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Άρθρο Σύνταξης

Συνάδελφε και αγαπημένε μας φίλε ΧΑΡΗ ΤΖΑΘΑ, ο αποχαιρετισμός σου είναι βαρύ φορτίο, δύσκολο
και επώδυνο, αφού ανακαλώ μνήμες από πάρα πολλές όμορφες στιγμές που βιώσαμε μαζί. Ίσως αυτός
ο αποχαιρετισμός μας ανακουφίσει και αφαιρέσει ένα μέρος, σίγουρα μικρό, από τη βαθειά λύπη που
νοιώθουμε για την απώλειά σου. Αναμφισβήτητα χάσαμε από κοντά μας (από τη συντροφιά μας) ότι
ποιοτικότερο είχε να καυχιέται η Γαστρεντερολογική μας κοινότητα. Η απώλειά σου για την οικογένειά
σου, τους φίλους σου και τους συναδέλφους σου, δημιουργεί τεράστιο και δυσαναπλήρωτο κενό. Για την
επιστημονική μας κοινότητα πάντα εκπλήρωνες τα ιατρικά, τα θεσμικά και τα εκπαιδευτικά σου καθήκοντα με πλήρη επιτυχία, αλλά επιπλέον προχώρησες και βήματα εμπρός, με τις καινοτόμες προτάσεις
σου. Θα μας λείψουν οι ουσιαστικές παρεμβάσεις σου, σε πολλά θέματα, ειδικά στις μέρες μας, που τις
έχουμε τόσο ανάγκη. Καταπιάστηκες με πολλά και τα κατάφερνες πάντοτε, γιατί ήσουν μεθοδικός και
ακούραστος, δημιουργός με έμπνευση και με πνεύμα συνεργασίας.
Το ΔΣ της ΕΠΕΓΕ και εγώ προσωπικά σε ευχαριστούμε αληθινά, για την μεγάλη επιτυχία της 13ης διημερίδας μας, σαν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής.
Από την πλευρά μας, όλοι εμείς οι φίλοι σου και οι συνάδελφοί σου μια υπόσχεση, μέσα από την καρδιά
μας, μπορούμε να δώσουμε σε εσένα και την οικογένειά σου : Να μην σε ξεχάσουμε ΠΟΤΕ !!!

‘’Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από την εταιρεία κατόπιν αιτήσεως’’

Για το ΔΣ της ΕΠΕΓΕ και τα μέλη της
Π. ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
Πρόεδρος ΕΠΕΓΕ
Monumental Plaza, Κτήριο Γ
Λεωφόρος Κηφισίας 44, 151 25 Μαρούσι
Τηλ. κέντρο: 2106387800, Fax: 2106387801
Λ. Καραμανλή 60, 546 42 Θεσ/νίκη,
Τηλ.: 2310 87 04 80, Fax: 2310 87 04 79
www.takeda.gr
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Πρόεδρος ΕΠ.Ε.Γ.Ε.: Παναγιώτης Κασαπίδης

Έδρα:
Λ. Δημοκρατίας 67, 15451, Αθήνα
Τηλ.: 210 6727531-3
Fax: 210 6727535
Website: www.epege.gr
e-mail: info@epege.gr

Διευθύντρια σύνταξης:
Μαρία Μυλωνάκη

Συντακτική Επιτροπή:
Αναστασίου Ιωάννης
Βασιλειάδης Κωνσταντίνος
Γούλας Σπύρος

Ζωγράφος Κωνσταντίνος
Θεοδωροπούλου Αγγελική
Καρμίρης Κωνσταντίνος
Κούτμος Σπύρος
Κωνσταντούλας Σπύρος
Κωφοκώτσιος Αλέξανδρος
Μπομπότση Νάγια
Σιούλας Αθανάσιος
Σκλάβος Παντελής
Τσιώνης Χάρης

Δ.Σ. ΕΠΕΓΕ:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Κασαπίδης
Αντιπρόεδρος: Μανώλης Συμβουλάκης
Γεν. Γραμματέας: Νάγια Μπομπότση
Ειδ. Γραμματέας: Μαρία Μυλωνάκη
Ταμίας: Αγγελική Χρηστίδου
Μέλη: Χάρης Τσιώνης, Κων/νος Ζωγράφος
Γραμματεία: Γεναδοπούλου Μαρία

Διευθυντής Δημιουργικού:
Σκούρας Μίλτος

Δημιουργική Επιμέλεια:
Αλέξανδρος Χατζημιχάλης

Εικονογραφιση Εξωφύλλου:
Μ.Σ.

Υπεύθυνος Διαφήμισης:
Σκούρας Μίλτος
Απαγορεύεται ρητά η αναδημοσίευση, η
αναπαραγωγή, η αντιγραφή και γενικότερα
η μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο,
μέρους ή ολόκληρης της ύλης του περιοδικού,
καθώς επίσης και των κατηγοριοποιήσεων και
των τίτλων τους, χωρίς την έγγραφη άδεια του
εκδότη.
Το περιεχόμενο του κάθε άρθρου εκφράζει
την άποψη του συγγραφέα, η οποία δεν είναι
υποχρεωτικά αποδεκτή από τη συντακτική
επιτροπή.

Μετά από πολύ καιρό σιωπής στο διαδίκτυο, η ιστοσελίδα μας είναι και πάλι on line! Μπορείτε να επισκεφθείτε και πάλι
τη γνωστή σας διεύθυνση www.epege.gr , όπου θα βρείτε νέα που αφορούν την ειδικότητα μας, τα ενημερωτικά
φυλλάδια που έχει εκδώσει η ΕΠΕΓΕ για τους ασθενείς μας, το περιοδικό Ενδοσκοπήσεις σε ηλεκτρονική μορφή, τα
περιεχόμενα προηγούμενων διημερίδων και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Είναι πλέον ξανά σε λειτουργία το forum για την άμεση επικοινωνία μας. Θα θέλαμε τα σχόλια σας και τις παρατηρήσεις σας, είναι πολύτιμα για τη
λειτουργία της ιστοσελίδας! Είναι χαρά μας που άνοιξε εκ νέου αυτό το κανάλι επικοινωνίας, ελπίζουμε να το στηρίξετε
αλλά και να αποτελέσει βοήθημα στην καθημερινότητα σας.
Η 14η διημερίδα της ΕΠΕΓΕ θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα στις 8 & 9 Οκτωβρίου 2016. Ο πρόεδρος Απόστολος Νταϊλιάνας έχει αναλάβει να μας ξεναγήσει στον κόσμο των φαρμάκων, αυτών που συνταγογραφούμε εμείς αλλά και αυτών από άλλες ειδικότητες που αλληλεπιδρούν και μας επηρεάζουν. Θα έχουμε γα πρώτη φορά
την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε συγκεντρωμένα τόσα πρακτικά ζητήματα στη διημερίδα με τίτλο « Φάρμακα και
Γαστρεντερολογία». Έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και σύντομα θα μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας.
Θα επαναληφθεί και φέτος το κλινικό φροντιστήριο για την πρόληψη απειλητικών για τη ζωή συμβαμάτων από τη
χορήγηση καταστολής και αναλγησίας στην ενδοσκόπηση κα θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Οι υπεύθυνοι του σεμιναρίου έχουν ενημερωθεί από τα έγγραφα αξιολόγησης που συμπληρώσατε την προηγούμενη χρονιά
και έχουν γίνει οι απαραίτητες προσαρμογές για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το δικαίωμα συμμετοχής
παραμένει στα 50€, χωρίς αλλαγές από τα προηγούμενα χρόνια. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και η ημερομηνία
έναρξης δηλώσεων συμμετοχής θα αναρτηθεί, μαζί με το πρόγραμμα, στη διεύθυνση www.epege.gr.
Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Γαστρεντερολογικού Συνεδρίου φέτος το Νοέμβριο στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα,
η ΕΠΕΓΕ οργανώνει στρογγυλή τράπεζα με θέμα
« Γαστρεντερολόγος – Οδηγός επιβίωσης στο νέο περιβάλλον» και θα πραγματεύεται ασφαλιστικά, φορολογικά ζητήματα, όπως και συζήτηση σχετικά με τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του γαστρεντερολογικού ιατρείου.
Οι εισηγήσεις και οι εισηγητές έχουν ως εξής:
Φορολογικά θέματα Π. Αράπης
Ασφαλιστικά θέματα Φ. Πατσουράκος
Ατομικό ιατρείο – συστέγαση – Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας Ι. Δατσέρης
Βελτιστοποίηση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου. Ι. Δρίκος
Για τρίτη φορά στα τελευταία δύο χρόνια η ΕΠΕΓΕ απέστειλε στον ΕΟΠΥΥ κατάσταση με εξετάσεις γαστρεντερολογικού
ενδιαφέροντος που δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις της ΗΔΙΚΑ. Οι ελπίδες ότι αυτή τη φορά θα ληφθούν υπόψη
είναι αναπτερωμένες, καθότι απευθυνθήκαμε σε μία ειδική επιτροπή που συστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας, μόλις
το Μάιο του 2016 για αξιολόγηση παλαιών και νέων εξετάσεων.
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ενδιαφέροντος που δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις της ΗΔΙΚΑ. Οι ελπίδες ότι αυτή τη φορά θα ληφθούν υπόψη
είναι αναπτερωμένες, καθότι απευθυνθήκαμε σε μία ειδική επιτροπή που συστάθηκε από το Υπουργείο Υγείας, μόλις
το Μάιο του 2016 για αξιολόγηση παλαιών και νέων εξετάσεων.
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Αυτό το προσέξατε;
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΉ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ
Παντελής Σκλάβος
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Μπορεί η υποβλεννογόνια έγχυση μποτουλίνης
Α στο ορθό να αντιμετωπίσει την ακράτεια κοπράνων

Σε 26 ασθενείς (17 με ακέραιο ορθό και 9 με νέο-λύκηθο) με ακράτεια κοπράνων λόγω υπερδραστηριότητας του ορθού (που εκτιμήθηκε με μανομετρία και
ενδοορθικό υπερηχογράφημα) πραγματοποιήθηκε

Βotulinum toxin: an endoscopic approach
for treating fecal incontinence G. Gourcerol,
C. Benard, C. Melchior, et al. Endoscopy
2016;48:484-488

η εγχυση 10 ml BTX-A (10 υποβλεννογόνιες εγχύσεις του 1 ml η κάθε μία, κυκλοτερώς, ξεκινώντας
από τα 5 cm άνωθεν της οδοντωτής γραμμής).
Το 62,5% των συμμετεχόντων ασθενών ανέφερε
σημαντική βελτίωση των ενοχλημάτων στο τελος

H ακράτεια κοπράνων αποτελεί βασανιστικό πρό-

του πρωτου 3-μήνου παρακολούθησης. Αυτή η ικα-

βλημα για πολλούς ασθενείς καθώς επηρεάζει αρ-

νοποίηση των ασθενών φάνηκε και από την επιθυ-

νητικά την ποιότητα της ζωής τους. Η τροποποίηση

μία που εξέφρασε το 69% εξ αυτών να υποβληθούν

των συνηθειών του εντέρου, η βιοανάδραση και οι

σε επαναληπτική έγχυση. Η έγχυση BTX-A, ήταν

χειρουργικές παρεμβάσεις δεν έχουν αποδειχθεί

εύκολη στην εφαρμογή της, καλά ανεκτή, ασφαλής

απολύτως αποτελεσματικές στην επίλυση του προ-

και δεν απαιτούσε εισαγωγή στη νοσοκομείο. Η ανα-

βλήματος και επιπλέον, συνοδεύονται από σημα-

γκαιότητα για επανάληψη της έγχυσης σε τακτικά

ντική νοσηρότητα ιδίως στις περιπτώσεις που έχει

χρονικά διστήματα, προκειμένου να διατηρηθεί το

προηγηθεί επέμβαση σχηματισμού νέου σφιγκτήρα.

θεραπευτικό αποτέλεσμα, παραμένει ωστόσο, ένα

Η έγχυση μποτουλίνης Α (BTX-A) έχει χρησιμο-

σημαντικό μειονέκτημα της μεθόδου. Τουλάχιστον,

ποιηθεί επιτυχώς στην ουρολογία σε περιπτώσεις

όπως φάνηκε από την παρούσα μελέτη, οι επαλη-

ακράτειας ούρων λόγω υπερδραστηριότητας της

πτικές εγχύσεις είναι εξίσου αποτελεσματικές όσο

λειτουργίας εξώθησης της ουροδόχου κύστης. H

αυτή της πρώτης έγχυσης.

