγθξνπζε, ε αζζέλεηα παξακέλεη κνλνθαζηθή, δειαδή ν αζζελήο παξακέλεη ζηελ ελεξγή 

ζχγθξνπζε, αδπλαηίδεη ζπλερψο θαη πεζαίλεη ηειηθά απφ εμάληιεζε ή θαρεμία.  

 

Γηαπηζηψλνπκε φηη αλαδξνκηθά ζηελ αθαδεκατθή ηαηξηθή δελ δηαγλψζηεθε ζσζηά νχηε κία «αζζέλεηα».  

        Σν ζρήκα δείρλεη πψο ην ΝΥ νδεγεί 

        ηνλ θαλνληθφ ξπζκφ εκέξαο / λχρηαο ζε 

        δηαξθή ζπκπαζεηηθνηνλία πνπ δηαξθεί 

        σζφηνπ κε ηε ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο 

        επέιζεη ε ζπλερήο βαγνηνλία. 

 

Η ζπλερήο απηή βαγνηνλία δηαθφπηεηαη νηνλεί ζην λαδίξ ηεο απφ ηελ απνθαινχκελε επηιεπηηθή ή 

επηιεπηοεηδή θρίζε ή ηε ζπκπαζεηηθνηφλν αηρκή, πνπ ζεκαηνδνηεί ηε κεηαζηξνθή ηεο θάζεο βαγνηνλίαο. 



 
 

9 

Κάζε αζζέλεηα πνπ βξίζθεη ιχζε ζηε ζχγθξνπζή ηεο, έρεη κηα ελεξγή ζπγθξνπζηαθή θάζε θαη κηα θάζε ίαζεο. 

Καη θάζε θάζε ίαζεο – εθφζνλ δελ δηαθνπεί απφ κηα ππνηξνπή ελεξγήο ζχγθξνπζεο – έρεη κηα επηιεπηηθή ή 

επηιεπηνεηδή θξίζε, δειαδή έλα ζεκείν κεηαζηξνθήο ηεο θάζεο ίαζεο, ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηεο 

βαγνηνλίαο. 

Η επηιεπηηθή ή επηιεπηνεηδήο θξίζε είλαη κηα δηαδηθαζία ηεο κεηέξαο Φχζεο εδψ θαη εθαηνκκχ-ξηα ρξφληα. 

πκβαίλεη ζπγρξφλσο θαη ζηα ηξία επίπεδα. Σν λφεκα θαη ν ζθνπφο απηήο ηεο θξίζεο, πνπ ζπκβαίλεη ζην 

απφγεην ηεο θάζεο ίαζεο, είλαη ε επηζηξνθή ζηελ θαλνληθφηεηα. Απηφ πνπ παιηά απνθαινχκε επηιεπηηθή 

θξίζε κε κπηθνχο ζπαζκνχο είλαη απιψο κηα εηδηθή κνξθή επηιεπηηθήο θξίζεο, κεηά ηε ιχζε κηαο θηλεηηθήο 

ζχγθξνπζεο. 

Δπηιεπηνεηδείο θξίζεηο βξίζθνπκε ζε φιεο ηηο απνθαινχκελεο αζζέλεηεο – δηαθνξεηηθή ζε θάζε κηα. Γελ έρνπκε 

π.ρ. ηνληθνχο-θινληθνχο ζπαζκνχο φπσο ζηηο θηλεηηθέο ζπγθξνχζεηο, αιιά θάζε είδνο βηνινγηθήο ζχγθξνπζεο 

θαη αζζέλεηαο έρεη ηε δηθή ηνπ κνξθή επηιεπηνεηδνχο θξίζεο. 

Η κεηέξα Φχζε έρεη εθεχξεη έλα ηέρλαζκα γηα ηε ζεκαληηθή απηή ιεηηνπξγία: ζηε κέζε ηεο θάζεο ίαζεο, ν 

αζζελήο βηψλεη θαη πάιη κηα θπζηθή ππνηξνπή ηεο ζχγθξνπζεο, δειαδή μαλαδεί ζαλ ζε θηλεκαηνγξαθηθή 

επηηάρπλζε νιφθιεξε ηε ζχγθξνπζή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα κπαίλεη γηα ιίγν ζε θάζε ζηξεο, κε θξχα ρέξηα, 

θξχν ηδξψηα θαη φια ηα ζπκπηψκαηα ηεο ελεξγήο ζχγθξνπ-ζεο. Γη’ ασηό θαη οη δσλαηοί πόλοη ηες ζηεζάγτες 

ζηο έκθραγκα. 

Δπνκέλσο ε επηιεπηνεηδήο θξίζε καο ζέηεη πνιιέο θνξέο ζνβαξά θιηληθά πξνβιήκαηα: π.ρ. ε ιχζε ζηελ 

πλεπκνλία, ην έκθξαγκα κεηά απφ ζχγθξνπζε δσηηθνχ ρψξνπ, ην έκθξαγκα ηεο δεμηάο θαξδηάο κε πλεπκνληθή 

εκβνιή ή ε ζηηγκηαία απψιεηα ζπλείδεζεο κεηά απφ ζχγθξνπζε απνρσξηζκνχ, φπσο επίζεο ν δηαβήηεο ή ε 

ππνγιπθαηκία. 

ην έκθξαγκα απφ ηε ζηεθαληαία π.ρ. κε δηάξθεηα ζχγθξνπζεο πάλσ απφ 9 κήλεο, νη πηζαλφηε-ηεο επηβίσζεο 

κεηψλνληαη, ζχκθσλα κε ηελ αθαδεκατθή ηαηξηθή. Οχηε έλαο αζζελήο – πξάγκα πνπ απνδείρζεθε ζηελ κειέηε 

καο γηα ην θαξδηαθφ έκθξαγκα ζηε Βηέλλε – δελ επηβηψλεη, αλ έρεη ππνζηεί πάλσ απφ 9 κήλεο ζχγθξνπζε 

δσηηθνχ ρψξνπ. Πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη λα ππάξρεη «θπζηνινγηθή» ζπγθξνπζηαθή δξάζε.  ην 

απνθαινχκελν χλδξνκν πάιη, φια είλαη δηαθνξε-ηηθά. Απηά φκσο κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζεκαληηθά αλ αξρίζεη 

ε ζεξαπεία ζην πξνζηάδην, δειαδή ζηηο 3 – 6 εβδνκάδεο βαγνηνλίαο πξηλ απφ ηελ επηιεπηνεηδή θξίζε ή ην 

θαξδηαθφ έκθξαγκα.  

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην ηεο Γεξκαληθήο Νέαο Ιαηξηθήο είλαη ε αξηζηεξν- ή δεμηνρεηξία, γηαηί ρσξίο απηφ 

ην ζηνηρείν ε ΓΝΙ δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη (εμάξηεζε ησλ νξγάλσλ απφ ηνλ εγθέθαιν).  Δμίζνπ ζεκαληηθφ 

είλαη λα γλσξίδνπκε ηελ ειηθία θαη ην θχιν ηνπ αζζελνχο, θαη αλ ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ ππφςε θάπνηεο 

νξκνληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ή επεκβάζεηο, π.ρ. αληηζπιιεπηηθφ ράπη, αθαίξεζε ή αθηηλνβνιία ησλ σνζεθψλ, 

ρεκεηνζεξαπεία, ιήςε νξκνλψλ, θιηκαθηήξηνο θ.ιπ.  

Καζέλαο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ηελ αξηζηεξν- ή δεμηνρεηξία ηνπ κε ηε δνθηκαζία ηνπ ρεηξνθξνηήκαηνο.  

΄Οπνην ρέξη βξίζθεηαη επάλσ νξίδεη θαη ην βαζηθφ απηφ ραξαθηεξηζηηθφ, ψζηε λα κάζνπκε κε πνην εγθεθαιηθφ 

εκηζθαίξην εξγάδεηαη, γηαηί ππάξρνπλ πνιινί αξηζηεξφρεηξεο, πνπ λνκίδνπλ πσο είλαη δεμηφρεηξεο (επεηδή ηνπο 

ππνρξέσζαλ λα γξάθνπλ π.ρ. κε ην δεμί ρέξη). 

Η αξηζηεξν- θαη δεμηνρεηξία είλαη ζεκαληηθή ζηελ παξεγθεθαιίδα θαη ηνλ εγθέθαιν, ελψ ζην εγθεθαιηθφ 

ζηέιερνο δελ παίδεη θαλέλαλ ξφιν. 

Μφιηο αξρίζεη ε πξψηε κίησζε (δηαίξεζε) ηνπ θπηηάξνπ, αξρίδεη θαη ε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή 

«παξεγθεθαιίδα» κε ηε δηαθνξνπνίεζε ζε δεμηφρεηξα ή αξηζηεξφρεη-ξα. Οη αξηζηεξφρεηξεο, απφ ηελ ςπρή σο 

ηνλ εγθέθαιν, είλαη, αο πνχκε, «δηαθνξεηηθά πνισκέλνη». 