BTX-A προλαμβάνει την προσυναπτική απελευθέρωση ακετυλοχολίνης στις νευρομυικές συνάψεις,
προκαλώντας χαλαρή μυική παράλυση, αυξάνοντας
κατά συνέπεια την ενδοτικόπτητα και επομένως την
χωρητικότητα της ουροδόχου κύστης. Ομοίως, η
αυξημένη κινητική δραστηριότητα του ορθού ή της
λυκήθου του παχέος εντέρου μετά από εκτομή του
πρωκτού μπορεί να οδηγήσει σε ακράτεια κοπράνων παρά την ικανοποιητική λειτουργία του σφιγκτήρα του πρωκτού.
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Σπύρος Γούλας

Ηθικός αυτουργός για τη συνέντευξη που ακολουθεί είναι η Διευθύντρια Σύνταξης του περιοδικού. Πρόσφατα
μου έστειλε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα για το προτεινόμενο πρόσωπο: «Αντώνης Κογεβίνας»
Το αποδέχθηκα χωρίς δεύτερη σκέψη… Τον Αντώνη τον
γνωρίζω λίγο, κυρίως θα έλεγα σαν ακροατής ομιλιών
του σε Συνέδριά μας. Από τις ομιλίες του πάντα έφευγα
σοφότερος. Απλός, παραστατικός, εύστοχος, παρουσιάσεις με σαφήνεια και καθαρά μηνύματα. Το αποτέλεσμα
της συνέντευξης ήταν προδιαγεγραμμένο, δεν έχετε
παρά να διαβάσετε τη συνέχεια….
Ο Αντώνης Κογεβίνας σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών και
ειδικεύτηκε στην Γαστρεντερολογία στον Ευαγγελισμό. Από το
1987 κατοικεί και εργάζεται σαν
ιδιώτης γαστρεντερολόγος στην
Κέρκυρα. Υπήρξε Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας,
Πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας και εκπρόσωπος της ΕΠΕΓΕ στην
UEMS.
Γιατί επιλέξατε να πάτε στην Κέρκυρα σε μια εποχή που υπήρχε ζήτηση για γαστρεντερολόγους στην
Αθήνα;
Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκφράσω μερικές σκέψεις μέσα από την κεντρική αυτή στήλη
του περιοδικού.
Γιατί Κέρκυρα ; Υπάρχει ένα γνωμικό που λέει ότι “O τρόπος που περνάς τις μέρες σου είναι ο τρόπος που περνάς
τη ζωή σου”. Σκέφθηκα λοιπόν να διαλέξω κάποιο μέρος
που θα μου άρεσε να ζω. Όταν απέκτησα την ειδικότητα
γαστρεντερολογίας, η Αθήνα ήταν μια δυσάρεστη πόλη
για να ζεις. Είχε ένα τεράστιο κυκλοφορικό πρόβλημα,
είχε απίστευτη ρύπανση και υποβαθμισμένη ζωή. Αυτά
άλλαξαν μετά το 2004. Το 1987 όμως ήταν μια σχετικά
εύκολη απόφαση και οι επιλογές μου ήταν Κέρκυρα ή
εξωτερικό.
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Ήταν καλή επιλογή;
Δεν ήταν κακή επιλογή γιατί μου χάρισε πολλές ευτυχισμένες στιγμές. Η λογική, που ίσως δημιουργεί αναστολές για τέτοιες αποφάσεις, είναι ένα εργαλείο που
χρησιμεύει για να αποφασίσει κανείς. Στο τέλος όμως
η ερώτηση αφορά στο συναίσθημα: Είσαι ευτυχισμένος
όπως ζεις; Όπως λέει ο Β. Russell “Tα συναισθήματα είναι εκείνα που κάνουν τη ζωή μας ενδιαφέρουσα. Είναι
αυτά που μας κάνουν να αισθανόμαστε ότι είμαστε αξιόλογοι σαν υπάρξεις.” Νομίζω λοιπόν ότι έκανα καλά.
Κάνατε την ειδικότητα στο Ευαγγελισμό. Τι θυμάστε
από τα χρόνια εκείνα;
Ήταν μια πολύ καλή κλινική με διευθυντή τον καθηγητή Ορέστη Μανούσο που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
τις ΙΦΝΕ, που μάλιστα τις έλεγε ΙΦΕΝ. Ενδιαφερόταν για
τους συνεργάτες του, τους βοηθούσε να προχωρήσουν
και είχε τη στόφα του κλασσικού κλινικού ιατρού. Είχε
ανοικτό μυαλό και είχε καταφέρει να διακριθεί η κλινική, πριν φύγει για να γίνει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης. Τον τελευταίο χρόνο είχα διευθυντή τον Αλέκο
Αυγερινό που ήταν ένας πρωτοπόρος επεμβατικός γαστρεντερολόγος που σε έσπρωχνε να τολμήσεις να κάνεις πράγματα. Η εμπειρία κοντά του ήταν πολύτιμη.
Ήσασταν ο πρώτος ιδιώτης γαστρεντερολόγος που
εγκαταστάθηκε εκτός κέντρου (Αθήνας, Θεσσαλονίκης) οργανώνοντας μιαν ενδοσκοπική μονάδα.
Ποιά ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε;
Πηγαίνοντας στην Κέρκυρα ήμουν εξ ορισμού μια απειλή
για τους ακτινολόγους, που έκαναν την ακτινογραφική
διερεύνηση του πεπτικού και για τους παθολόγους, που
χειρίζονταν τα περιστατικά. Ήξερα ότι έπρεπε να το χειριστώ προσεκτικά. Οι ενδοσκοπήσεις ήταν κάτι άγνωστο
στην καθημερινή πράξη. Προσπάθησα να συνεργαστώ
με όλους τους ιατρούς, σεβόμενος τη δουλειά τους. Έχω
τη αίσθηση ότι σιγά-σιγά αμβλύνθηκε το αίσθημα απειλής.
Για να ανταγωνιστώ τη δύναμη που έχει η εικόνα των
ακτινολογικών εξετάσεων, προσπάθησα να δείξω την
πολύ ανώτερη εικόνα της ενδοσκόπησης, που δεν ήταν

γνωστή στους ιατρούς και στο κοινό. Δεν υπήρχαν ακόμα τα βιντεοενδοσκόπια και οι εκθέσεις των ενδοσκοπήσεων σε όλη την χώρα είχαν μόνον κείμενο. Φωτογράφιζα λοιπόν μέσα από το ινοσκόπιο, προσαρμόζοντας μια
φωτογραφική μηχανή στον προσοφθάλμιο. Σε συνεργασία με ένα φωτογραφείο που ήταν κάτω από το ιατρείο
μου, μέσα σε 15-20 λεπτά καταφέρναμε να εμφανιστεί
και να τυπωθεί η έγχρωμη φωτογραφία που συνόδευε
την έκθεση! Το αποτέλεσμα ήταν πολύ χειροπιαστό.
Μεγάλη βοήθεια επίσης προσέφεραν οι καλές κουβέντες πολλών γαστρεντερολόγων του κέντρου, οι οποίοι
παρότρυναν τους Κερκυραίους που πήγαιναν στην Αθήνα να με εμπιστευτούν, λέγοντας πχ “γιατί ήρθατε εδώ
αφού έχετε στην Κέρκυρα κτλ”. Αυτό μέτρησε περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε και ειλικρινά τους ευχαριστώ
όλους πάρα πολύ.
Πώς είναι η ζωή ενός ιδιώτη γαστρεντερολόγου σε
μια επαρχιακή πόλη;
Υπάρχουν καλά και κακά. Κατ’ αρχάς οι εξελίξεις στην
γαστρεντερολογία δεν έρχονται αυτόματα να σε βρουν,
όπως συμβαίνει σε ένα νοσοκομείο του κέντρου όπου
συναλλάσσεσαι και συζητάς όλη μέρα με άλλους συναδέλφους. Όλα πρέπει να πας να τα φέρεις εσύ. Ένα-ένα.
Αυτό τα κάνει όλα λίγο πιο δύσκολα αλλά παράλληλα σε
αναγκάζει να σκέφτεσαι από την αρχή μερικά πράγματα
που θα θεωρούσες δεδομένα, και να βρίσκεις καλύτερες λύσεις. Για παράδειγμα αναφέρω τη διαδικασία απολύμανσης των ενδοσκοπίων.Αναγκάστηκα να αλλάξω
σημαντικά αυτό που είχα δει να γίνεται στα νοσοκομεία
της χώρας.
Από την άλλη πλευρά στην επαρχία υπάρχει μια σιωπηλή κοινή παραδοχή ότι δικαιούσαι να βρίσκεται πιο
πίσω από την πρωτεύουσα, απλά γιατί είσαι … επαρχία.
Είναι μια νοοτροπία που με ενοχλεί αφάνταστα και δεν
δικαιολογείται σήμερα που υπάρχει internet, υπηρεσίες
courier, απευθείας επικοινωνία με κάθε άκρη της γης
και που ο κόσμος όλος είναι πρακτικά online. Υπάρχει
μια αρχή που διατύπωσε εύστοχα ο Benz, της MercedesBenz, που λέει ότι “αν δεν ξεπεράσεις εσύ τον εαυτό σου
, θα σε ξεπεράσει κάποιος άλλος” Πρέπει λοιπόν να στοχεύεις στο καλύτερο που μπορείς να σκεφτείς, ακόμα και

αν δεν έχεις απειλητικό ανταγωνισμό. Το μέτριο είναι ο
προθάλαμος του ακόμα πιο μέτριου.
H κοινωνική ζωή στην επαρχία έχει τις ιδιαιτερότητές
της. Τα καλά νέα διαδίδονται εύκολα, αλλά και τα κακά
επίσης. Έχεις μιαν αναγνώριση που διευκολύνει μερικές
φορές, αλλά άλλες φορές στερείσαι την ιδιωτικότητα που
θα ήθελες. Όλοι μπορούν να παρεισφρήσουν στην ιδιωτική σου ζωή. Από την άλλη είναι σπουδαίο να ζεις σε ένα
τόσο όμορφο μέρος όπως η Κέρκυρα, που άλλοι ονειρεύονται να ξεκλέψουν λίγες μέρες για να έρθουν για διακοπές. Η Κέρκυρα δεν είναι μια οποιαδήποτε επαρχία.
Έχεις δυνατότητες να κάνεις ιστιοπλοΐα, να περπατήσεις
στη φύση, να ακούσεις εξαιρετική μουσική από τις φιλαρμονικές και τις ορχήστρες που τροφοδοτούν όλη την
Ελλάδα με μουσικούς, να ταξιδέψεις, να αθληθείς, να
πετάξεις και να συναντάς αρκετούς διακεκριμένους ενδιαφέροντες ανθρώπους, έλληνες και ξένους, που καταλήγουν να ζουν εδώ μόνιμα.
Είχατε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έρευνα σε
πεδίο της Γαστρεντερολογίας και της ενδοσκόπησης
και αν ναι το αναδείξατε και με ποιο τρόπο;
Αυτό ήταν ένα από τα trade-offs που έκανα με τον ερχομό μου στην Κέρκυρα. Η ακαδημαϊκή και ερευνητική
δραστηριότητα μου έλειψαν, αλλά τα αντάλλαξα με μια
ίσως καλύτερη ποιότητα ζωής. Σοβαρή έρευνα δεν είναι
δυνατόν να κάνεις, όντας απομονωμένος στην επαρχία.
Εντάξει, περιέγραψα πολύ πρώιμα την εικόνα της εντερικής μεταπλασίας στο στομάχι και οι εικόνες αυτές είναι
ακόμα στο διαδίκτυο, επίσης ασχολήθηκα με την χρωμοενδοσκόπηση όταν ακόμα ήταν στα σπάργανα καθώς και
με case-reports. Όμως δεν είναι αυτός ο δρόμος που
ακολουθεί κανείς αν θέλει να ασχοληθεί με την έρευνα.
Το μεγαλύτερο βάρος στη δουλειά μου όπως είναι επόμενο είναι το κλινικό.
Μιλήστε όμως λίγο για τη Μονάδα που λειτουργείτε
και για τα κριτήρια με τα οποία επιλέξατε τους συνεργάτες σας.
Έχω πειστεί ότι η επιλογή των συνεργατών δεν πρέπει
να στηρίζεται αυστηρά στα βιογραφικά, στους τίτλους και
στα διπλώματα όπως συνηθίζεται. Βρίσκω πολύ σωστή
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Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκφράσω μερικές σκέψεις μέσα από την κεντρική αυτή στήλη
του περιοδικού.
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Ήταν καλή επιλογή;
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τους συνεργάτες του, τους βοηθούσε να προχωρήσουν
και είχε τη στόφα του κλασσικού κλινικού ιατρού. Είχε
ανοικτό μυαλό και είχε καταφέρει να διακριθεί η κλινική, πριν φύγει για να γίνει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης. Τον τελευταίο χρόνο είχα διευθυντή τον Αλέκο
Αυγερινό που ήταν ένας πρωτοπόρος επεμβατικός γαστρεντερολόγος που σε έσπρωχνε να τολμήσεις να κάνεις πράγματα. Η εμπειρία κοντά του ήταν πολύτιμη.
Ήσασταν ο πρώτος ιδιώτης γαστρεντερολόγος που
εγκαταστάθηκε εκτός κέντρου (Αθήνας, Θεσσαλονίκης) οργανώνοντας μιαν ενδοσκοπική μονάδα.
Ποιά ήταν τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε;
Πηγαίνοντας στην Κέρκυρα ήμουν εξ ορισμού μια απειλή
για τους ακτινολόγους, που έκαναν την ακτινογραφική
διερεύνηση του πεπτικού και για τους παθολόγους, που
χειρίζονταν τα περιστατικά. Ήξερα ότι έπρεπε να το χειριστώ προσεκτικά. Οι ενδοσκοπήσεις ήταν κάτι άγνωστο
στην καθημερινή πράξη. Προσπάθησα να συνεργαστώ
με όλους τους ιατρούς, σεβόμενος τη δουλειά τους. Έχω
τη αίσθηση ότι σιγά-σιγά αμβλύνθηκε το αίσθημα απειλής.
Για να ανταγωνιστώ τη δύναμη που έχει η εικόνα των
ακτινολογικών εξετάσεων, προσπάθησα να δείξω την
πολύ ανώτερη εικόνα της ενδοσκόπησης, που δεν ήταν