Γηα ηε Γεξκαληθή Νέα Ιαηξηθή είλαη κεγάιν ιάζνο λα κελ εξσηήζνπκεηνλ αζζελή γηα ηα ρέξηα ηνπ, γηαηί έρεη 

βαζηθή ζεκαζία ζηε ζπλάξηεζε ησλ ζπγθξνχζεσλ πξνο ηηο Δζηίεο Υάκεξ θαη ηνλ θαξθηληθφ φγθν ή ηε 

λέθξσζε ελφο νξγάλνπ, δείρλνληάο καο φρη κφλν ηελ πνξεία ηεο ζχγθξνπζεο ζηνλ εγθέθαιν, αιιά θαη πνηα 
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«λφζν» ή πνην Πνιχκνξθν Βηνινγηθφ Δηδηθφ Πξφγξακκα (ΔΒΔΠ) κπνξεί λα ππνζηεί ν αζζελήο κεηά απφ πνηα 

ζχγθξνπζε. 

ηελ παξεγθεθαιίδα π.ρ. νη ζπγθξνχζεηο πιήηηνπλ απζηεξά, αλάινγα κε ηελ ζπλάξηεζε ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ 

πεξηερνκέλνπ κε ην φξγαλν, δειαδή νη δχν πιεπξέο ηεο παξεγθεθαιίδαο είλαη ζπλδεδεκέλεο αλάινγα κε ην 

ζέκα ηεο ζχγθξνπζεο. 

Μηα ζχγθξνπζε κεηέξαο / παηδηνχ πιήηηεη πάληνηε ηελ δεμηφρεηξα κεηέξα έμσ δεμηά ζηελ παξεγθεθαιίδα, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνπο καζηηθνχο αδέλεο ηνπ αξηζηεξνχ καζηνχ, αθφκα θαη αλ πξνζηεζεί θαη άιιε ζχγθξνπζε γηα 

άιιν παηδί ή ζχγθξνπζε παηδηνχ / κεηέξαο (ηεο δηθήο ηεο κεηέξαο) : ηφηε, θαη νη δχν απηέο ζπγθξνχζεηο ζα 

θαηαγξαθνχλ ζην ίδην ξειέ ηεο παξεγθεθα-ιίδαο σο Δζηίεο Υάκεξ. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα εμεγήζνπκε θάπνηα δηαθνξνπνίεζε, γηα ηελ πεξίπησζε κηαο κεηέξαο πνπ δελ 

αηζζάλεηαη πηα ην ενήλικο παηδί ηεο σο παηδί, αιιά ίζσο κφλν σο ζχληξνθν. Σφηε απηή ε ζχγθξνπζε ζα 

ρηππνχζε ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο παξεγθεθαιίδαο θαη ζα πξνθαινχζε θαξθίλσκα ηνπ δεμηνχ καζηνχ, γηαηί ε 

αξηζηεξή πιεπξά ηεο παξεγθεθαιίδαο είλαη «ππεχζπλε» γηα ηε δεμηά πιεπξά ηνπ ζψκαηνο, ηελ πιεπξά ηνπ 

ζπληξφθνπ. χληξνθνο δελ είλαη κφλν ν ζχδπγνο, θίινο, παηέξαο ή αδειθφο ηεο, αιιά θαη ε αδειθή, ε πεζεξά 

ή ε γεηηφληζζα θ.ν.θ. 

      αμνληθή ηνκνγξαθία 

      παξεγθεθαιίδα δεμηά 

      γηα ηνλ αξηζηεξφ καζηφ   

      θαξθίλνο καζηνχ (αδελνεηδήο) 

      ζχγθξνπζε κεηέξαο/παηδηνχ ή παηδηνχ/κεηέξαο   

    ζε δεμηφρεηξα γπλαίθα 

Έλα παξάδεηγκα: κεηέξα ππέζηε ζχγθξνπζε θξνληίδαο κεηέξαο/παηδηνχ, γηαηί ην παηδί ηεο βξέζεθε ζηνλ 

δξφκν θαη ρηππήζεθε ζνβαξά απφ απηνθίλεην. Η κεηέξα θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ ηεο: 

«Έπξεπε λα ην θξαηήζσ ζθηθηφηεξα». Απφ εθείλε ηε ζηηγκή, ε αζζελήο είρε ςπρξά άθξα, δελ κπνξνχζε λα 

θνηκεζεί, δελ είρε φξεμε, έραλε βάξνο θαη κέξα-λχρηα ζθεθηφηαλ ην ζνθ ηεο, γηα ην νπνίν δελ κπνξνχζε λα 

κηιήζεη ζε θαλέλαλ. 

ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο ελεξγήο ζχγθξνπζεο, φπνπ ε κεηέξα δηαξθψο ζθέθηεηαη ην γεγνλφο, 

παξαηεξνχκε ζηνλ αξηζηεξφ καζηφ (αλ είλαη δεμηφρεηξ) έλαλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ καζηηθνχ 

αδέλα, πνπ απνθαινχκε θαξθίλσκα. Δθηφο απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ βιέπνπκε ζπγρξφλσο ζην 

αληίζηνηρν ηνπ αξηζηεξνχ καζηνχ ξειέ ζηε δεμηά παξεγθεθαιίδα έλαλ ζρεκαηηζκφ νκφθεληξσλ θχθισλ σο 

ζεκάδη ελεξγνπνίεζεο ηεο ζχγθξνπζεο, δειαδή ηνπ Πνιχκνξθνπ Βηνινγηθνχ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

(ΠΒΔΠ). 

Όζν δηαξθεί ε ζχγθξνπζε, απμάλεηαη ν απνθαινχκελνο θαξθίλνο ηνπ καζηνχ. Μφλν ηε ζηηγκή πνπ ην παηδί ζα 

γίλεη πάιη θαιά, επέξρεηαη ε ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη ε παχζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ αδελνθαξθηλψκαηνο, 

δειαδή ν θαξθίλνο ζηακαηά. 

     Αζζελήο κε αδελνεηδέο θαξθίλσκα ηνπ καζηνχ 

     α) ζχγθξνπζε κεηέξαο/παηδηνχ  

     β) ζχγθξνπζε παηδηνχ/κεηέξαο (ε κεηέξα κε ηε κεηέξα ηεο) 

     Δπηπιένλ: 

     ην επνλνκαδφκελν θαξθίλσκα ησλ γαιαθηνθφξσλ πφξσλ 

     πνπ έρνπλ ξειέ ζηνλ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ, ε ζχγθξνπζε 

     είλαη ζνθ απνρσξηζκνχ κε δεκηνπξγία ειθψλ (λεθξψζεσλ) 

     ζηνπο γαιαθηνθφξνπο πφξνπο θαηά ηελ ελεξγή θάζε ηεο ζχγ  

   ζχγθξνπζεο θαη νίδεκα θαη θνθθίληζκα ηνπ καζηνχ  
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     θαηά ηε θάζε ίαζεο.  

Όηαλ δχν ζπγθξνχζεηο πιήμνπλ δχν δηαθνξεηηθά εκηζθαίξηα ηεο παξεγθεθαιίδαο, δειαδή π.ρ. δεμηφ θαη 

αξηζηεξφ καζηφ, έρνπκε έλαλ «ζρηδνθξελή ζρεκαηηζκφ ζηελ παξεγθεθαιίδα», πνπ εθθξάδεηαη σο βαξηά 

δηαηαξαρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθφηεηαο κε ηξφπν παξαλντθφ / ςπρσζηθφ, ρσξίο φκσο λα δηαηαξάζζεηαη ε ηππηθή 

θαη ινγηθή ηθαλφηεηα ηεο ζθέςεο, π.ρ. «ληψζσ θακκέλε, αηζζάλνκαη αδεηαζκέλε, δελ έρσ πηα ζπλαηζζήκαηα» 

(ε απνθαινχκελε «αληηθνηλσληθή παξάλνηα»). 

Η απνθαινχκελε ζτηδοθρέλεηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κηα «αληίδξαζε αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ», φηαλ 

δελ δηαθαίλεηαη θακία δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ. Αξθεηνί επηζηήκνλεο έρνπλ εθθξάζεη ηελ 

ππφλνηα φηη ε ζρηδνθξέλεηα, ε «ζρηδνεηδήο ζθέςε» ίζσο νθείιεηαη ζην φηη ηα εκηζθαίξηα ηνπ εγθεθάινπ δελ 

«ζθέπηνληαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ». Αιιά θαλείο δελ ππνςηάζηεθε πσο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δπν δηαθνξεηηθέο 

ελεξγέο Βηνινγηθέο πγθξνχζεηο, αλ θαη εθ ησλ πζηέξσλ είλαη θαλεξφ. 

 

Όιεο ζρεδφλ νη ςπρηαηξηθέο θιηληθέο δηαζέηνπλ ζήκεξα ηνκνγξάθν, αιιά θαλείο δελ ζθέθηεθε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη απηήλ ηε κέζνδν γηα λα εξεπλήζεη ηνλ εγθέθαιν γηα νκφθεληξνπο θχθινπο, γηαηί νη ςπρίαηξνη 

θαηά θαλφλα δελ έρνπλ ηδέα απφ ηνκνγξαθίεο, θαη νη λεπξνξαδηνιφγνη δελ ελδηαθέξνληαη γηα (βηνινγηθέο) 

ζπγθξνχζεηο. 

ρεκαηηζκφο ζηελ παξεγθεθαιίδα  Υαξαθηεξηζηηθφο ζρηδνθξελήοζρεκαηηζκφο ζηελ παξεγθεθαιίδα. 