γνωστή στους ιατρούς και στο κοινό. Δεν υπήρχαν ακόμα τα βιντεοενδοσκόπια και οι εκθέσεις των ενδοσκοπήσεων σε όλη την χώρα είχαν μόνον κείμενο. Φωτογράφιζα λοιπόν μέσα από το ινοσκόπιο, προσαρμόζοντας μια
φωτογραφική μηχανή στον προσοφθάλμιο. Σε συνεργασία με ένα φωτογραφείο που ήταν κάτω από το ιατρείο
μου, μέσα σε 15-20 λεπτά καταφέρναμε να εμφανιστεί
και να τυπωθεί η έγχρωμη φωτογραφία που συνόδευε
την έκθεση! Το αποτέλεσμα ήταν πολύ χειροπιαστό.
Μεγάλη βοήθεια επίσης προσέφεραν οι καλές κουβέντες πολλών γαστρεντερολόγων του κέντρου, οι οποίοι
παρότρυναν τους Κερκυραίους που πήγαιναν στην Αθήνα να με εμπιστευτούν, λέγοντας πχ “γιατί ήρθατε εδώ
αφού έχετε στην Κέρκυρα κτλ”. Αυτό μέτρησε περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε και ειλικρινά τους ευχαριστώ
όλους πάρα πολύ.
Πώς είναι η ζωή ενός ιδιώτη γαστρεντερολόγου σε
μια επαρχιακή πόλη;
Υπάρχουν καλά και κακά. Κατ’ αρχάς οι εξελίξεις στην
γαστρεντερολογία δεν έρχονται αυτόματα να σε βρουν,
όπως συμβαίνει σε ένα νοσοκομείο του κέντρου όπου
συναλλάσσεσαι και συζητάς όλη μέρα με άλλους συναδέλφους. Όλα πρέπει να πας να τα φέρεις εσύ. Ένα-ένα.
Αυτό τα κάνει όλα λίγο πιο δύσκολα αλλά παράλληλα σε
αναγκάζει να σκέφτεσαι από την αρχή μερικά πράγματα
που θα θεωρούσες δεδομένα, και να βρίσκεις καλύτερες λύσεις. Για παράδειγμα αναφέρω τη διαδικασία απολύμανσης των ενδοσκοπίων.Αναγκάστηκα να αλλάξω
σημαντικά αυτό που είχα δει να γίνεται στα νοσοκομεία
της χώρας.
Από την άλλη πλευρά στην επαρχία υπάρχει μια σιωπηλή κοινή παραδοχή ότι δικαιούσαι να βρίσκεται πιο
πίσω από την πρωτεύουσα, απλά γιατί είσαι … επαρχία.
Είναι μια νοοτροπία που με ενοχλεί αφάνταστα και δεν
δικαιολογείται σήμερα που υπάρχει internet, υπηρεσίες
courier, απευθείας επικοινωνία με κάθε άκρη της γης
και που ο κόσμος όλος είναι πρακτικά online. Υπάρχει
μια αρχή που διατύπωσε εύστοχα ο Benz, της MercedesBenz, που λέει ότι “αν δεν ξεπεράσεις εσύ τον εαυτό σου
, θα σε ξεπεράσει κάποιος άλλος” Πρέπει λοιπόν να στοχεύεις στο καλύτερο που μπορείς να σκεφτείς, ακόμα και

αν δεν έχεις απειλητικό ανταγωνισμό. Το μέτριο είναι ο
προθάλαμος του ακόμα πιο μέτριου.
H κοινωνική ζωή στην επαρχία έχει τις ιδιαιτερότητές
της. Τα καλά νέα διαδίδονται εύκολα, αλλά και τα κακά
επίσης. Έχεις μιαν αναγνώριση που διευκολύνει μερικές
φορές, αλλά άλλες φορές στερείσαι την ιδιωτικότητα που
θα ήθελες. Όλοι μπορούν να παρεισφρήσουν στην ιδιωτική σου ζωή. Από την άλλη είναι σπουδαίο να ζεις σε ένα
τόσο όμορφο μέρος όπως η Κέρκυρα, που άλλοι ονειρεύονται να ξεκλέψουν λίγες μέρες για να έρθουν για διακοπές. Η Κέρκυρα δεν είναι μια οποιαδήποτε επαρχία.
Έχεις δυνατότητες να κάνεις ιστιοπλοΐα, να περπατήσεις
στη φύση, να ακούσεις εξαιρετική μουσική από τις φιλαρμονικές και τις ορχήστρες που τροφοδοτούν όλη την
Ελλάδα με μουσικούς, να ταξιδέψεις, να αθληθείς, να
πετάξεις και να συναντάς αρκετούς διακεκριμένους ενδιαφέροντες ανθρώπους, έλληνες και ξένους, που καταλήγουν να ζουν εδώ μόνιμα.
Είχατε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον για έρευνα σε
πεδίο της Γαστρεντερολογίας και της ενδοσκόπησης
και αν ναι το αναδείξατε και με ποιο τρόπο;
Αυτό ήταν ένα από τα trade-offs που έκανα με τον ερχομό μου στην Κέρκυρα. Η ακαδημαϊκή και ερευνητική
δραστηριότητα μου έλειψαν, αλλά τα αντάλλαξα με μια
ίσως καλύτερη ποιότητα ζωής. Σοβαρή έρευνα δεν είναι
δυνατόν να κάνεις, όντας απομονωμένος στην επαρχία.
Εντάξει, περιέγραψα πολύ πρώιμα την εικόνα της εντερικής μεταπλασίας στο στομάχι και οι εικόνες αυτές είναι
ακόμα στο διαδίκτυο, επίσης ασχολήθηκα με την χρωμοενδοσκόπηση όταν ακόμα ήταν στα σπάργανα καθώς και
με case-reports. Όμως δεν είναι αυτός ο δρόμος που
ακολουθεί κανείς αν θέλει να ασχοληθεί με την έρευνα.
Το μεγαλύτερο βάρος στη δουλειά μου όπως είναι επόμενο είναι το κλινικό.
Μιλήστε όμως λίγο για τη Μονάδα που λειτουργείτε
και για τα κριτήρια με τα οποία επιλέξατε τους συνεργάτες σας.
Έχω πειστεί ότι η επιλογή των συνεργατών δεν πρέπει
να στηρίζεται αυστηρά στα βιογραφικά, στους τίτλους και
στα διπλώματα όπως συνηθίζεται. Βρίσκω πολύ σωστή
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την άποψη του Richard Branson που λέει ότι πρέπει να
προσλαμβάνεις νοοτροπία, όχι γνώσεις. Οι γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν και αργότερα. Η κακή νοοτροπία
όμως δεν αλλάζει και αντίθετα δυσκολεύει την ομάδα
Έχω μαζί μου εξαιρετικούς συνεργάτες. Είμαι ευγνώμων για τη βοήθεια που μου δίνουν, για τις ιδέες που
συμβάλουν, για το υπέροχο κλίμα που έχουμε και για
την απόλυτη αφοσίωση στο σκοπό και στους αρρώστους
μας.
Τι θα λέγατε στους νεώτερους γαστρεντερολόγους
που ξεκινούν τώρα στην ιδιωτική ιατρική;
Όταν ξεκινάς μια καριέρα σαν ιδιώτης πρέπει να ξέρεις
ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 5 χρόνια για να σε μάθουν
και να καθιερωθείς. Πρέπει να έχεις υπομονή. Δεν υπάρχουν πολλά κόλπα για να κόψεις δρόμο. Μόνον η σταθερά καλή δουλειά, το ενδιαφέρον για τους αρρώστους και
η συνεχής ενημέρωση χτίζουν στέρεες βάσεις.
Ακούω για διάφορους φιλόδοξους ή ανυπόμονους που
προσπαθούν να πετύχουν δίνοντας ποσοστά σε ιατρούς
για να τους στέλνουν ενδοσκοπήσεις. Αυτό εκτός από
αντιδεοντολογικό δεν είναι και έξυπνο. Αν πελάτης σου
- δεν μ’ αρέσει αυτή η λέξη αλλά εδώ ταιριάζει –είναι ο
ιατρός και όχι ο άρρωστος, τότε γίνεσαι πολύ ευάλωτος.
Γιατί μόλις βρεθεί κάποιος άλλος που θα δώσει μεγαλύτερα ποσοστά, θα χάσεις όλους τους ασθενείς σου. Η
σχέση που πρέπει να επιδιώκει ο ιατρός είναι απευθείας
με τον άρρωστο.
Θα πρότεινα επίσης στους νεώτερους να συνασπιστούν
σε μεγαλύτερες ομάδες και να μοιράζονται έξοδα, υποδομές εργασίας και γνώσεις για να αντέξουν στο μέλλον.
Η δημιουργία εταιρειών είναι αυτό που προχώρησε τις
κοινωνίες μας σε όλους τους τομείς. Δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτοκίνητα, ενδοσκόπια ή προχωρημένη ιατρική αν υπήρχαν μόνον μοναχικοί σιδηρουργοί,
τεχνικοί ή ιατροί. Η συλλογική εργασία είναι το μέλλον, η
μοναχική είναι το παρελθόν.
Ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή στην καριέρα σας;
Οι δυσκολότερες στιγμές όσων ενδοσκοπούν είναι οι
επιπλοκές που αναπόφευκτα συμβαίνουν στις επεμβατι-
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κές ενδοσκοπήσεις. Οι στατιστικές περιμένουν στη γωνία
και είναι αμείλικτες. Μετά από κάποιο αριθμό περιστατικών δεν μπορεί παρά να συμβούν κάποιες επιπλοκές.
Όπως όλοι, έχω και εγώ περάσει δύσκολες και στρεσαρισμένες στιγμές προσπαθώντας να τις ανατάξω και να
τις αντιμετωπίσω. Αλλά έτσι παίζεται αυτό το παιχνίδι και
είναι μέρος από τη δουλειά μας.
Αυτό με έσπρωξε να ασχοληθώ με το ιατρικό λάθος
και να εμβαθύνω στο πώς χτίζεται. Επίσης με έκανε να
αντιληφθώ ότι υπάρχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γαστρεντερολογία και ότι δεν πρέπει να κάνεις στο
ιατρείο περισσότερα από όσα είναι ασφαλή. Έξω από
το νοσοκομείο πρέπει να είσαι διπλά προσεκτικός. Σαν
νέος ενδοσκόπος τείνεις να ξεπερνάς τα όρια, γιατί έχεις
πάντα το άγχος να αποδείξεις στον εαυτό σου αλλά και
στους άλλους πόσο καλός είσαι και να επιβεβαιώσεις ότι
μπορείς να τα κάνεις όλα.
Πέστε μας για τα ιατρικά λάθη. Έχετε κάνει αρκετές
ομιλίες για το θέμα αυτό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Ιωάννινα, Κρήτη και αλλού. Πρόσφατα μάλιστα κάνατε μια ομιλία σε συνέδριο στον Άρειο Πάγο…
Σε ένα συνέδριο της ΕΓΕ στη Θεσσαλονίκη, νομίζω γύρω
στο 2003-2004, σε συνεννόηση με τον Αντώνη Ζερβακάκη, που ήταν τότε πρόεδρος της ΕΠΕΓΕ, σκεφτήκαμε
να μιλήσουμε για τα ιατρικά λάθη. Στο στρογγυλό τραπέζι
ήταν διάφοροι αξιόλογοι ομιλητές όπως ο πρόεδρος του
Αρείου Πάγου, διακεκριμένοι δημοσιογράφοι και νομικοί. Από πλευράς ιατρών είχα αναλάβει να παρουσιάσω
τη δική μας πλευρά. Όχι την ποινική πλευρά , αλλά πώς
μπορεί να γίνει ασφαλέστερη η ιατρική, πώς χτίζονται και
πώς μπορούν να προλαμβάνονται τα ιατρικά λάθη, πώς
αμβλύνονται οι συνέπειες. Ήταν μια σημαντική ευκαιρία
για να ξεκαθαρίσω τις απόψεις μου. Κατά σύμπτωση πριν
από 2-3 χρόνια είχε ξεκινήσει στην Αμερική η μεγάλη συζήτηση για τα ιατρικά λάθη μετά από την παρουσίαση της
ιστορικής έκθεσης του IOM που επιγραφόταν “To err is
human”, που αποδείκνυε ότι ο αριθμός των θανατηφόρων ιατρικών λαθών είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο
νομίζαμε. Αυτό με βοήθησε για να ξανασκεφτώ αρκετά
πράγματα και διαδικασίες που έπρεπε να διορθωθούν.
Η εμπειρία αυτή ήταν καθοριστική και η νοοτροπία αυτή

έχει ενσωματωθεί στη δουλειά μας. Είναι κρίμα που η
πολιτεία ακόμα δεν έχει ενδιαφερθεί για το θέμα αυτό .