 

Ο 3
ος

 Νόκος ηες Φύζες 

Σν νληνγελεηηθά εμαξηώκελν ζύζηεκα ησλ Πνιύκνξθσλ Βηνινγηθώλ Εηδηθώλ 

Πξνγξακκάησλ ηεο Φύζεο ζηνλ θαξθίλν θαη ηα ηζνδύλακα ηνπ θαξθίλνπ 

 

Οη εκβξπνιφγνη δηαηξνχλ γεληθά ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ ζε ηξεηο απνθαινχκελεο βιαζηηθέο ζηηβάδεο: Σν 

ελδφδεξκα, ην κεζφδεξκα θαη ην εμψδεξκα, ηα νπνία ζρεκαηίδνληαη εμαξρήο θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ 

θαη απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη φια ηα φξγαλα. Κάζε θχηηαξν θαη θάζε φξγαλν ηνπ ζψκαηνο εληάζζνληαη ζε κηα 

απφ ηηο βιαζηηθέο ζηηβάδεο. 

χκθσλα κε ηε Γεξκαληθή Νέα Ιαηξηθή, ν 3
νο

 Νφκνο ηεο Φχζεο θαηαηάζζεη φιεο ηηο απνθαινχκελεο αζζέλεηεο 

ζχκθσλα κε ηε ζηηβάδα απφ ηελ νπνία πξνήιζαλ.  Αλ δειαδή θαηαηάμνπκεφινπο απηνχο ηνπο φγθνπο, ηα 

νηδήκαηα, ηα έιθε ζχκθσλα κ’ απηήλ ηελ πξνέιεπζε ή ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο θάζε βιαζηηθήο ζηηβάδαο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη νη «αζζέλεηεο» κε θαηαγσγή απφ ηελ ίδηα βιαζηηθή ζηηβάδα (φπνπ ζην κεζφδεξκα πξέπεη 

επηπιένλ λα δηαθνξνπνηήζνπκε κεηαμχ ησλ λφζσλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηελ παξεγθεθαιίδα ή ηε ιεπθή νπζία 

ηνπ εγθεθάινπ) παξνπζηάδνπλ θαη άιιεο ηδηφηεηεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο. 

Γηαηί απφ θάζε βιαζηηθή ζηηβάδα ξπζκίδνληαη – κέζσ ηεο ηζηνξίαο ηεο εμέιημεο –  

 κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ 

 έλα νξηζκέλν είδνο ζπγθξνπζηαθνχ πεξηερνκέλνπ 

 έλα ζπγθεθξηκέλνο εληνπηζκφο ζηνλ εγθέθαιν 

 έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ηζηνινγηθφ θαζεζηψο 

 κηθξφβηα ζπγγελή κε κηα εηδηθή βιαζηηθή ζηηβάδα 

 

θαη πέξα απ’ απηά, θάζε απνθαινχκελε αζζέλεηα ή ΠΒΔΠ έρεη επηπιένλ κηα βηνινγηθή έλλνηα, θαηαλνεηή 

δηακέζνπ ηεο ηζηνξίαο ηεο εμέιημεο. 

Σα θχηηαξα ή ηα φξγαλα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην εζψδεξκα έρνπλ ην ξειέ ηνπο, δειαδή ην ζεκείν ξχζκηζήο 

ηνπο, εθεί απ’ φπνπ δηεπζχλνληαη, ζηελ παξεγθεθαιίδα, ην αξραηφηεξν κέξνο ηνπ εγθεθάινπ. 
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πζρεηηζκφο παξεγθεθαιίδαο - νξγάλσλ 

    

     ηελ παξεγθεθαιίδα βξίζθνπκε έλαλ ηαθηηθφ εληνπηζκφ ησλ  

     νξγάλσλ, γηαηί αξρίδνπλ δεμηά ξαρηαία κε ηηο λφζνπο ηνπ ζηφκαηνο,  

  ηνπ ζηφκαηνο θαη ηνπ ξηλνθαξπγγηθνχ ρψξνπ θαη κε θνξά 

;;;;;;;;     αληίζεηε πξνο ηνπο δείθηεο ηνπ ξνινγηνχ αληηζηνηρνχλ ζηνλ  

     γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα σο ηε ζηγκνεηδή απφθπζε θαη ηελ θχζηε. 

     Απφ ηζηνινγηθή άπνςε, φια ηα θαξθηλψκαηα είλαη αδελνεηδή, 

    ρσξίο εμαίξεζε. 

    Σα φξγαλα πνπ δηεπζχλνληαη απφ απηήλ ηε βιαζηηθή ζηηβάδα 

    ζε πεξίπησζε θαξθίλνπ θάλνπλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ  

    κε ζπκπαγείο φγθνπο, π.ρ. ζην ήπαξ θαη ζηνλ πλεχκνλα, ηνπο 

     απνθαινχκελνπο – ηηο ιεγφκελεο θπθιηθέο εζηίεο. 

 

Όια ηα φξγαλα πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην εμψδεξκα έρνπλ ην ξειέ ξχζκηζήο ηνπο ζηνλ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ, 

ην λεφηεξν ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ καο. 

  

πζρεηηζκφο θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ - νξγάλσλ 

    Όια απηά ηα φξγαλα, ζε πεξίπησζε θαξθίλνπ, θάλνπλ λέθξσζε  

    ησλ θπηηάξσλ ππφ κνξθή απνζηεκάησλ, έιθε θαηά ηελ θαξ- 

    θηληθή θάζε, ή θαη εηδηθέο βηνινγηθέο κεηαβνιέο ηεο ιεηηνπξγίαο, 

    ελ κέξεη ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο, ελ κέξεη πεξηνξηζκφ ηεο θαηά 

    θαηά ηελ θαξθηληθή θάζε, φπσο π.ρ. θηλεηηθέο παξαιχζεηο, 

    δηαβήηε θ.ιπ. 

 

ην κεζφδεξκα δηαθξίλνπκε κηα αξραηφηεξε θαη κηα λεφηεξε νκάδα. 

 

    Σα θχηηαξα ή φξγαλα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξραηφηεξε νκάδα ηνπ 

    κεζνδέξκαηνο έρνπλ ην ξειέ ηνπο ζηελ παξεγθεθαιίδα, δειαδή   

      αλήθνπλ αθφκα ζηνλ αξραηνεγθέθαιν θαη ζε πεξίπησζε θαξθί-  

λνπ θαηά ηελ ελεξγή θάζε ηεο ζχγθξνπζεο θάλνπλ επίζεο ζπκπαγείο φγθνπο αδελνεηδνχο ηχπνπ, π.ρ. ζηνλ 

καζηφ, κειαλψκαηα θαη κεζνζειηψκαηα (πεξηθάξδην, ππεδσθψο, 

    πεξηηφλαην). 

 

Σα θχηηαξα ή φξγαλα πνπ αλήθνπλ ζηε λεφηεξε νκάδα ηνπ κεζνδέξκαηνο έρνπλ ην ζεκείν δηεχζπλζήο ηνπο 

(ξειέ) ζηε ιεπθή νπζία ηνπ εγθεθάινπ. 

ε πεξίπησζε θαξθίλνπ, ηα θχηηαξα ή ηα φξγαλα απηά θαηά ηελ ελεξγή ζπγθξνπζηαθή θάζε θάλνπλ λεθξψζεηο 

ή έιθε, εδψ π.ρ. ηξχπεο ζηα νζηά, ζηνλ ζπιήλα, ηνλ λεθξφ ή ηηο σνζήθεο. 

 

πζρεηηζκφο κε ηελ 

ΛΔΤΚΗ ΟΤΙΑ ηνπ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ     Σα φξγαλα ηνπ κεζνδέξκαηνο πνπ 

        δηεπζχλνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν,  

        θαηά ηελελεξγή ζπγθξνπζηαθή θάζε   

     θάλνπλ νζηενιχζεηο (λεθξψζεηο) θαη 
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        θαηά ηε θάζε ίαζεο ζπκπαγή  

            αλαδφκεζε ησλ λεθξψζεσλ.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ν θαξθίλνο δελ είλαη κηα α-λφεηε εμέιημε εμεγεξκέλσλ θπηηάξσλ, αιιά κηα 

πνιχ θαηαλνεηή θαη πξνβιέςηκε δηαδηθαζία, πνπ ηεξεί απζηεξά ηνπο θαλφλεο ηεο νληνγέλεζεο. 

         θίηξηλν = ζηέιερνο εγθεθ. 

         ΔΝΓΟΓΔΡΜΑ 

 

         πνξηνθαιί/θίηξηλν γξακκσηφ 

         = παξεγθεθαιίδα 

         ΜΔΟΓΔΡΜΑ 

 

         πνξηνθαιί/θφθθηλν γξακκσηφ 

         = ιεπθή νπζία εγθεθάινπ 

         ΜΔΟΓΔΡΜΑ 

 

         θφθθηλν = θινηφο εγθεθάινπ 

         ΔΞΩΓΔΡΜΑ 

 

Γη’ απηφλ ην ιφγν δελ ζηάζεθε κέρξη ζήκεξα δπλαηή ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο δηεξγαζίαο ηνπ θαξθίλνπ, γηαηί 

δελ ππάξρεη θαλ ζχζηεκα! 