σε νεώτερες ηλικίες πια. Τα 13,4% των περιστατικών στις
ΗΠΑ είναι νεώτερα από 50 ετών (SEER 2009-2013) .

Τι άλλαξε στον τρόπο που ασκείτε την ιατρική μετά
από τόσα χρόνια;

Επίσης υποστήριξα ότι ο χρόνος επανάληψης της αρνητικής κολονοσκόπησης θα πρέπει να είναι τα 5 χρόνια και
όχι τα 10. Τα δεδομένα λένε ότι χάνουμε μέχρι και το 28%
των πολυπόδων στις προληπτικές κολονοσκοπήσεις, ότι
ένας πολύποδας προλαβαίνει να εξαλλαγεί στα 6 χρόνια
και ότι το 6-9% αυτών που παθαίνουν καρκίνο παχέος
εντέρου είχαν αρνητικές κολονοσκοπήσεις την προηγούμενη 5ετία. Αυτά όλα λένε ότι τα 10 χρόνια αφήνουν ένα
μεγάλο παράθυρο με πολλούς εκτεθειμένους στην τύχη
τους. Μπορεί να είναι cost-effective να “την παθαίνουν
οι άλλοι” , αλλά δεν είναι ηθικά σωστό για έναν ιατρό να
σκέφτεται έτσι. Άλλο πράγμα το πώς σκέφτεται η ασφαλιστική εταιρεία. Η κολονοσκόπηση έχει τις αδυναμίες της,
όσο και αν μας ενοχλεί αυτό. Μέχρι να μπορέσουμε με
κάποιους δείκτες να επιλέγουμε τους επικίνδυνους για
να πάθουν καρκίνο, ας είμαστε λογικοί και πιο ταπεινοί.

Άλλαξε ο τρόπος αντιμετώπισης των αρρώστων. Κάποια
μέρα εμφανίστηκε στο ιατρείο μου ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος μαζί με την γυναίκα του. Πάνω από 85 ετών
και οι δύο, συρρικνωμένοι, στραπατσαρισμένοι από τις
κακουχίες της ζωής και χωρίς παιδιά. Μου είπε το εξής
: “Γιατρέ, ξέρω ότι εσύ βλέπεις τη γυναίκα αυτή σαν μια
οποιαδήποτε ασήμαντη σταφιδιασμένη γριούλα που σε
λίγο θα πεθάνει. Αλλά για μένα είναι όλη μου η ζωή. Σε
παρακαλώ φρόντισέ την όπως θα φρόντιζες κάποιον
πολύ σημαντικό άνθρωπο”. Αυτό ακριβώς είναι που
άλλαξε με τα χρόνια μέσα μου. Κατάλαβα ότι είναι όλοι
εξίσου σημαντικοί για τους εαυτούς τους. Συνειδητοποίησα πράγματα αυτονόητα που με την πίεση της δουλειάς
μπορεί να τα ξεχνάμε, όπως ότι όλοι έχουν την ίδια αγωνία για το παιδί τους, το σύντροφό τους, τους γονείς τους
και ότι δεν μπορείς να τους χειρίζεσαι σαν “περιστατικά”.
Κάνω ιδιαίτερη προσπάθεια για να αφιερώνω περισσότερη ώρα σε όλους, ακόμα και αν έχουν λειτουργικά
ενοχλήματα, προσπαθώ να παρακολουθώ την εξέλιξή
τους και να ενδιαφέρομαι για τους ίδιους και αυτούς που
είναι γύρω τους.
Κατά καιρούς στη στήλη σας “Εξωσκοπήσεις” στο
περιοδικό μας, είχατε εκφράσει επιφυλάξεις για
κάποια πράγματα που είναι κοινά αποδεκτά. Μπορείτε να αναφερθείτε σε μερικά από αυτά που θεωρείτε σημαντικά;
Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να κατανέμονται τα χρήματα
για την υγεία ορθολογικά. Αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιείται η έννοια του cost-effective, μπορεί να καταλήξει
να βάζει τα χρήματα πάνω από τη ζωή των ανθρώπων.
Υποστήριξα ότι η έναρξη screening για καρκίνο παχέος
εντέρου που σήμερα είναι στα 50 θα έπρεπε να κατέβει στα 45 προκειμένου να βρίσκουμε προκαρκινικές
βλάβες , πολύποδες και όχι καρκίνους. Αλλά πρέπει να
εναρμονίσουμε την πρακτική μας με το ότι η καμπύλη
συχνότητας καρκίνου παχέος εντέρου έχει μετακινηθεί

Επίσης διαφώνησα με την άκριτη υιοθέτηση ξένων κατευθυντήριων οδηγιών, όπως έγινε με τις Ελληνικές
οδηγίες για screening για καρκίνο παχέος εντέρου, όπου
έγινε αποδεκτός ο συνδυασμός ορθοσιγμοειδοσκόπησης και Ηb κοπράνων. Υποστήριξα ότι αυτό είναι λάθος.
Είναι σαν να κάνεις μαστογραφία στον ένα μόνον μαστό.
Θα έχεις στατιστικά σημαντική μείωση του καρκίνου,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιητικό απλά και
μόνον επειδή είναι στατιστικά σημαντικό. Αν ελέγξεις όλο
το έντερο θα έχεις ακόμα πιο καλά αποτελέσματα από το
να ελέγξεις το αριστερό μόνον. Όσο για την Hb κοπράνων, η ευαισθησία της είναι 65% στα τρία δείγματα και
η συμμόρφωση για ετήσια εφαρμογή 13%. Είναι λογικά
πράγματα αυτά;
Νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την έννοια του στατιστικά σημαντικού;
Διερωτώμαι αν οτιδήποτε “στατιστικά σημαντικό” είναι
έτοιμο για να εφαρμοστεί κλινικά. Ο νόμος της βαρύτητας είναι ένας σοβαρός νόμος που δεν μπορείς να παραγνωρίσεις. Αφήνεις 100 φορές ένα ποτήρι να πέσει και
πέφτει κάτω και τις 100. Δεν πέφτει 60% ενώ πηγαίνει
προς τα πάνω 40%, γιατί αν συμβαίνει αυτό δεν ισχύει ο
νόμος της βαρύτητας. Αν όμως μιλήσεις για κάποια φάρ-

11

Πρόσωπο με πρόσωπο
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

την άποψη του Richard Branson που λέει ότι πρέπει να
προσλαμβάνεις νοοτροπία, όχι γνώσεις. Οι γνώσεις μπορούν να αποκτηθούν και αργότερα. Η κακή νοοτροπία
όμως δεν αλλάζει και αντίθετα δυσκολεύει την ομάδα
Έχω μαζί μου εξαιρετικούς συνεργάτες. Είμαι ευγνώμων για τη βοήθεια που μου δίνουν, για τις ιδέες που
συμβάλουν, για το υπέροχο κλίμα που έχουμε και για
την απόλυτη αφοσίωση στο σκοπό και στους αρρώστους
μας.
Τι θα λέγατε στους νεώτερους γαστρεντερολόγους
που ξεκινούν τώρα στην ιδιωτική ιατρική;
Όταν ξεκινάς μια καριέρα σαν ιδιώτης πρέπει να ξέρεις
ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 5 χρόνια για να σε μάθουν
και να καθιερωθείς. Πρέπει να έχεις υπομονή. Δεν υπάρχουν πολλά κόλπα για να κόψεις δρόμο. Μόνον η σταθερά καλή δουλειά, το ενδιαφέρον για τους αρρώστους και
η συνεχής ενημέρωση χτίζουν στέρεες βάσεις.
Ακούω για διάφορους φιλόδοξους ή ανυπόμονους που
προσπαθούν να πετύχουν δίνοντας ποσοστά σε ιατρούς
για να τους στέλνουν ενδοσκοπήσεις. Αυτό εκτός από
αντιδεοντολογικό δεν είναι και έξυπνο. Αν πελάτης σου
- δεν μ’ αρέσει αυτή η λέξη αλλά εδώ ταιριάζει –είναι ο
ιατρός και όχι ο άρρωστος, τότε γίνεσαι πολύ ευάλωτος.
Γιατί μόλις βρεθεί κάποιος άλλος που θα δώσει μεγαλύτερα ποσοστά, θα χάσεις όλους τους ασθενείς σου. Η
σχέση που πρέπει να επιδιώκει ο ιατρός είναι απευθείας
με τον άρρωστο.
Θα πρότεινα επίσης στους νεώτερους να συνασπιστούν
σε μεγαλύτερες ομάδες και να μοιράζονται έξοδα, υποδομές εργασίας και γνώσεις για να αντέξουν στο μέλλον.
Η δημιουργία εταιρειών είναι αυτό που προχώρησε τις
κοινωνίες μας σε όλους τους τομείς. Δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε αυτοκίνητα, ενδοσκόπια ή προχωρημένη ιατρική αν υπήρχαν μόνον μοναχικοί σιδηρουργοί,
τεχνικοί ή ιατροί. Η συλλογική εργασία είναι το μέλλον, η
μοναχική είναι το παρελθόν.
Ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή στην καριέρα σας;
Οι δυσκολότερες στιγμές όσων ενδοσκοπούν είναι οι
επιπλοκές που αναπόφευκτα συμβαίνουν στις επεμβατι-
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κές ενδοσκοπήσεις. Οι στατιστικές περιμένουν στη γωνία
και είναι αμείλικτες. Μετά από κάποιο αριθμό περιστατικών δεν μπορεί παρά να συμβούν κάποιες επιπλοκές.
Όπως όλοι, έχω και εγώ περάσει δύσκολες και στρεσαρισμένες στιγμές προσπαθώντας να τις ανατάξω και να
τις αντιμετωπίσω. Αλλά έτσι παίζεται αυτό το παιχνίδι και
είναι μέρος από τη δουλειά μας.
Αυτό με έσπρωξε να ασχοληθώ με το ιατρικό λάθος
και να εμβαθύνω στο πώς χτίζεται. Επίσης με έκανε να
αντιληφθώ ότι υπάρχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γαστρεντερολογία και ότι δεν πρέπει να κάνεις στο
ιατρείο περισσότερα από όσα είναι ασφαλή. Έξω από
το νοσοκομείο πρέπει να είσαι διπλά προσεκτικός. Σαν
νέος ενδοσκόπος τείνεις να ξεπερνάς τα όρια, γιατί έχεις
πάντα το άγχος να αποδείξεις στον εαυτό σου αλλά και
στους άλλους πόσο καλός είσαι και να επιβεβαιώσεις ότι
μπορείς να τα κάνεις όλα.
Πέστε μας για τα ιατρικά λάθη. Έχετε κάνει αρκετές
ομιλίες για το θέμα αυτό σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Ιωάννινα, Κρήτη και αλλού. Πρόσφατα μάλιστα κάνατε μια ομιλία σε συνέδριο στον Άρειο Πάγο…
Σε ένα συνέδριο της ΕΓΕ στη Θεσσαλονίκη, νομίζω γύρω
στο 2003-2004, σε συνεννόηση με τον Αντώνη Ζερβακάκη, που ήταν τότε πρόεδρος της ΕΠΕΓΕ, σκεφτήκαμε
να μιλήσουμε για τα ιατρικά λάθη. Στο στρογγυλό τραπέζι
ήταν διάφοροι αξιόλογοι ομιλητές όπως ο πρόεδρος του
Αρείου Πάγου, διακεκριμένοι δημοσιογράφοι και νομικοί. Από πλευράς ιατρών είχα αναλάβει να παρουσιάσω
τη δική μας πλευρά. Όχι την ποινική πλευρά , αλλά πώς
μπορεί να γίνει ασφαλέστερη η ιατρική, πώς χτίζονται και
πώς μπορούν να προλαμβάνονται τα ιατρικά λάθη, πώς
αμβλύνονται οι συνέπειες. Ήταν μια σημαντική ευκαιρία
για να ξεκαθαρίσω τις απόψεις μου. Κατά σύμπτωση πριν
από 2-3 χρόνια είχε ξεκινήσει στην Αμερική η μεγάλη συζήτηση για τα ιατρικά λάθη μετά από την παρουσίαση της
ιστορικής έκθεσης του IOM που επιγραφόταν “To err is
human”, που αποδείκνυε ότι ο αριθμός των θανατηφόρων ιατρικών λαθών είναι πολύ μεγαλύτερος από όσο
νομίζαμε. Αυτό με βοήθησε για να ξανασκεφτώ αρκετά
πράγματα και διαδικασίες που έπρεπε να διορθωθούν.
Η εμπειρία αυτή ήταν καθοριστική και η νοοτροπία αυτή

έχει ενσωματωθεί στη δουλειά μας. Είναι κρίμα που η
πολιτεία ακόμα δεν έχει ενδιαφερθεί για το θέμα αυτό .