χκθσλα κε ηνλ ηδεξνχλ Καλφλα ηνπ θαξθίλνπ θαη ηνλ λφκν ηεο δηθαζηθφηεηαο φισλ ησλ λφζσλ, ε 

Γεξκαληθή Νέα Ιαηξηθή είλαη ν πξψηνο ζπζηεκαηηθφο θαηακεξηζκφο νιφθιεξεο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο.  

 

      Βιέπνπκε εδψ δπν δηαθνξεηηθέο νκάδεο: 

      ηελ θφθθηλε νκάδα ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία 

      θαηά ηελ θαξθηληθή θάζε θάλεη λεθξψζεηο, ηηο 

      νπνίεο θαηά ηε θάζε ίαζεο αλνηθνδνκεί κέζσ 

      νηδεκαηνπνίεζεο θαη δεκηνπξγίαο θχζηεσλ. 

      Η θίηξηλε νκάδα ηνπ παιαηεγθεθάινπ (ζηέιερνο- 

      παξεγθεθαιίδα) δεκηνπξγεί θαηά ηελ θαξθηληθή θάζε 

      φγθνπο κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ θαη, 

      θαηά ηε θάζε ίαζεο απνηθνδνκεί θαη πάιη ηνλ φγθν 

      κε ηε ζπλδξνκή κπθνβαθηεξηδίσλ (θπκαηίσζεο), 

      εθφζνλ ππάξρνπλ ηε ζηηγκή ηνπ πλδξφκνπ Νηηξθ 

      Υάκεξ. 

 

Σν νληνγελεηηθφ απηφ ζχζηεκα, εηδηθφηεξα ησλ φγθσλ, είλαη ζηελ ηαηξηθή ζπγθξίζηκν κε ηε ζεκαζία ηεο 

πεξηνδηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο. Πεξηγξάθεη πεξηεθηηθά ηνπο ζπζρεηηζκνχο νιφθιεξεο 

ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. 

(ε θακπχιε θάησ απφ ηελ νξηδφληηα γξακκή είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ παξάζηαζε ηνπ 2
νπ

 Βηνινγηθνχ Νφκνπ ηεο 

Φχζεο). 
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Ο 4
ος

 Βηοιογηθός Νόκος ηες Φύζες 

Σν νληνγελεηηθά πξνδηαγεγξακκέλν ζύζηεκα ησλ κηθξνβίσλ 

Η θαηαλφεζε πνπ είρακε σο ηψξα γηα ηα κηθξφβηα, ήηαλ φηη πξνθαινχλ ηηο απνθαινχκελεο θιεγκνλψδεηο 

λφζνπο. Η άπνςε απηή ήηαλ αξθεηά ξεαιηζηηθή, γηαηί ζηηο θιεγκνλψδεηο λφζνπο βξίζθακε πάληνηε απηά ηα 

κηθξφβηα. Μφλν πνπ – δελ αιήζεπε. ’ απηέο ηηο θιεγκνλψδεηο λφζνπο ιεζκνλνχζακε ή παξαβιέπακε απηή ηελ 

πξψηε θάζε, γηαηί πάληνηε, πξηλ απφ ηελ έμαξζε ηεο θιεγκνλήο, είρε πξνεγεζεί κηα ζπγθξνπζηαθά ελεξγή 

θάζε. 

Η ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ηα κηθξφβηα κπνξνχλ λα «πηάζνπλ δνπιεηά» δελ εμαξηάηαη, φπσο φινη λνκίδακε, απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, αιιά αληίζεηα ξπζκίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ‘ειεθηξνληθφ καο ππνινγηζηή’, ηνλ 

εγθέθαιν. 

Σα κηθξφβηα δελ είλαη ινηπφλ ερζξνί καο, αιιά βνεζνί, εξγάδνληαη ππφ ηηο δηαηαγέο καο, δειαδή ηηο δηαηαγέο 

ηνπ νξγαληζκνχ καο, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ εγθεθάινπ καο, γηαηί ζε θάζε νκάδα νξγάλσλ κε ζπγγέλεηα ηεο 

βιαζηηθήο ζηηβάδαο αλήθνπλ θαη ηα εηδηθά κηθξφβηα πνπ είλαη εληαγκέλα ζηελ ελ ιφγσ ζηηβάδα.  

Μαδί κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ νξγάλσλ ζηα δηάθνξα ‘ξειέ’ ηνπ (ειεθηξνληθνχ) εγθεθάινπ καο, έρνπλ 

πξνγξακκαηηζηεί εμαξρήο θαη νη πηζηνί εηδηθεπκέλνη εξγάηεο καο, ηα κηθξφβηα. Σα κηθξφβηα είλαη ιίγν-πνιχ 

εμεηδηθεπκέλα, φρη κφλν φζνλ αθνξά ζηα φξγαλα πνπ επεμεξγάδνληαη, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ 

εξγάδνληαη. 

χκθσλα κε ηνλ λφκν ηεο δηθαζηθφηεηαο φισλ ησλ αζζελεηψλ, κφιηο ιπζεί ε ζχγθξνπζε, φια ηα κηθξφβηα 

«εξγάδνληαη» - ρσξίο εμαίξεζε – απνθιεηζηηθά θαηά ηε δεχηεξε θάζε, δειαδή ηε θάζε ίαζεο, αξρίδνληαο κε 

ηε ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηειεηψλνληαο κε ην ηέινο ηεο θάζεο ίαζεο. Βέβαηα ηα κπθνβαθηεξίδηα 

(θπκαηίσζεο) πνιιαπιαζηάδνληαη απφ ηε ζηηγκή ηνπ πλδξφκνπ ΝηηξθΥάκεξ, αιιά πηάλνπλ δνπιεηά κφλνλ 

φηαλ ιπζεί ε ζχγθξνπζε, δειαδή παξάγνληαη κφλν ηφζα κπθνβαθηεξίδηα, φζα ζα ρξεηαζηνχλ αξγφηεξα γηα ηελ 

απνδφκεζε ηνπ φγθνπ. 

Ο θαηακεξηζκφο ησλ κηθξνβίσλ αληηζηνηρεί ζηελ νληνγελεηηθή ηνπο ειηθία: 

 ηα αξραηφηεξα, κχθεηεο θαη κπθνβαθηεξίδηα, επεμεξγάδνληαη 

ηα φξγαλα πνπ δηεπζχλνληαη απφ ην ζηέιερνο ηνπ εγθεθάινπ (ΔΝΓΟΓΔΡΜΑ) 

 ηα ακέζσο λεφηεξα, ηα κπθνβαθηεξίδηα ηεο θπκαηίσζεο, επεμεξγάδνληαη 

ηα φξγαλα πνπ δηεπζχλνληαη απφ ηελ παξεγθεθαιίδα (ΜΔΟΓΔΡΜΑ) 

 ηα επφκελα λεφηεξα βαθηεξίδηα επεμεξγάδνληαη 

ηα φξγαλα πνπ δηεπζχλνληαη απφ ηε ιεπθή νπζία ηνπ εγθεθάινπ (ΜΔΟΓΔΡΜΑ) 

 ηα νληνγελεηηθά λεφηεξα, νη ηνί (εθφζνλ γεληθά ππάξρνπλ!) επεμεξγάδνληαη 

απνθιεηζηηθά ηα φξγαλα πνπ δηεπζχλνληαη απφ ηνλ θινηφ ηνπ εγθεθάινπ θαη   

 θαηάγνληαη απφ ην ΔΞΩΓΔΡΜΑ. 

Το οληογελεηηθά προδηαγεγρακκέλο ζύζηεκα ηωλ κηθροβίωλ 

Αληηκεησπίδνπκε ηα κηθξφβηα σο θάηη «θαθφ» πνπ πξέπεη λα εμνληψζνπκε. Αλνεζία ! 

       Υξεηαδφκαζηε άκεζα ηα κηθξφβηα, φια ηα 

       είδε πνπ ελδεκνχλ ζηε γεσγξαθηθή καο 

       πεξηνρή. Αλ π.ρ. καο ιείπνπλ ιφγσ «κέηξσλ 

πγηεηλήο» ηα κπθνβαθηεξίδηα, νη φγθνη καο δελ κπνξνχλ πιένλ λα απνηθνδνκεζνχλ            θαηά ηε θάζε 

ίαζεο.   

  



 
 

15 

Ο 5
ος

 Βηοιογηθός Νόκος ηες Φύζες 

Η πεκπηοσζία 

Ο λόκνο ηεο θαηαλόεζεο θάζε απνθαινύκελεο αζζέλεηαο σο κέξνο ελόο Πνιύκνξθνπ Βηνινγηθνύ Εηδηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο (ΠΒΕΠ) πνπ απνξξέεη από ηελ ηζηνξία ηεο εμέιημεο 

Ο 5
νο

 Νφκνο ηεο Φχζεο είλαη πξαγκαηηθά ε πεκπηνπζία, γηαηί αλαηξέπεη νιφθιεξε ηελ αθαδεκατθή ηαηξηθή. 

Παξαηεξψληαο θάζε βιαζηηθή ζηηβάδα μερσξηζηά, δηαπηζηψλνπκε πσο ππάξρεη φλησο κηα βηνινγηθή έλλνηα θαη 

φηη νη απνθαινχκελεο αζζέλεηεο δελ είλαη α-λφεηα ιάζε ηεο Φχζεο, πνπ πξέπεη λα θαηαπνιεκεζνχλ, αιιά φηη 

θάζε αζζέλεηα απνηειεί έλα γεγνλφο πξνγξακκαηηζκέλν εμαξρήο. Γηαηί, αθφηνπ θαηαλννχκε ηηο δήζελ 

αζζέλεηεο φρη πιένλ σο «θαθνήζεηεο», αηπρήκαηα ηεο θχζεο ή ηηκσξία ηνπ Θενχ, αιιά σο ηκήκαηα ή 

επηκέξνπο θάζεηο ησλ Πνιχκνξθσλ Βηνινγηθψλ Δηδηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Φχζεο, ην βηνινγηθφ λφεκα πνπ 

πεξηέρεη θάζε ΠΒΔΠ απνθηά απνθαζηζηηθή ζεκαζία. 

Παξάδεηγκα: αδελνεηδέο θαξθίλσκα ηνπ καζηνχ. Καηά ηελ ελεξγή ζπγθξνπζηαθή θάζε απμάλεηαη ν ηζηφο ηνπ 

καζηηθνχ αδέλα. Σν βηνινγηθφ λφεκα είλαη: λα δνζεί βνήζεηα ζην βξέθνο, ν νπνίν εμαηηίαο θάπνηνπ αηπρήκαηνο 

ππέζηε δηαηαξαρή ηεο αλάπηπμεο, παξέρνληάο ηνπ πεξηζζφηεξν κεηξηθφ γάια. Ο νξγαληζκφο ηεο κεηέξαο 

πξνζπαζεί κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν λα αληηζηαζκίζεη ηε δεκηά πνπ έγηλε. ΄Οζν δειαδή δηαξθεί ε ζχγθξνπζε, 

αλαπηχζζεηαη ν φγθνο θαη ζπλερίδεηαη ε απμεκέλε παξαγσγή γάιαθηνο. 

Σν βηνινγηθφ λφεκα βξίζθεηαη ινηπφλ ζηελ ελεξγή θάζε ηεο ζχγθξνπζεο. 

Φπζηθά, νη εμεξγαζίεο απηέο, ζε κηα γπλαίθα ηνπ απνθαινχκελνπ πνιηηηζκέλνπ θφζκνπ, ιακβάλνπλ ρψξα 

ζπλήζσο εθηφο ηεο πεξηφδνπ ζειαζκνχ. Αλ κηα ηέηνηα γπλαίθα πάζεη ζχγθξνπζε κεηέξαο / παηδηνχ ελψ δελ 

ζειάδεη πιένλ, αλαπηχζζεηαη ζην ζηήζνο ηεο έλα ηέηνην θαξθίλσκα ηνπ αδέλα, πνπ κηκείηαη ηνλ ζηφρν «ζέισ 

λα δψζσ πεξηζζφηεξν γάια ζην κσξφ», ην νπνίν πθίζηαηαη σο παηδί, αιιά φρη πηα σο βξέθνο. 

Γηαθνξεηηθά είλαη ηα πξάγκαηα ζηε ζχγθξνπζε λεξνχ θαη πγξνχ (εγθέθαινο, κεζφδεξκα). 

Παξαηεξνχκε εδψ, ζηελ ελεξγή θάζε ηεο ζχγθξνπζεο, λέθξσζε ηνπ λεθξηθνχ ηζηνχ θαη ζπγρξφλσο αχμεζε 

ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, πνπ φκσο έρεη ηελ έλλνηα λα αλαπιεξψζεη ιεηηνπξγηθά ηελ ηξχπα πνπ ζρεκαηίζζεθε 

ζηνλ λεθξφ , ψζηε λα απεθθξίλεηαη επαξθήο πνζφηεηα νχξσλ θαη νπξίαο. 

ηε θάζε ίαζεο, ζην ζεκείν ηεο λέθξσζεο ηνπ λεθξνχ δεκηνπξγείηαη έλα εμφγθσκα γεκάην πγξφ, κηα θχζηε 

ηνπ λεθξνχ. ην εζσηεξηθφ ηεο παξαηεξείηαη πνιχ απμεκέλνο πνιιαπια-ζηαζκφο θπηηάξσλ θαη κεηά απφ 9 

κήλεο, αληί γηα ην πγξφ πεξηερφκελν, έρεη ζρεκαηηζηεί ζπκπαγήο θπηηαξηθή κάδα κε δηθφ ηεο δίθηπν αηκνθφξσλ 

αγγείσλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ε θχζηε έρεη θάλεη «ζπκθχζεηο» παληνχ ζηνλ πεξηβάιινληα 

ηζηφ, αξγφηεξα φκσο, φηαλ ε θχζηε ζθιεξχλεη, απνθφπηεηαη κφλε ηεο θαη κάιηζηα ζπκβάιιεη ζηελ παξαγσγή 

νχξσλ. 

Δδψ βξίζθεηαη ην βηνινγηθφ λφεκα θαηά ηε θάζε ίαζεο: ε κφληκε κεγέζπλζε ηφζν ηνπ καιαθνχ παξεγρχκαηνο 

φζν θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην ηέινο ηεο θάζεο ίαζεο. 

Σν ΠΒΔΠ έρεη ινηπφλ έλαλ ζνθφ βηνινγηθφ ζθνπφ, ή: κε ην ΠΒΔΠ ε θχζε ζέιεη λα επηηχρεη θάηη αλαγθαίν ή 

βηνινγηθά αλαγθαίν. 

Σν βηνινγηθφ λφεκα, φπσο είδακε, βξίζθεηαη αθελφο ζηελ ελεξγή ζπγθξνπζηαθή θάζε θαη αθεηέξνπ ζηε θάζε 

ιχζεο ηεο ζχγθξνπζεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε κεηέξα Φχζε είρε ηελ ειεπζεξία λα πινπνηήζεη θαη ηα δχν ζε ηέιεηα ηάμε, απφ 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο βιαζηηθψλ ζηηβάδσλ. 
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Μεηαζηάζεηο 
Σν παξακχζη ησλ κεηαζηάζεσλ είλαη κηα κε απνδεδεηγκέλε, αλαπφδεηθηε ππφζεζε. Πνηέ δελ βξέζεθε απφ 

εξεπλεηέο έζησ θαη έλα θαξθηληθφ θχηηαξν ζην αξηεξηαθφ αίκα θάπνηνπ απνθαινχ-κελνπ θαξθηλνπαζνχο. Αλ 

ηα θαξθηληθά θχηηαξα κπνξνχζαλ λα θνιπκπήζνπλ πξνο απνκαθξπζ-κέλα φξγαλα, ζα έπξεπε αλαγθαζηηθά λα 

βξεζνχλ κέζα ζην αξηεξηαθφ αίκα, γηαηί ην θιεβηθφ αίκα θαη νη ιεκθαδέλεο νδεγνχλ πξνο ην θέληξν, ηελ 

θαξδηά. 
Με ηνλ φξν «κεηαζηάζεηο» (νη νπνίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρνπλ) ελλννχκε, ζηε Γεξκαληθή Νέα 

Ιαηξηθή, φηη ν αζζελήο έπαζε, π.ρ. αθνχγνληαο ηε δηάγλσζε, παληθφ πνπ ηνπ δεκηνχξγεζε ΠΒΔΠ κε λέα 

βηνινγηθή ζχγθξνπζε (ηαηξνγελή). 

Αο πάξνπκε σο παξάδεηγκα ηελ ηζηνξία κηαο αζζελνχο κε θαξθίλν ηνπ καζηνχ (πνπ ήδε αλαθέξακε), ηεο 

νπνίαο ην παηδί ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ζε ηξνραίν. Αο ππνζέζνπκε φηη κεηά απφ 3 κήλεο παξακνλή ζην 

λνζνθνκείν ην παηδί βγήθε ζεξαπεπκέλν θαη πγηέο. Ξαθληθά ζηνλ αξηζηεξφ καζηφ ηεο κεηέξαο ςειαθείηαη έλαο 

φγθνο. Σεο αλαθνηλψλνπλ φηη πξέπεη λα ηεο αθαηξέζνπλ ηνλ καζηφ, δηαθνξεηηθά ηα θαθνήζε θαξθηληθά 

θχηηαξα ζα «ζθνξπίζνπλ» ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ή ζα θνιπκπήζνπλ κέζα ζην αίκα θαη ζα πξνθαιέζνπλ 

απνκαθξπζκέλεο «κεηαζηάζεηο». Γηα λα κε ζπκβεί απηφ, ζα πξέπεη ακέζσο κεηά λα αξρίζεη ρεκεηνζεξαπεία, 

ψζηε λα ζαλαησζνχλ φια ηα θαθνήζε θαξθηληθά θχηηαξα. 