σε νεώτερες ηλικίες πια. Τα 13,4% των περιστατικών στις
ΗΠΑ είναι νεώτερα από 50 ετών (SEER 2009-2013) .

Τι άλλαξε στον τρόπο που ασκείτε την ιατρική μετά
από τόσα χρόνια;

Επίσης υποστήριξα ότι ο χρόνος επανάληψης της αρνητικής κολονοσκόπησης θα πρέπει να είναι τα 5 χρόνια και
όχι τα 10. Τα δεδομένα λένε ότι χάνουμε μέχρι και το 28%
των πολυπόδων στις προληπτικές κολονοσκοπήσεις, ότι
ένας πολύποδας προλαβαίνει να εξαλλαγεί στα 6 χρόνια
και ότι το 6-9% αυτών που παθαίνουν καρκίνο παχέος
εντέρου είχαν αρνητικές κολονοσκοπήσεις την προηγούμενη 5ετία. Αυτά όλα λένε ότι τα 10 χρόνια αφήνουν ένα
μεγάλο παράθυρο με πολλούς εκτεθειμένους στην τύχη
τους. Μπορεί να είναι cost-effective να “την παθαίνουν
οι άλλοι” , αλλά δεν είναι ηθικά σωστό για έναν ιατρό να
σκέφτεται έτσι. Άλλο πράγμα το πώς σκέφτεται η ασφαλιστική εταιρεία. Η κολονοσκόπηση έχει τις αδυναμίες της,
όσο και αν μας ενοχλεί αυτό. Μέχρι να μπορέσουμε με
κάποιους δείκτες να επιλέγουμε τους επικίνδυνους για
να πάθουν καρκίνο, ας είμαστε λογικοί και πιο ταπεινοί.

Άλλαξε ο τρόπος αντιμετώπισης των αρρώστων. Κάποια
μέρα εμφανίστηκε στο ιατρείο μου ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος μαζί με την γυναίκα του. Πάνω από 85 ετών
και οι δύο, συρρικνωμένοι, στραπατσαρισμένοι από τις
κακουχίες της ζωής και χωρίς παιδιά. Μου είπε το εξής
: “Γιατρέ, ξέρω ότι εσύ βλέπεις τη γυναίκα αυτή σαν μια
οποιαδήποτε ασήμαντη σταφιδιασμένη γριούλα που σε
λίγο θα πεθάνει. Αλλά για μένα είναι όλη μου η ζωή. Σε
παρακαλώ φρόντισέ την όπως θα φρόντιζες κάποιον
πολύ σημαντικό άνθρωπο”. Αυτό ακριβώς είναι που
άλλαξε με τα χρόνια μέσα μου. Κατάλαβα ότι είναι όλοι
εξίσου σημαντικοί για τους εαυτούς τους. Συνειδητοποίησα πράγματα αυτονόητα που με την πίεση της δουλειάς
μπορεί να τα ξεχνάμε, όπως ότι όλοι έχουν την ίδια αγωνία για το παιδί τους, το σύντροφό τους, τους γονείς τους
και ότι δεν μπορείς να τους χειρίζεσαι σαν “περιστατικά”.
Κάνω ιδιαίτερη προσπάθεια για να αφιερώνω περισσότερη ώρα σε όλους, ακόμα και αν έχουν λειτουργικά
ενοχλήματα, προσπαθώ να παρακολουθώ την εξέλιξή
τους και να ενδιαφέρομαι για τους ίδιους και αυτούς που
είναι γύρω τους.
Κατά καιρούς στη στήλη σας “Εξωσκοπήσεις” στο
περιοδικό μας, είχατε εκφράσει επιφυλάξεις για
κάποια πράγματα που είναι κοινά αποδεκτά. Μπορείτε να αναφερθείτε σε μερικά από αυτά που θεωρείτε σημαντικά;
Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να κατανέμονται τα χρήματα
για την υγεία ορθολογικά. Αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιείται η έννοια του cost-effective, μπορεί να καταλήξει
να βάζει τα χρήματα πάνω από τη ζωή των ανθρώπων.
Υποστήριξα ότι η έναρξη screening για καρκίνο παχέος
εντέρου που σήμερα είναι στα 50 θα έπρεπε να κατέβει στα 45 προκειμένου να βρίσκουμε προκαρκινικές
βλάβες , πολύποδες και όχι καρκίνους. Αλλά πρέπει να
εναρμονίσουμε την πρακτική μας με το ότι η καμπύλη
συχνότητας καρκίνου παχέος εντέρου έχει μετακινηθεί

Επίσης διαφώνησα με την άκριτη υιοθέτηση ξένων κατευθυντήριων οδηγιών, όπως έγινε με τις Ελληνικές
οδηγίες για screening για καρκίνο παχέος εντέρου, όπου
έγινε αποδεκτός ο συνδυασμός ορθοσιγμοειδοσκόπησης και Ηb κοπράνων. Υποστήριξα ότι αυτό είναι λάθος.
Είναι σαν να κάνεις μαστογραφία στον ένα μόνον μαστό.
Θα έχεις στατιστικά σημαντική μείωση του καρκίνου,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ικανοποιητικό απλά και
μόνον επειδή είναι στατιστικά σημαντικό. Αν ελέγξεις όλο
το έντερο θα έχεις ακόμα πιο καλά αποτελέσματα από το
να ελέγξεις το αριστερό μόνον. Όσο για την Hb κοπράνων, η ευαισθησία της είναι 65% στα τρία δείγματα και
η συμμόρφωση για ετήσια εφαρμογή 13%. Είναι λογικά
πράγματα αυτά;
Νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την έννοια του στατιστικά σημαντικού;
Διερωτώμαι αν οτιδήποτε “στατιστικά σημαντικό” είναι
έτοιμο για να εφαρμοστεί κλινικά. Ο νόμος της βαρύτητας είναι ένας σοβαρός νόμος που δεν μπορείς να παραγνωρίσεις. Αφήνεις 100 φορές ένα ποτήρι να πέσει και
πέφτει κάτω και τις 100. Δεν πέφτει 60% ενώ πηγαίνει
προς τα πάνω 40%, γιατί αν συμβαίνει αυτό δεν ισχύει ο
νόμος της βαρύτητας. Αν όμως μιλήσεις για κάποια φάρ-
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μακα ή για κάποιες θεραπείες θα δεις ότι πολύ συχνά η
διαφορά από placebo είναι αυτής της κατηγορίας. 6040 σημαίνει ότι ίσως έχεις ανακαλύψει ένα μικρό μέρος
από τον μηχανισμό, αλλά σίγουρα δεν τον ξέρεις όλον. Το
συγκεκριμένο εύρημα θα μπορούσε να μην είναι αξιόλογο και έτοιμο για κλινική εφαρμογή. Θέλει πολύ σκέψη.
Αυτή η στρέβλωση μερικώς θα περιοριστεί αν αρχίσουν
να δημοσιεύονται και οι αρνητικές εργασίες. Φαίνεται
ότι υπάρχει βούληση από μερικά μεγάλα περιοδικά για
να αρχίσει κάτι τέτοιο. Τώρα νομιμοποιείται η χρήση κάποιων φαρμάκων ή μεθόδων γιατί δημοσιεύεται μόνον
η εργασία που βρήκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά, ενώ δεν γνωστοποιούνται οι 25 που δεν βρήκαν.
Βλέπουμε άχρηστες θεραπείες, φάρμακα και οδηγίες να
κυκλοφορούν και να ταλαιπωρούν ανθρώπους ενώ είναι
βασισμένες σε τέτοιου είδους αμφίβολες και διαβλητές
τεκμηριώσεις.
Επίσης άλλη σοβαρή παράλειψη στις σημερινές μελέτες
είναι το ότι δεν συνυπολογίζεται ο ψυχικός παράγων,
άγχος - στρες, στην εκτίμηση της βαρύτητας ή της πρόγνωσης μιας πάθησης. Πώς μπορεί να υπολογίζεις το ρίσκο εμφράγματος με βάση τις βιοχημικές εξετάσεις , την
αρτηριακή πίεση, το βάρος σώματος ή τον διαβήτη και
να παραλείπεις έναν τόσο καθοριστικό παράγοντα όπως
το στρες; Δεν είναι περίεργο που στη ν. Crohn, όπου
ξέρουμε ότι η κύρια αιτία υποτροπής είναι το στρες, δεν
έχουμε συνηθίσει να το θεραπεύουμε κατά προτεραιότητα ή να ασχολούμαστε με αυτό; Μοιάζει να μας ταλαιπωρούν ακόμα τα κατάλοιπα του Διαφωτισμού, που
θεωρούσε ότι η ψυχή ήταν μια ξεχωριστή οντότητα που
συμβίωνε πρόσκαιρα μέσα στο σώμα.
Πέστε μου μερικά βιβλία που αγαπήσατε και θα συνιστούσατε να διαβάσουν οι αναγνώστες μας.
Ένα σπουδαίο βιβλίο είναι το Thinking, fast and slow του
νομπελίστα Daniel Kahneman. Μιλάει για τη λογική μας
και για τον τρόπο που αυτή στρεβλώνεται από τις υποκειμενικές εντυπώσεις μας.
Το A short treatise on the Great Virtues, του Andre
Comte-Sponville είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον βιβλίο
γιατί αναλύει και εμβαθύνει στις βασικές αρετές.
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Ένα άλλο σημαντικό παλαιότερο βιβλίο είναι το Getting to
yes των Ury, Fisher, Patton που είναι ένα από τα κλασσικά αναγνώσματα και βοηθάει να λύνεις διαφορές με έναν
πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς βία.
Έχετε διατελέσει Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Κέρκυρας, Πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας που είναι από τις παλαιότερες ιατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και εκπρόσωπος της
ΕΠΕΓΕ στην UEMS . Τι σας έμεινε από όλα αυτά;
Οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων δεν έχουν εξουσία
για να επιβάλλουν αυτά που διαπιστώνουν ότι πρέπει να
αλλάξουν. Η αρμοδιότητα εφαρμογής του νόμου ανήκε
παλαιότερα στις Νομαρχίες, και τώρα στις Περιφέρειες.
Όμως τα πολιτικά παιχνίδια και οι αδιαφανείς συναλλαγές που χαρακτηρίζουν όλη την πολιτική ζωή του τόπου
εμπόδιζαν κάθε προσπάθεια επιβολής μιας σύννομης
λειτουργίας των εποχιακών τουριστοιατρείων, των ιδιωτικών κλινικών, του νοσοκομείου και των ιατρείων γενικότερα. Κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας μου
υπήρχε τέτοια αντίσταση από τους εκπροσώπους του
κράτους, που σε αποκάρδιωνε και στο τέλος εμπόδιζε
πολλές από τις προσπάθειες που κάναμε. Παρόλα αυτά
νομίζω ότι κάναμε αρκετά πράγματα στον ΙΣΚ την εποχή
εκείνη.
Ο ρόλος του ΠΙΣ επίσης ήταν πολύ άσχημος όλα τα χρόνια.
Ο ΠΙΣ εκτός του ότι ποτέ δεν ηγήθηκε της αναμόρφωσης
του συστήματος υγείας, δεν είχε ποτέ θετικές προτάσεις
ή ακριβέστερα δεν είχε προτάσεις. Μόνον αρνητισμό για
οποιαδήποτε αλλαγή εκδήλωνε όλα τα χρόνια. Αυτό κατέληγε πάντα στο να επιδιώκει να διαιωνίζεται η υφιστάμενη κατάσταση, έστω και αν είναι αποτυχημένη.
Από την UEMS παραιτήθηκα μετά από 2 χρόνια αφότου
μου έκανε την τιμή η ΕΠΕΓΕ να με επιλέξει εκπρόσωπο.
Ο λόγος είναι ότι έβλεπα ότι σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι
των κρατών μελών έρχονταν στις συνεδριάσεις εντελώς
απροετοίμαστοι και έλεγαν ότι σκαρφίζονταν εκείνη τη
στιγμή. Μου είχαν αναθέσει τη Διεύθυνση Ανταλλαγών,
πράγμα τιμητικό για την Ελλάδα που την εποχή εκείνη
ήταν μια πολλά υποσχόμενη χώρα. Οι σύνοδοι εργασίας
θύμιζαν περισσότερο κοινωνικές συναντήσεις παρά συνεδριάσεις εργασίας. Η εντύπωση που αποκόμισα είναι

ότι η UEMS είναι μια πολύ χαλαρή οργάνωση και δεν επιθυμούσα να ξοδεύω χρόνο γι αυτήν.
Πέστε μας για μια στάση ζωής που σας έχει κάνει
εντύπωση και έχει κάτι να διδάξει γενικότερα.
Πρόσφατα διάβαζα το βιβλίο Long walk to Freedom
του Nelson Mandela. Είναι ένα αρκετά βαρετό βιβλίο
με πολλά ονόματα και λεπτομέρειες, αλλά κάθε τόσο
έχει μερικές ενδιαφέρουσες σκέψεις. Στον πρόλογο ο
B.Clinton αναρωτιέται πώς ο Mandela μπόρεσε να υιοθετήσει αυτή τη στάση συμφιλίωσης και λήθης για το
παρελθόν του apartheid που τον είχε φυλακίσει : “Πες
μου στ’ αλήθεια. Όταν αναχωρούσες από τη φυλακή μετά
από 27 χρόνια , βρίσκοντας ξανά την ελευθερία σου, δεν
τους μισούσες όλους αυτούς που σε φυλάκισαν και σου
στέρησαν την ελευθερία;”.
Ο Μαντέλα απαντάει “Απολύτως τους μισούσα, γιατί με
φυλάκισαν για τόσο μεγάλο διάστημα. Με κακοποίησαν.
Δεν είδα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Έχασα τον γάμο
μου και τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Ήμουν θυμωμένος. Και ήμουν φοβισμένος, γιατί δεν ήμουν ελεύθερος για τόσο μεγάλο διάστημα. Αλλά όπως πλησίαζα για
να επιβιβαστώ στο αυτοκίνητο που με περίμενε έξω από
τη φυλακή, διαπίστωσα ότι αν συνέχιζα να τους μισώ τη
στιγμή που θα περνούσα την πόρτα της φυλακής, θα συνέχιζα να τους κουβαλάω μαζί μου. Ήθελα να απαλλαγώ
από αυτούς”. Έκοψε το νήμα και τους άφησε πίσω του,
στη φυλακή. Νομίζω ότι είναι μια μεγαλειώδης, μεγαλόψυχη αλλά και λυτρωτική σκέψη για να αφήνεις πίσω
σου κάποιες μίζερες τραυματικές εμπειρίες, ώστε να
μπορείς να ζήσεις θετικά τη ζωή σου.
Πώς βιώνετε τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική
περιπέτεια που περνά ο τόπος;
Η αποτυχία της χώρας χτιζόταν επί πολλά χρόνια. Όλοι
το βλέπαμε, αλλά κάναμε ότι δεν το βλέπαμε. Ίσως γιατί
είχαμε την αίσθηση ότι δεν αναστρέφεται η εκτεταμένη
σαθρή νοοτροπία συναλλαγών μεταξύ από τους πολιτικούς, τα κόμματα, τους συνδικαλιστές και τους πολίτες.
Προβληματίζομαι με τον τρόπο που σκέφτονται και αποφασίζουν οι συμπολίτες μας ακόμα και τώρα, που είναι
όλα φανερά. Είναι επίσης απογοητευτική η ανεπάρκεια

των λαλίστατων ηγετών μας .
Είμαστε μια χρεοκοπημένη επιχείρηση που κρατιέται στη
ζωή τεχνητά, με δανεικά. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να μας
δανείζουν για πάντα και δεν έχω ακούσει κάποια πειστική απάντηση στο ερώτημα “τι είναι αυτό που μπορεί να
μας γλυτώσει από τη χρεοκοπία”.
Εντύπωση κάνει και ο τρόπος που γίνεται η πολιτική συζήτηση στην Ελλάδα. Χωριστήκαμε σε μνημονιακούς και
αντι-μνημονιακούς, αντί να χωριστούμε σε αυτούς που
ήταν υπέρ της λήψης δανείου και αυτούς που ήταν κατά.
Η λήψη δανείου ήταν το πραγματικό ζήτημα. Δάνεια ζητήσαμε, όχι μνημόνια. Το μνημόνιο είναι η συμφωνία που
περιέχει τους όρους με τους οποίους σου δίνεται το δάνειο. Εστιάζοντας στο δάνειο θα είχαμε κάνει την ουσιαστική συζήτηση που δεν έγινε: Γιατί δεν μας φθάνουν
τα χρήματα; Ποιοι σπαταλούν, ποιοι παίρνουν πρόωρες
συντάξεις, ποιοι έχουν ασφάλιση και σύνταξη χωρίς να
πληρώνουν ασφάλιστρα, ποιοι είναι οι όροι του δανείου,
πώς θα μοιραστούμε τα βάρη;
Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι κανένας δεν σκέφτηκε αυτήν την προσέγγιση και γι’ αυτό αναρωτιέμαι μήπως όλοι
θέλουν να αποφύγουν τη συζήτηση αυτή.
Δεν ξέρω τον χρόνο της επίσημης χρεοκοπίας, γιατί το
πιστωτικό σύστημα μπορεί και στρεβλώνει την πραγματική οικονομία.
Στο τέλος, στον τόπο αυτό θα γεννηθεί αναγκαστικά κάτι
άλλο, μάλλον όχι τόσο ευχάριστο, χαλαρό, βολικό και
εύκολο όσο η μεταπολεμική Ελλάδα. Θα πρέπει να είναι
σκληρό και πειθαρχημένο για να αντέξει στο επιθετικό
κλίμα των καιρών μας και για να τιθασεύσει το σημερινό
ρεμπελιό. Η ιστορία δεν επιφυλάσσει υποχρεωτικά ένα
happy-end. Πρέπει να εγκαταλειφθεί το όνειρο για εύκολες χαριστικές λύσεις, αν θέλουμε να αποτρέψουμε ένα
unhappy-end.
Έως τότε, δεν μένει παρά να αρμενίζουμε τα κύματα
όπως έρχονται, προσπαθώντας να φρενάρουμε την κατηφόρα. Ενδιάμεσα όμως δεν πρέπει να παραλείπουμε
να απολαμβάνουμε όλα αυτά που ακόμα μας χαρίζει ο
υπέροχος και ξεχωριστός τόπος στον οποίο ζούμε …
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μακα ή για κάποιες θεραπείες θα δεις ότι πολύ συχνά η
διαφορά από placebo είναι αυτής της κατηγορίας. 6040 σημαίνει ότι ίσως έχεις ανακαλύψει ένα μικρό μέρος
από τον μηχανισμό, αλλά σίγουρα δεν τον ξέρεις όλον. Το
συγκεκριμένο εύρημα θα μπορούσε να μην είναι αξιόλογο και έτοιμο για κλινική εφαρμογή. Θέλει πολύ σκέψη.
Αυτή η στρέβλωση μερικώς θα περιοριστεί αν αρχίσουν
να δημοσιεύονται και οι αρνητικές εργασίες. Φαίνεται
ότι υπάρχει βούληση από μερικά μεγάλα περιοδικά για
να αρχίσει κάτι τέτοιο. Τώρα νομιμοποιείται η χρήση κάποιων φαρμάκων ή μεθόδων γιατί δημοσιεύεται μόνον
η εργασία που βρήκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά, ενώ δεν γνωστοποιούνται οι 25 που δεν βρήκαν.
Βλέπουμε άχρηστες θεραπείες, φάρμακα και οδηγίες να
κυκλοφορούν και να ταλαιπωρούν ανθρώπους ενώ είναι
βασισμένες σε τέτοιου είδους αμφίβολες και διαβλητές
τεκμηριώσεις.
Επίσης άλλη σοβαρή παράλειψη στις σημερινές μελέτες
είναι το ότι δεν συνυπολογίζεται ο ψυχικός παράγων,
άγχος - στρες, στην εκτίμηση της βαρύτητας ή της πρόγνωσης μιας πάθησης. Πώς μπορεί να υπολογίζεις το ρίσκο εμφράγματος με βάση τις βιοχημικές εξετάσεις , την
αρτηριακή πίεση, το βάρος σώματος ή τον διαβήτη και
να παραλείπεις έναν τόσο καθοριστικό παράγοντα όπως
το στρες; Δεν είναι περίεργο που στη ν. Crohn, όπου
ξέρουμε ότι η κύρια αιτία υποτροπής είναι το στρες, δεν
έχουμε συνηθίσει να το θεραπεύουμε κατά προτεραιότητα ή να ασχολούμαστε με αυτό; Μοιάζει να μας ταλαιπωρούν ακόμα τα κατάλοιπα του Διαφωτισμού, που
θεωρούσε ότι η ψυχή ήταν μια ξεχωριστή οντότητα που
συμβίωνε πρόσκαιρα μέσα στο σώμα.
Πέστε μου μερικά βιβλία που αγαπήσατε και θα συνιστούσατε να διαβάσουν οι αναγνώστες μας.
Ένα σπουδαίο βιβλίο είναι το Thinking, fast and slow του
νομπελίστα Daniel Kahneman. Μιλάει για τη λογική μας
και για τον τρόπο που αυτή στρεβλώνεται από τις υποκειμενικές εντυπώσεις μας.
Το A short treatise on the Great Virtues, του Andre
Comte-Sponville είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον βιβλίο
γιατί αναλύει και εμβαθύνει στις βασικές αρετές.
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Ένα άλλο σημαντικό παλαιότερο βιβλίο είναι το Getting to
yes των Ury, Fisher, Patton που είναι ένα από τα κλασσικά αναγνώσματα και βοηθάει να λύνεις διαφορές με έναν
πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς βία.
Έχετε διατελέσει Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
Κέρκυρας, Πρόεδρος της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας που είναι από τις παλαιότερες ιατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και εκπρόσωπος της
ΕΠΕΓΕ στην UEMS . Τι σας έμεινε από όλα αυτά;
Οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων δεν έχουν εξουσία
για να επιβάλλουν αυτά που διαπιστώνουν ότι πρέπει να
αλλάξουν. Η αρμοδιότητα εφαρμογής του νόμου ανήκε
παλαιότερα στις Νομαρχίες, και τώρα στις Περιφέρειες.
Όμως τα πολιτικά παιχνίδια και οι αδιαφανείς συναλλαγές που χαρακτηρίζουν όλη την πολιτική ζωή του τόπου
εμπόδιζαν κάθε προσπάθεια επιβολής μιας σύννομης
λειτουργίας των εποχιακών τουριστοιατρείων, των ιδιωτικών κλινικών, του νοσοκομείου και των ιατρείων γενικότερα. Κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας μου
υπήρχε τέτοια αντίσταση από τους εκπροσώπους του
κράτους, που σε αποκάρδιωνε και στο τέλος εμπόδιζε
πολλές από τις προσπάθειες που κάναμε. Παρόλα αυτά
νομίζω ότι κάναμε αρκετά πράγματα στον ΙΣΚ την εποχή
εκείνη.
Ο ρόλος του ΠΙΣ επίσης ήταν πολύ άσχημος όλα τα χρόνια.
Ο ΠΙΣ εκτός του ότι ποτέ δεν ηγήθηκε της αναμόρφωσης
του συστήματος υγείας, δεν είχε ποτέ θετικές προτάσεις
ή ακριβέστερα δεν είχε προτάσεις. Μόνον αρνητισμό για
οποιαδήποτε αλλαγή εκδήλωνε όλα τα χρόνια. Αυτό κατέληγε πάντα στο να επιδιώκει να διαιωνίζεται η υφιστάμενη κατάσταση, έστω και αν είναι αποτυχημένη.
Από την UEMS παραιτήθηκα μετά από 2 χρόνια αφότου
μου έκανε την τιμή η ΕΠΕΓΕ να με επιλέξει εκπρόσωπο.
Ο λόγος είναι ότι έβλεπα ότι σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι
των κρατών μελών έρχονταν στις συνεδριάσεις εντελώς
απροετοίμαστοι και έλεγαν ότι σκαρφίζονταν εκείνη τη
στιγμή. Μου είχαν αναθέσει τη Διεύθυνση Ανταλλαγών,
πράγμα τιμητικό για την Ελλάδα που την εποχή εκείνη
ήταν μια πολλά υποσχόμενη χώρα. Οι σύνοδοι εργασίας
θύμιζαν περισσότερο κοινωνικές συναντήσεις παρά συνεδριάσεις εργασίας. Η εντύπωση που αποκόμισα είναι