Η λεαξή κεηέξα, ελφςε απηήο ηεο ηξνκαθηηθήο δηάγλσζεο, ηνπ θαηαιφγνπ ησλ επεκβάζεσλ, ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπο θαη ηεο πξφγλσζεο κπνξεί λα ππνζηεί π.ρ. ηηο εμήο πεξαηηέξσ ζπγθξνχζεηο: 

 1.  χγθξνπζε παξακφξθσζεο, 

ζημαίνει μελάνωμα ζηην πεπιοσή ηηρ σειποςπγικήρ οςλήρ ηος απιζηεπού ππώην  μαζηού 

2.  ζχγθξνπζε απηνεθηίκεζεο, 

     ζεκαίλεη νζηεφιπζε ησλ πιεπξψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ αξηζηεξνχ καζηνχ 

(ζηο ζημείο εκείνο δεν αξίζω ηίποηα, και ζηα ςπόλοιπα δεν αξίζω! 

3.  ζχγθξνπζε επίζεζεο θαηά ηνπ αξηζηεξνχ πεδίνπ ηνπ ζψξαθα, πνπ ζα ρεηξνπξγεζεί, 

ζημαίνει μεζοθηλίωμα ηος ςπεζωκόηορ απιζηεπά, 

4.  ζχγθξνπζε θφβνπ ζαλάηνπ, 

ζημαίνει κςκλικά αποζηήμαηα ζηον πνεύμονα (αδενοκαπκίνωμα) 

 

Μεξηθέο απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ νξγάλσλ πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν ησλ ζπγθξνχζεσλ γίλνληαη ακέζσο 

αληηιεπηέο: ην κειάλσκα θαη ηα θπθιηθά απνζηήκαηα ηνπ πλεχκνλα. Δπεηδή ην παηδί ζην κεηαμχ έρεη γίλεη 

θαιά, εκθαλίδεηαη ε απνθαινχκελε «απνκαθξπζκέλε κεηάζηαζε» ζηε δεμηά πιάγηα παξεγθεθαιίδα, κε άιια 

ιφγηα ε Δζηία Υάκεξ θαηά ηε θάζε ίαζεο. Η νζηεφιπζε ησλ πιεπξψλ θαη ε ζπιινγή πγξνχ ζηνλ ππεδσθφηα 

γίλνληαη αληηιεπηέο κφιηο θαηά ηε θάζε ίαζεο, φηαλ έρεη επέιζεη ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο. 

Σα παξαπάλσ καο δείρλνπλ φηη: 

Σν παξακχζη ησλ κεηαζηάζεσλ είλαη κηα κε απνδεδεηγκέλε, αλαπφδεηθηε ππφζεζε. Αιιά θαη ην άιιν 

παξακχζη, φηη ηάρα ηα θαξθηληθά θχηηαξα, πνπ θνιπκπνχλ (πξάγκα πνπ πνηέ δελ δηαπηζηψζεθε) ζην αίκα, 

κεηακνξθψλνληαη θαζ’ νδφλ νχησο ψζηε π.ρ. έλα θχηηαξν εληεξηθνχ (ελδφδεξκα) θαξθίλνπ πνπ είρε 

δεκηνπξγήζεη έλαλ ζπκπαγή ζαλ θνπλνππίδη φγθν, λα πνξεπηεί μαθληθά ζηα νζηά, φπνπ ζα κεηαιιαρζεί ζε 

απφζηεκα ησλ νζηψλ (νζηεφιπζε), είλαη ζθέηε ηξέια θαη κεζαησληθνχ ηχπνπ δνγκαηηζκφο. Σν γεγνλφο φηη 

εληνπίδεηαη ζηελ ίδηα πεξηνρή δεχηεξν θαη ηξίην θαξθίλσκα δελ ακθηζβεηείηαη, αιιά ε εθηίκεζε απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο είλαη ιαλζαζκέλε.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο απνθαινχκελνπο θαρθηληθούς δείθηες. Η κέρξη ηψξα αθαδεκατθή ηαηξηθή δελ 

κπνξνχζε λα δηαθξίλεη κεηαμχ ελεξγήο ζπγθξνπζηαθήο θάζεο θαη θάζεο ίαζεο κηαο αζζέλεηαο. Γη’ απηφ 

αλαθάιπςαλ ηνπο δείθηεο, πνπ αλέβαηλαλ ζηελ ελεξγή θάζε θαη άιινπο, πνπ αλέβαηλαλ ζηε θάζε ίαζεο. Σα 

ζσζηά δεδνκέλα νδήγεζαλ ζε ιαλζαζκέλεο ή ηνπιάρηζηνλ παξαπιαλεηηθέο δηαγλψζεηο. Γηαηί βαζηθά φινπο 

ηνπο δείθηεο ηεο θάζεο ίαζεο κπνξνχκε λα ηνπο απνθαιέζνπκε δείθηες δωηηθόηεηας. 
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ηα θαξθηλψκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, ην βηνινγηθφ λφεκα βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο 

ελεξγήο ζχγθξνπζεο, αιιά, αληίζεηα κε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ πνπ ζπκβαίλεη ζηα φξγαλα πνπ 

ξπζκίδνληαη απφ ηνλ παιαηνεγθέθαιν, ζπκβαίλεη εδψ ην αληίζεην, δειαδή απνδφκεζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ 

επηζειηαθνχ βιελλνγφλνπ, ε νπνία αλαδνκείηαη θαη πάιη θαηά ηε θάζε ίαζεο. 

Δπεηδή φκσο κέρξη ηψξα θαλείο δελ γλψξηδε, ε αλαδφκεζε ή επαλαπιήξσζε ησλ λεθξψζεσλ ή ειθψλ θαηά ηε 

θάζε ίαζεο εξκελεπφηαλ σο θαξθίλνο ή ζάξθσκα, γηαηί ιακβάλεη ρψξα θαη πνιιαπιαζηαζκφο ησλ θπηηάξσλ 

(κίησζε) κε κεγάια θχηηαξα θαη κεγάινπο ππξήλεο – απηφ φκσο κε ζθνπφ ηελ ίαζε. 

Σψξα κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκεγηαηί πνηέ δελ θαηαλνήζεθε ε θχζε ηνπ θαξθίλνπ, εθφζνλ δελ είρακε 

θαηαλνήζεη ηα παξαπάλσ θαη θπξίσο ηνλ εμειηθηηθφ κεραληζκφ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ βηνινγηθψλ καο 

πξνγξακκάησλ γηα ηηο ζπγθξνχζεηο. 

Η ηεξή ηαηξηθή  (medicinasagrada) αλέηξεςε ηα πάληα, ηίπνηα απφ ηα παιηά δελ ηζρχεη πιένλ, εθηφο απφ ηα 

εμσηεξηθά θαηλφκελα. 

Βηνινγηθφ λφεκα δελ έρεη κφλν θάζε ΠΒΔΠ, αιιά θαη ν ζπλδπαζκφο ηέηνησλ ΠΒΔΠ κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ζρηδνθξελνχο ζπλεηξκνχ απέθηεζε πάιη κηα ηδηαίηεξε βηνινγηθή, νηνλεί «ππεξ-έλλνηα» . Απηφ δελ ζεκαίλεη 

θακία ππεξβαηηθφηεηα, θνζκνζεσξία ή πλεπκαηηθφηεηα, αιιά απιψο ην γεγνλφο φηη ε κεηέξα Φχζε πξνθαλψο 

δηαζέηεη ή άζθεζε ηε δπλαηφηεηα, φηαλ παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο θαηλνκεληθά αδηέμνδεο θαηαζηάζεηο (π.ρ. 

ςπρψζεηο), λα αλνίμεη, αο πνχκε, λέεο δηαζηάζεηο, πνπ δίλνπλ ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη θαη πάιη θχξηνο 

απηήο ηεο δχζθνιεο θαηάζηαζεο. Καη εδψ ινηπφλ, ε Γεξκαληθή Νέα Ιαηξηθή αλνίγεη λέεο δπλαηφηεηεο κηαο 

ζσζηήο αληηκεηψπηζεο. 

Με ηνλ 5
ν
 Βηνινγηθφ Νφκν, ε  Γεξκαληθή Νέα Ιαηξηθή έγηλε επηηέινπο πιήξεο. Δκείο νη άλζξσπνη, κε θάζε 

ηαπεηλνθξνζχλε, κπνξνχκε γηα πξψηε θνξά λα δνχκε θαη θπξίσο λα θαηαιάβνπκε φηη νιφθιεξε ε θχζε φρη 

κφλν έρεη ηνπο λφκνπο ηεο, αιιά θαη φηη θάζε επί κέξνπο δηαδηθαζία ζηε θχζε έρεη ην λφεκά ηεο, κέζα ζην 

πιαίζην ηνπ Όινπ. Καη φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ απνθαινχζακε κέρξη ηψξα «αζζέλεηεο»  δελ είλαη δηαηαξαρέο 

ρσξίο λφεκα, πνπ κπνξνχλ λα επηδηνξζσζνχλ απφ καζεηεπφκελνπο κάγνπο, αιιά βιέπνπκε γεκάηνη 

θαηάπιεμε, φηη φια απηά δελ είλαη θάηη άινγν, θαθφεζεο θαη λνζεξφ. 