ότι η UEMS είναι μια πολύ χαλαρή οργάνωση και δεν επιθυμούσα να ξοδεύω χρόνο γι αυτήν.
Πέστε μας για μια στάση ζωής που σας έχει κάνει
εντύπωση και έχει κάτι να διδάξει γενικότερα.
Πρόσφατα διάβαζα το βιβλίο Long walk to Freedom
του Nelson Mandela. Είναι ένα αρκετά βαρετό βιβλίο
με πολλά ονόματα και λεπτομέρειες, αλλά κάθε τόσο
έχει μερικές ενδιαφέρουσες σκέψεις. Στον πρόλογο ο
B.Clinton αναρωτιέται πώς ο Mandela μπόρεσε να υιοθετήσει αυτή τη στάση συμφιλίωσης και λήθης για το
παρελθόν του apartheid που τον είχε φυλακίσει : “Πες
μου στ’ αλήθεια. Όταν αναχωρούσες από τη φυλακή μετά
από 27 χρόνια , βρίσκοντας ξανά την ελευθερία σου, δεν
τους μισούσες όλους αυτούς που σε φυλάκισαν και σου
στέρησαν την ελευθερία;”.
Ο Μαντέλα απαντάει “Απολύτως τους μισούσα, γιατί με
φυλάκισαν για τόσο μεγάλο διάστημα. Με κακοποίησαν.
Δεν είδα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν. Έχασα τον γάμο
μου και τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Ήμουν θυμωμένος. Και ήμουν φοβισμένος, γιατί δεν ήμουν ελεύθερος για τόσο μεγάλο διάστημα. Αλλά όπως πλησίαζα για
να επιβιβαστώ στο αυτοκίνητο που με περίμενε έξω από
τη φυλακή, διαπίστωσα ότι αν συνέχιζα να τους μισώ τη
στιγμή που θα περνούσα την πόρτα της φυλακής, θα συνέχιζα να τους κουβαλάω μαζί μου. Ήθελα να απαλλαγώ
από αυτούς”. Έκοψε το νήμα και τους άφησε πίσω του,
στη φυλακή. Νομίζω ότι είναι μια μεγαλειώδης, μεγαλόψυχη αλλά και λυτρωτική σκέψη για να αφήνεις πίσω
σου κάποιες μίζερες τραυματικές εμπειρίες, ώστε να
μπορείς να ζήσεις θετικά τη ζωή σου.
Πώς βιώνετε τη σύγχρονη κοινωνικοοικονομική
περιπέτεια που περνά ο τόπος;
Η αποτυχία της χώρας χτιζόταν επί πολλά χρόνια. Όλοι
το βλέπαμε, αλλά κάναμε ότι δεν το βλέπαμε. Ίσως γιατί
είχαμε την αίσθηση ότι δεν αναστρέφεται η εκτεταμένη
σαθρή νοοτροπία συναλλαγών μεταξύ από τους πολιτικούς, τα κόμματα, τους συνδικαλιστές και τους πολίτες.
Προβληματίζομαι με τον τρόπο που σκέφτονται και αποφασίζουν οι συμπολίτες μας ακόμα και τώρα, που είναι
όλα φανερά. Είναι επίσης απογοητευτική η ανεπάρκεια

των λαλίστατων ηγετών μας .
Είμαστε μια χρεοκοπημένη επιχείρηση που κρατιέται στη
ζωή τεχνητά, με δανεικά. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να μας
δανείζουν για πάντα και δεν έχω ακούσει κάποια πειστική απάντηση στο ερώτημα “τι είναι αυτό που μπορεί να
μας γλυτώσει από τη χρεοκοπία”.
Εντύπωση κάνει και ο τρόπος που γίνεται η πολιτική συζήτηση στην Ελλάδα. Χωριστήκαμε σε μνημονιακούς και
αντι-μνημονιακούς, αντί να χωριστούμε σε αυτούς που
ήταν υπέρ της λήψης δανείου και αυτούς που ήταν κατά.
Η λήψη δανείου ήταν το πραγματικό ζήτημα. Δάνεια ζητήσαμε, όχι μνημόνια. Το μνημόνιο είναι η συμφωνία που
περιέχει τους όρους με τους οποίους σου δίνεται το δάνειο. Εστιάζοντας στο δάνειο θα είχαμε κάνει την ουσιαστική συζήτηση που δεν έγινε: Γιατί δεν μας φθάνουν
τα χρήματα; Ποιοι σπαταλούν, ποιοι παίρνουν πρόωρες
συντάξεις, ποιοι έχουν ασφάλιση και σύνταξη χωρίς να
πληρώνουν ασφάλιστρα, ποιοι είναι οι όροι του δανείου,
πώς θα μοιραστούμε τα βάρη;
Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι κανένας δεν σκέφτηκε αυτήν την προσέγγιση και γι’ αυτό αναρωτιέμαι μήπως όλοι
θέλουν να αποφύγουν τη συζήτηση αυτή.
Δεν ξέρω τον χρόνο της επίσημης χρεοκοπίας, γιατί το
πιστωτικό σύστημα μπορεί και στρεβλώνει την πραγματική οικονομία.
Στο τέλος, στον τόπο αυτό θα γεννηθεί αναγκαστικά κάτι
άλλο, μάλλον όχι τόσο ευχάριστο, χαλαρό, βολικό και
εύκολο όσο η μεταπολεμική Ελλάδα. Θα πρέπει να είναι
σκληρό και πειθαρχημένο για να αντέξει στο επιθετικό
κλίμα των καιρών μας και για να τιθασεύσει το σημερινό
ρεμπελιό. Η ιστορία δεν επιφυλάσσει υποχρεωτικά ένα
happy-end. Πρέπει να εγκαταλειφθεί το όνειρο για εύκολες χαριστικές λύσεις, αν θέλουμε να αποτρέψουμε ένα
unhappy-end.
Έως τότε, δεν μένει παρά να αρμενίζουμε τα κύματα
όπως έρχονται, προσπαθώντας να φρενάρουμε την κατηφόρα. Ενδιάμεσα όμως δεν πρέπει να παραλείπουμε
να απολαμβάνουμε όλα αυτά που ακόμα μας χαρίζει ο
υπέροχος και ξεχωριστός τόπος στον οποίο ζούμε …
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ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΉ ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΌΝΙΑΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΌΤΗΤΑΣ
Μ. Γλυνός, Ακτινολόγος, Δ/ντής Τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας, ΔΘΚΑ «Υγεία»

Η χρόνια δυσκοιλιότητα αποτελεί τη συχνότερη λειτουργική γαστρεντερική διαταραχή, με συχνότητα περίπου 20% στο γενικό πληθυσμό(1,2,3)και σημαντικές
οικονομικές επιπτώσεις. Στους ηλικιωμένους η συχνότητα αυτή αυξάνεται σημαντικά, καθώς αυξάνεται η συχνότητα λειτουργικών και ανατομικών διαταραχών του
πυελικού εδάφους. Τα αίτια είναι ποικίλα, συχνά δε συνυπάρχουν περισσότερα του ενός (πίνακας 1).

Πίνακας 2: Κριτήρια Ρώμης ΙΙΙ για τη λειτουργική δυσκοιλιότητα
Η διάγνωση βασίζεται στην παρουσία των παρακάτω για
τουλάχιστον τρεις μήνες (με την έναρξη των συμπτωμάτων
τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη διάγνωση)
1.Τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα:
l  Έντονη

προσπάθεια στην αφόδευση σε τουλάχιστον
25% των κενώσεων

Πίνακας 1. ΑΙΤΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ
Νευρογενή
Περιφερικά

Μη Νευρογενή

Υποκαλιαιμία

Αυτόνομη νευροπάθεια

Νευρογενής ανορεξία

Ν.Hirschprung

Κύηση

N. Chagas

Υπολειτουργία υπόφυσης

Iδιοπαθής ψευδοαπόφραξη

Μυοτονική δυστροφία
Ιδιοπαθής δυσκοιλιότητα

Πολλαπλή σκλήρυνση

normal colonic transit

Κακώσεις ΣΣ

Slow transit constipation

Ν. Parkinson

Δυσχεραινομένη αφόδευση

Σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου
Φάρμακα

Ακόμα όμως και ο ορισμός της χρόνιας δυσκοιλιότητας
είναι δυσχερής, καθώς η ερμηνεία της από τους ασθενείς ποικίλλει, με μερικούς να αναφέρουν ως δυσκοιλιότητα την αδυναμία τους να αφοδεύσουν κατά βούληση,
ενώ άλλοι ουσιαστικά αναφέρονται σε δυσχεραινομένη
αφόδευση ή αποφρακτική δυσχεσία.
Από το 2006 ισχύουν τα διαγνωστικά κριτήρια Ρώμης ΙΙΙ
για την λειτουργική δυσκοιλιότητα (πίνακας 2)
Η πρώτη προσέγγιση του ασθενούς με χρόνια δυσκοιλιότητα στοχεύει στον αποκλεισμό υποκείμενης οργανικής νόσου(4). Περαιτέρω ανάλυση εκφεύγει του σκοπού του παρόντος άρθρου.
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Σ κύβαλα ή σκληρά οζώδη κόπρανα σε τουλάχιστον
25% των κενώσεων

l

 ίσθημα ατελούς κένωσης σε τουλάχιστον 25% των
Α
κενώσεων

Υποθυρεοειδισμός

Σακχαρώδηε διαβήτης

Κεντρικά

l

l

l

 ίσθηση ορθοπρωκτικής απόφραξης σε τουλάχιστον
Α
25% των κενώσεων
 ειρισμοί για διευκόλυνση της κένωσης (δακτυλική
Χ
υποβοήθηση, μάλαξη περινέου) σε τουλάχιστον 25%
των κενώσεων

l Λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα

2. Μαλακά κόπρανα σπανίως παρατηρούνται χωρίς χρήση
καθαρτικών
3. Ανεπαρκή κριτήρια για διάγνωση συνδρόμου ευερεθίστου εντέρου.