Γη’ απηφ ε ζεραπεία ζηε Γεξκαληθή Νέα Ιαηξηθήαπαηηεί έλαλ πγηή αλζξψπηλν λνπ. Η ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ 

θαζψο θαη φισλ ησλ άιισλ απνθαινχκελσλ αζζελεηψλ (ζηηο νπνίεο δελ ζα αλαθεξζψ εδψ θαη ηψξα γηα ιφγνπο 

νηθνλνκίαο) ζπλεπάγεηαη θαη’ αξρήλ ζηελ απαιιαγή ηνπ άξξσζηνπ απφ ηνλ παληθφ πνπ ηνλ θαηέιαβε θαη ζην 

λα ηνπ εμεγήζνπκε ηνπο ζπζρεηηζκνχο, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρεη ν ίδηνο αηζζαλζεί. Γη’ απηφ ε Γ.Ν.Ι. 

είλαη δηακεηξηθά αληίζεηε απφ ηε κέρξη ζήκεξα ζεξαπεία ηεο αθαδεκατθήο ηαηξηθήο: «Δςζηςσώρ δεν μποπούμε 

να κάνοςμε πλέον ηίποηα, σπειάζεηαι σημειοθεπαπεία, ππέπει να σοπηγήζοςμε μοπθίνη, ππέπει ηώπα να 

αθαιπέζοςμε σειποςπγικά απκεηόν ςγιή ιζηό γύπω από ηον όγκο». 

Η απνθαινχκελε αθηηλνζεξαπεία είλαη, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηεο Γ.Ν.Ι. ηειείσο άζθνπε. Μέρξη ηψξα 

ππέζεηαλ φηη ε αθηηλνβνιία ζα εμαθάληδε ην ζχκπησκα θαη ζα εκπφδηδε ηηο κεηαζηάζεηο. 

Η πξνπαγάλδηζε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο είλαη κέρξη ζήκεξα ίζσο ε κεγαιχηεξε απάηε ζηνλ θφζκν. Όπνηνο 

ζνθίζηεθε ηνλ ρεκηθφ βαζαληζκφ σο ζεξαπεία, αμίδεη έλα κλεκείν ζηελ θφιαζε. 

Υεκεηνζεξαπεία ζεκαίλεη ζεξαπεία κε δειεηήξηα θαηά ησλ θπηηάξσλ, κε ζθνπφ ηελ παξεκπφδηζε ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο. Μνηάδεη κε εμνξθηζκφ ησλ δαηκφλσλ. Δίλαη βέβαηα γλσζηφ φηη ηα δειεηήξηα απηά 

επηηίζεληαη θπξίσο ζηνλ κπειφ ησλ νζηψλ, φπσο θαη ζηα φξγαλα αλαπαξαγσγήο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε πξνζσξηλή ή κφληκε ζηεηξφηεηα. 

Σα φξηα ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο αγγίδεη ην γεγνλφο φηη ε ρεκηθή ςεπδνζεξαπεία φγθσλ πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ 

παιαηνεγθέθαιν, δελ έρεη θακία ζεηηθή επίδξαζε, γηαηί εληζρχεη πεξηζζφηεξν ηελ ζπκπαζεηηθνηνλία θαη ηειηθά 

εληζρχεη, αληί λα αλαθφπηεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ. 

Η ρξήζε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ζε φγθνπο πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηνλ εγθέθαιν είλαη ζρεδφλ ειίζηα πξάμε. Ναη 

κελ ε ρεκεηνζεξαπεία – ζεκεησηένλ, θαηαζηξέθνληαο ηνλ κπειφ ησλ νζηψλ – κπνξεί λα δηαθφςεη απφηνκα 
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θάζε δηαδηθαζία ίαζεο, αλεμάξηεηα απφ ην ξειέ πνπ θαζνδεγεί ηελ λφζν. Αιιά νη ππνηηζέκελεο «επηηπρίεο» 

ζεκαίλνπλ αλάζρεζε ηεο ίαζεο, ηελ νπνία νη αθαδεκατθνί ηαηξνί έρνπλ θεξχμεη σο θαθνήζε.  

Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ε ρεκεηνζεξαπεία ζηνλ θαξθίλν ησλ γαιαθηνθφξσλ νδψλ ηνπ καζηνχ λα δηαθφςεη ην 

νίδεκα θαη ην θνθθίληζκα ηνπ καζηνχ πνπ βξίζθεηαη ζε θάζε ίαζεο, θαη λα ηνλ επαλαθέξεη ζηελ πξφηεξε 

κνξθή ηνπ. Απηφ φκσο πνπ δηαθφπηεηαη είλαη κφλν ε ίαζε θαη ην πξάγκα γίλεηαη δηπιά αλφεην, κέζα ζηελ 

πεπνίζεζε φηη πξέπεη λα δηαθνπεί ε αλάπηπμε ηνπ φγθνπ, πνπ δελ είλαη φγθνο. 

Πνηα ε επίδξαζε ηεο ρεκεηνζεξαπείαο θαη αθηηλνβνιίαο ζηνλ εγθέθαιν ; 

Η ηδηαίηεξε αληνρή ηνπ εγθεθάινπ λα αληηκεησπίδεη ηηο βηνινγηθέο ζπγθξνχζεηο νθείιεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα ζεξαπεχζεη πάιη απηέο ηηο εζηίεο Υάκεξ.Ο εγθέθαινο, φπσο μέξνπκε, «δνπιεχεη» κε ηε βνήζεηα ηνπ 

νηδήκαηνο θαηά ηε θάζε ίαζεο.Μέζσ ηνπ νηδήκαηνο, ηα εγθεθαιηθά θχηηαξα απνκαθξχλνληαη πνιχ κεηαμχ 

ηνπο, δειαδή ε Δζηία Υάκεξ ‘θνπζθψλεη’. Η ρεκεηνζεξαπεία θαη αθηηλνβνιία θάλνπλ πεξίπνπ νξαηφ απηφ πνπ 

ζα έθαλε θαη κηα ππνηξνπή ηεο ζχγθξνπζεο: ε ίαζε ζηακαηά θαη νιφθιεξν ην νηδεκαηνπνηεκέλν ξειέ 

ζπξξηθλψλεηαη θαη πάιη. Ναη κελ ην νίδεκα εμαθαλίζηεθε, αιιά ε Δζηία Υάκεξ θαζφινπ δελ έρεη ζεξαπεπηεί. 

Γηαηί κεηά απφ θάζε ρεκεηνζεξαπεία ή αθηηλνβνιία, ν νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα ζέζεη πάιη ζε ιεηηνπξγία ηελ 

απνκέλνπζα ίαζε, κε άιια ιφγηα: λα μαλαγεκίζεη ηελ Δζηία Υάκεξ κε νίδεκα. Κάζε θνξά νη ζπλάςεηο, δειαδή 

νη ζπλδέζεηο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ, απνκαθξχλνληαλ κεηαμχ ηνπο θαη μαλά ζπξξηθλψλνληαλ κε ηελ επφκελε 

δφζε ρεκεηνζεξαπείαο ή αθηηλνζεξαπείαο. Έηζη άξρηζε ε θαηαζηξνθηθή επίδξαζε ηνπ απνθαινχκελνπ θαη 

επίθνβνπ θαηλνκέλνπ ‘αθνξληεφλ’. 

Οη εγρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ηε Γεξκαληθή Νέα Ιαηξηθή, δελ απνξξίπηνληαη βαζηθά θαη ζε θάζε πεξίπησζε, 

απιψο πξέπεη ε έλδεημή ηνπο λα είλαη αηνκηθή θαη ζχκθσλε κε ηελ πγηή αλζξψπηλε ζχλεζε. 

Η κνξθίλεδξα θαηαζηξνθηθά ζε φινπο ηνπο αζζελείο. ηελ ίδηα ηε θχζε δελ πξνβιέπνληαη  ηέηνηεο επεκβάζεηο 

απ’ έμσ. Αθφηνπ απνθηήζακε ηε κνξθίλε θαη ηα παξάγσγά ηεο, γελλήζεθε ε ηδέα «ζα ζηακαηήζνπκε ηνλ πφλν 

κε κνξθίλε θαη παξ’ φια απηά ζα ζεξαπεπζνχκε».  Η ηδέα απηή είλαη ιαλζαζκέλε, γηαηί ε κνξθίλε αλαηξέπεη 

νιφθιεξν ηνλ εγθέθαιν θαη ν αζζελήο ράλεη ηε ζέιεζή ηνπ θαη επηηξέπεη άβνπια λα ηνλ αλαηζζεηνπνηνχλ. 

Η θαξκαθεπηηθή αγσγή δελ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηελ αθαδεκατθή ηαηξηθή. Υξεζηκνπνηείηαη ζηε Γεξκαληθή 

Νέα Ιαηξηθή κφλν πξνθεηκέλνπ λα απαιπλζνχλ ή λα απνθεπρζνχλ νη επηπινθέο ζηε θπζηθή πνξεία ίαζεο. Όια 

ηα θάξκαθα πνπ δξνπλ ζηα ζπκπηψκαηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πξνο ην θαιφ ηνπ αξξψζηνπ, 

ζχκθσλα κε ην θξηηήξην, αλ ν γηαηξφο ζα ηα ρξεζηκνπνηνχζε θαη γηα ηελ ίδηα ηνπ ηε γπλαίθα. 

Δπνκέλσο γίλεηαη απηφκαηα θαηαλνεηφ, φηη νη άξξσζηνη πνπ δελ έρνπλ αθφκα ππνζηεί ηαηξηθή ζεξαπεία, έρνπλ 

ηε κεγάιε επθαηξία λα μαλαγίλνπλ θαιά κε ηε βνήζεηα ηεο Γεξκαληθήο Νέαο Ιαηξηθήο. 

Η αθαδεκατθή ηαηξηθή, πνπ θακαξψλεη ηφζν γηα ηελ δήζελ επηζηεκνληθφηεηά ηεο, ζα πξέπεη λα αλαξσηεζεί 

κήπσο ε ίδηα έρεη εγθαηαιείςεη απφ θαηξφ ηνλ δξφκν ηεο θπζηθήο επηζηήκεο. Δπεηδή φκσο ε ηαηξηθή πξψηε 

αλαγλψξηζε ηνπο ζηνηρεηψδεηο θπζηθνχο λφκνπο (πνπ ζε άιιεο θπζηθέο επηζηήκεο είρε ζπκβεί απφ θαηξφ), έρεη 

ζήκεξα γηα πξψηε θνξά ηε δπλαηφηεηα λα γίλεη κηα αιεζηλή θπζηθή επηζηήκε κε ηελ πιήξε έλλνηα ηνπ φξνπ.  

    

Κ Λ Ε Ι Σ Ι Μ Ο  15 Μαΐνπ 2005 

Αγαπεηοί θίιοη, θσρίες θαη θύρηοη «ζσλάδειθοη», 

ην ζπλέδξην, ζέινληαο λα κνπ πξνζθέξεη θάηη ζεηηθφ, δήηεζε λα κνπ απνδνζεί ην βξαβείν ηεο Αζηνπξίαο. αο 

επραξηζηψ γη’ απηφ. 

Ωζηφζν, γηα έλα βξαβείν, αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη, ρξεηάδνληαη πάληνηε δχν: 

 έλαο πνπ απνλέκεη ην βξαβείν θαη 

 έλαο πνπ απνδέρεηαη ην βξαβείν. 

Γπζηπρψο ην βξαβείν Ιαηξηθήο ηεο Αζηνπξίαο επηβαξχλεηαη  κε θνβεξή ππνζήθε: 
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ηνλ Απξίιην, θέηνο, ην βξαβείν απνλεκήζεθε ζηνπο θαζεγεηέο Gallo θαη  Montagnier γηα ηελ «αλαθάιπςε» 

ηνπ απνθαινχκελνπ «ηνχ ηνπ AIDS», ν νπνίνο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη. Πνηέ δελ αληρλεχζεθαλ ηνί 

HIV ζε αζζελείο κε AIDS. 

Πξηλ απφ πεξίπνπ 10 ρξφληα, ζε ζπλέδξην ζηε Βαξθειψλε, ν ίδηνο ν Μνληαληέ είρε πεη φηη πνηέ δελ είρε δεη 

έλαλ ηφ ηνπ AIDS. Σψξα φκσο δηαςεχδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη επηηξέπεη λα ηνλ βξαβεχζνπλ γη’ απηφ. 

Κνηηάμηε: 

Κχξην επηρείξεκα πνπ αληηκάρεηαη ην AIDS σο απηφλνκε λφζν απνηεινχλ νη γλψζεηο πνπ απνθνκίδεη θαλείο 

απφ ην Οληνγελεηηθφ χζηεκα ησλ φγθσλ θαη εμ απηνχ απφ ην ζχζηεκα ησλ κηθξνβίσλ πνπ ζπλάγεηαη απφ ην 

πξνεγνχκελν. 

Καλείο δελ έρεη πνηέ παξαηεξήζεη ηελ ππνρξεσηηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο απνθαινχκελεο κφιπλζεο κε ηφ 

HIV, φπσο ζπκβαίλεη π.ρ. ζηελ ηιαξά ή ηελ εξπζξά. 

Αλ έλα άηνκν δελ δψζεη ζεηηθφ ηεζη HIV  θαη λνζήζεη π.ρ. απφ θαξθίλν, αξζξίηηδα, ζάξθσκα, πλεπκνλία, 

δηάξξνηα, θπκαηίσζε, έξπεηα ή φια ηα γλσζηά λεπξνινγηθά ζπκπηψκαηα ή απφ κηα έθπησζε ιεηηνπξγίαο, ηφηε 

φια απηά είλαη απφιπηα θπζηνινγηθέο, γλσζηέο αζζέλεηεο, ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ηψξα απφςεηο. 

Αλ φκσο ην ίδην άηνκν δψζεη ζεηηθφ ηεζη HIV, φια απηά κεηαηξέπνληαη ακέζσο ζε ζπκπηψκαηα ηνπ AIDS, ζα 

ιέγακε αθφκα «κεηαζηάζεηο ηνπ AIDS», πνπ ππαηλίζζνληαη έλαλ ζχληνκν, βαζαληζηηθφ ζάλαην ηνπ 

δπζηπρηζκέλνπ απνθαινχκελνπ «αζζελνχο απφ AIDS». 

Όιε απηή ε ππφζεζε πξέπεη επνκέλσο λα έρεη ζρέζε κε ηελ ςπρή, φηη δειαδή νη άλζξσπνη αξξσζηαίλνπλ 

εκθαλψο, φηαλ ηνπο αλαθνηλσζεί φηη είλαη «νξνζεηηθνί ηνπ AIDS». 

Άξαγε δελ αλαξσηήζεθε αιήζεηα θαλέλαο γηαηξφο, ηη γίλεηαη ζηελ ςπρή απηνχ ηνπ αξξψζηνπ, ηνλ νπνίν 

βάξβαξα θέξλνπλ αληηκέησπν κε απηήλ ηελ θαηαζηξνθηθή δηάγλσζε;  

Δίλαη επίζεο πνιχ παξάμελν φηη ην «AIDS», σο ππνηηζέκελε ηνγελήο ινίκσμε, ζπκπεξηθέξεηαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθά απφ φιεο ηηο άιιεο ινηκψμεηο ;  απηέο ζεσξείηαη πάληνηε φηη έρνπλ απνζεξαπεπζεί, φηαλ ην ηεζη 

αληηζσκάησλ βγεη ζεηηθφ. 

Με ζπγρσξείηε, είκαη έλαο πξαθηηθφο άλζξσπνο. Δίλαη βέβαηα πνιχ ελδηαθέξνπζα ε ζεσξεηηθή ζπδήηεζε γχξσ 

απφ ην AIDS, αιιά πξνο ην παξφλ νη δπζηπρείο άλζξσπνη ζπλερίδνπλ λα απεηινχληαη θαη λα ζαλαηψλνληαη κε 

«AIDS» - φπσο αθξηβψο κε ηνλ θαξθίλν. 

Οη θχθινη εθείλνη, πνπ δελ ζέινπλ λα δεκνζηνπνηεζνχλ νη πξαγκαηηθνί ζπζρεηηζκνί ηνπ θαξθίλνπ θαη πνπ κε 

έθιεηζαλ ζηε θπιαθή, είλαη νη ίδηνη πνπ δεκηνχξγεζαλ ηελ ζαλαηεθφξν λφζν αλνζναλεπάξθεηαο «AIDS», 

ψζηε, σο δεχηεξν ζθέινο καδί κε ηνλ θαξθίλν λα δηαζέηνπλ θαη λα ζπληεξνχλ κηα αθφκα «ζίγνπξα 

ζαλαηεθφξα» λφζν, πνπ ηνπο παξέρεη κεγαιχηεξε εμνπζία.  

Γελ ζέισ λα βξίζθνκαη ζηελ ίδηα γξακκή κ’ απηνχο ηνπο επηζηήκνλεο. 

Παξ’ φια απηά, δελ ζέισ λα θιείζσ φιεο ηηο πφξηεο – γηα ράξε ησλ αζζελψλ κνπ / καο. Γη’ απηφ απνθάζηζα, 

κεηά απφ ψξηκε ζθέςε, λα δερζψ ην βξαβείν ππφ δχν φξνπο: 

1. Να ζπλδεζεί κε ην βξαβείν κηα επίζεκε άδεηα άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο 

2.   Η άδεηα απηή εξγαζίαο λα πεξηέρεη ξεηά ηελ άζθεζε ηεο -  30 θνξέο δεκφζηα   

      επαιεζεπκέλεο -  Γεξκαληθήο Νέαο Ιαηξηθήο        

Οη θίινη κνπ θαη φινη φζνη κε γλσξίδνπλ, μέξνπλ φηη δελ είκαη επεξκέλνο, αιιά αληίζεηα κάιινλ ηαπεηλφο θαη 

θηιηθφο. 

Γη’ απηφ ζα ην ζεσξνχζα απνηξφπαηε πξνδνζία ησλ αζζελψλ κνπ / καο, λα δερζψ έλα βξαβείν ράξηλ 

θελνδνμίαο, ρσξίο λα πιεξνχληαη νη φξνη πνπ ζέησ ππέξ ησλ αζζελψλ. 

Δπνκέλσο, πξέπεη λα γίλεη θάηη ! 

Όινη θαινχκαζηε ζε ζπκπφξεπζε ! 

Όινη είκαζηε ππεχζπλνη ! 

Αο ζεθσζνχκε επηηέινπο θαη αο ζπλεξγαζηνχκε, γηα λα βάινπκε έλα ηέινο ζ’ απηφ ην έγθιεκα. 