Ακτινολογική διερεύνηση
Αφού αποκλειστούν οργανικά αίτια, η απλή ακτινογραφία κοιλίας μπορεί να αναδείξει παρουσία μεγάλης ποσότητας κοπράνων στο παχύ έντερο ή ακόμα και μεγάκολο. Η μελέτη με βάριο (βαριούχος υποκλυσμός)
μπορεί να αναδείξει την κλασσική διάταση της νόσου
του Hirschprung και θα πρέπει να διενεργείται σε περιπτώσεις εμμένουσας δυσκοιλιότητας σε βρεφική
ηλικία, ιδίως σε άρρενα βρέφη. Στις περιπτώσεις αυτές
σκόπιμο είναι να μην προηγείται εντερικός καθαρισμός,
καθώς ενδέχεται να αλλοιώσει την εικόνα. Επί πλέον, ο
καθετήρας εισαγωγής του σκιαγραφικού θα πρέπει να
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αφαιρείται πριν την λήψη εικόνων, ώστε να αναδειχθεί
ενδεχόμενο μικρό αγαγγλιονικό τμήμα του ορθού. Η
συνεισφορά όμως της κλασσικής ακτινολογικής εξέτασης κρίνεται μικρή όσον αφορά στην διάγνωση του
ανενεργού παχέος εντέρου (colonicinertia).
Στις περισσότερες περιπτώσεις χρόνιας δυσκοιλιότητας
η οποία δεν υφίεται με υπακτικά ή με δίαιτα υψηλής
περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, το κυρίαρχο ερώτημα
είναι εάν πρόκειται περί δυσκοιλιότητας βραδείας διάβασης ή εάν το πρόβλημα εντοπίζεται στην αφόδευση.
Η εξέταση εκλογής εδώ είναι η μελέτη του χρόνου εντερικής διάβασης (colon transit time).
Μελέτη χρόνου εντερικής διάβασης.
Η εξέταση γίνεται με την χορήγηση ακτινοσκιερών δεικτών (markers) και την παρακολούθηση της πορείας
τους μέχρι το ορθό. Συνηθέστερες τεχνικές είναι:
1. Χορήγηση από του στόματος έξι καψιδίων με 10
δείκτες έκαστο, ένα κάθε πρωί και λήψη απλής ακτινογραφίας κοιλίας την 7η ημέρα (την επομένη της λήψεως
του τελευταίου καψιδίου). Με την τεχνική αυτή δίδεται
η δυνατότητα μελέτης του τμηματικού χρόνου, δηλαδή
του δεξιού, του αριστερού παχέος εντέρου και του ορθοσιγμοειδούς.(Kim, Karasick)
2. Χορήγηση από του στόματος έξι καψιδίων με 10 δείκτες έκαστο, δύο κάθε πρωί (ημέρα 0, 1 και 2) και λήψη
απλής ακτινογραφίας την 4η και, εάν χρειάζεται, την 7η
ημέρα από της πρώτης λήψεως. Ο τμηματικός χρόνος
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των δεικτών με 1,2. (Εικ 1)

Εικ. 1.
Μέτρησηcolonic transit time.
Ακολουθείται η
μέτρηση κατά Metcalf.

Metcalf
protocol

Right Colon

Left Colon

Rectosigmoid

Colon

4th day

12

14

14

40

7th day

0

0

2

2

Transit Time

12 hours

14 hours

16 hours

42 hours

Normal Values:
Right Colon

=

11.3 hours

Left Colon

=

11.3 hours

Rectosigmoid

=

12.4 hours

________________________________________
Total		

35 hours

a. If, on day 4, there are more than a total of 50 markers,
transit time is abnormal and an X-ray needs to be taken
on day 7.
b. If total colonic transit time is more than 70 hours, then
transit in any segment is    abnormal if more than 30
hours.

3. Χορήγηση από του στόματος πέντε καψιδίων με 10
δείκτες έκαστο την ημέρα 0 και λήψη απλής ακτινογραφίας κοιλίας την 3η και την 5η ημέρα από λήψεως. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται περισσότερο στο τμήμα μας.
Φυσιολογικά, την 3η ημέρα έχει αποβληθεί το 70%-80%
των δεικτών και την 5η ημέρα το 90%-100%. Εάν την 5η
ημέρα ανιχνεύονται περισσότεροι από 10 δείκτες, τότε
ελέγχεται η θέση τους. Εάν οι δείκτες είναι κατεσπαρμένοι σε όλο το μήκος του παχέος εντέρου, πρόκειται περί
βραδείας διάβασης. Εάν όμως οι δείκτες συνωστίζονται
στο ορθοσιγμοειδές, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει
εξέταση για διαταραχή της αφόδευσης.
Η αξιολόγηση του χρόνου εντερικής διάβασης θα πρέπει να γίνεται μόνο σε συνδυασμό με το ιστορικό του
ασθενούς και τις διατροφικές τους συνήθειες. Πολλοί (5) συνιστούν δίαιτα υψηλού υπολείμματος επί 2-3
ημέρες πρό της εξέτασης ενώ άλλοι συνιστούν απλώς
διακοπή κάθε φαρμακευτικής αγωγής για την περίοδο
λήψης των δεικτών.
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Η χρόνια δυσκοιλιότητα αποτελεί τη συχνότερη λειτουργική γαστρεντερική διαταραχή, με συχνότητα περίπου 20% στο γενικό πληθυσμό(1,2,3)και σημαντικές
οικονομικές επιπτώσεις. Στους ηλικιωμένους η συχνότητα αυτή αυξάνεται σημαντικά, καθώς αυξάνεται η συχνότητα λειτουργικών και ανατομικών διαταραχών του
πυελικού εδάφους. Τα αίτια είναι ποικίλα, συχνά δε συνυπάρχουν περισσότερα του ενός (πίνακας 1).

Πίνακας 2: Κριτήρια Ρώμης ΙΙΙ για τη λειτουργική δυσκοιλιότητα
Η διάγνωση βασίζεται στην παρουσία των παρακάτω για
τουλάχιστον τρεις μήνες (με την έναρξη των συμπτωμάτων
τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη διάγνωση)
1.Τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα:
l  Έντονη

προσπάθεια στην αφόδευση σε τουλάχιστον
25% των κενώσεων

Πίνακας 1. ΑΙΤΙΑ ΧΡΟΝΙΑΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑΣ
Νευρογενή
Περιφερικά

Μη Νευρογενή

Υποκαλιαιμία

Αυτόνομη νευροπάθεια

Νευρογενής ανορεξία

Ν.Hirschprung

Κύηση

N. Chagas

Υπολειτουργία υπόφυσης

Iδιοπαθής ψευδοαπόφραξη

Μυοτονική δυστροφία
Ιδιοπαθής δυσκοιλιότητα

Πολλαπλή σκλήρυνση

normal colonic transit

Κακώσεις ΣΣ

Slow transit constipation

Ν. Parkinson

Δυσχεραινομένη αφόδευση

Σύνδρομο ευερεθίστου εντέρου
Φάρμακα

Ακόμα όμως και ο ορισμός της χρόνιας δυσκοιλιότητας
είναι δυσχερής, καθώς η ερμηνεία της από τους ασθενείς ποικίλλει, με μερικούς να αναφέρουν ως δυσκοιλιότητα την αδυναμία τους να αφοδεύσουν κατά βούληση,
ενώ άλλοι ουσιαστικά αναφέρονται σε δυσχεραινομένη
αφόδευση ή αποφρακτική δυσχεσία.
Από το 2006 ισχύουν τα διαγνωστικά κριτήρια Ρώμης ΙΙΙ
για την λειτουργική δυσκοιλιότητα (πίνακας 2)
Η πρώτη προσέγγιση του ασθενούς με χρόνια δυσκοιλιότητα στοχεύει στον αποκλεισμό υποκείμενης οργανικής νόσου(4). Περαιτέρω ανάλυση εκφεύγει του σκοπού του παρόντος άρθρου.
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Σ κύβαλα ή σκληρά οζώδη κόπρανα σε τουλάχιστον
25% των κενώσεων

l

 ίσθημα ατελούς κένωσης σε τουλάχιστον 25% των
Α
κενώσεων

Υποθυρεοειδισμός

Σακχαρώδηε διαβήτης

Κεντρικά

l

l

l

 ίσθηση ορθοπρωκτικής απόφραξης σε τουλάχιστον
Α
25% των κενώσεων
 ειρισμοί για διευκόλυνση της κένωσης (δακτυλική
Χ
υποβοήθηση, μάλαξη περινέου) σε τουλάχιστον 25%
των κενώσεων

l Λιγότερες από τρεις κενώσεις την εβδομάδα

2. Μαλακά κόπρανα σπανίως παρατηρούνται χωρίς χρήση
καθαρτικών
3. Ανεπαρκή κριτήρια για διάγνωση συνδρόμου ευερεθίστου εντέρου.

Ακτινολογική διερεύνηση
Αφού αποκλειστούν οργανικά αίτια, η απλή ακτινογραφία κοιλίας μπορεί να αναδείξει παρουσία μεγάλης ποσότητας κοπράνων στο παχύ έντερο ή ακόμα και μεγάκολο. Η μελέτη με βάριο (βαριούχος υποκλυσμός)
μπορεί να αναδείξει την κλασσική διάταση της νόσου
του Hirschprung και θα πρέπει να διενεργείται σε περιπτώσεις εμμένουσας δυσκοιλιότητας σε βρεφική
ηλικία, ιδίως σε άρρενα βρέφη. Στις περιπτώσεις αυτές
σκόπιμο είναι να μην προηγείται εντερικός καθαρισμός,
καθώς ενδέχεται να αλλοιώσει την εικόνα. Επί πλέον, ο
καθετήρας εισαγωγής του σκιαγραφικού θα πρέπει να
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αφαιρείται πριν την λήψη εικόνων, ώστε να αναδειχθεί
ενδεχόμενο μικρό αγαγγλιονικό τμήμα του ορθού. Η
συνεισφορά όμως της κλασσικής ακτινολογικής εξέτασης κρίνεται μικρή όσον αφορά στην διάγνωση του
ανενεργού παχέος εντέρου (colonicinertia).
Στις περισσότερες περιπτώσεις χρόνιας δυσκοιλιότητας
η οποία δεν υφίεται με υπακτικά ή με δίαιτα υψηλής
περιεκτικότητας σε φυτικές ίνες, το κυρίαρχο ερώτημα
είναι εάν πρόκειται περί δυσκοιλιότητας βραδείας διάβασης ή εάν το πρόβλημα εντοπίζεται στην αφόδευση.
Η εξέταση εκλογής εδώ είναι η μελέτη του χρόνου εντερικής διάβασης (colon transit time).
Μελέτη χρόνου εντερικής διάβασης.
Η εξέταση γίνεται με την χορήγηση ακτινοσκιερών δεικτών (markers) και την παρακολούθηση της πορείας
τους μέχρι το ορθό. Συνηθέστερες τεχνικές είναι:
1. Χορήγηση από του στόματος έξι καψιδίων με 10
δείκτες έκαστο, ένα κάθε πρωί και λήψη απλής ακτινογραφίας κοιλίας την 7η ημέρα (την επομένη της λήψεως
του τελευταίου καψιδίου). Με την τεχνική αυτή δίδεται
η δυνατότητα μελέτης του τμηματικού χρόνου, δηλαδή
του δεξιού, του αριστερού παχέος εντέρου και του ορθοσιγμοειδούς.(Kim, Karasick)
2. Χορήγηση από του στόματος έξι καψιδίων με 10 δείκτες έκαστο, δύο κάθε πρωί (ημέρα 0, 1 και 2) και λήψη
απλής ακτινογραφίας την 4η και, εάν χρειάζεται, την 7η
ημέρα από της πρώτης λήψεως. Ο τμηματικός χρόνος
υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των δεικτών με 1,2. (Εικ 1)

Εικ. 1.
Μέτρησηcolonic transit time.
Ακολουθείται η
μέτρηση κατά Metcalf.

Metcalf
protocol

Right Colon

Left Colon

Rectosigmoid

Colon

4th day

12

14

14

40

7th day

0

0

2

2

Transit Time

12 hours

14 hours

16 hours

42 hours

Normal Values:
Right Colon

=

11.3 hours

Left Colon

=

11.3 hours

Rectosigmoid

=

12.4 hours

________________________________________
Total		

35 hours

a. If, on day 4, there are more than a total of 50 markers,
transit time is abnormal and an X-ray needs to be taken
on day 7.
b. If total colonic transit time is more than 70 hours, then
transit in any segment is    abnormal if more than 30
hours.

3. Χορήγηση από του στόματος πέντε καψιδίων με 10
δείκτες έκαστο την ημέρα 0 και λήψη απλής ακτινογραφίας κοιλίας την 3η και την 5η ημέρα από λήψεως. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται περισσότερο στο τμήμα μας.
Φυσιολογικά, την 3η ημέρα έχει αποβληθεί το 70%-80%
των δεικτών και την 5η ημέρα το 90%-100%. Εάν την 5η
ημέρα ανιχνεύονται περισσότεροι από 10 δείκτες, τότε
ελέγχεται η θέση τους. Εάν οι δείκτες είναι κατεσπαρμένοι σε όλο το μήκος του παχέος εντέρου, πρόκειται περί
βραδείας διάβασης. Εάν όμως οι δείκτες συνωστίζονται
στο ορθοσιγμοειδές, τότε θα πρέπει να ακολουθήσει
εξέταση για διαταραχή της αφόδευσης.
Η αξιολόγηση του χρόνου εντερικής διάβασης θα πρέπει να γίνεται μόνο σε συνδυασμό με το ιστορικό του
ασθενούς και τις διατροφικές τους συνήθειες. Πολλοί (5) συνιστούν δίαιτα υψηλού υπολείμματος επί 2-3
ημέρες πρό της εξέτασης ενώ άλλοι συνιστούν απλώς
διακοπή κάθε φαρμακευτικής αγωγής για την περίοδο
λήψης των δεικτών.
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Σε πολλές, εν τούτοις, περιπτώσεις, η βραδεία εντερική διάβαση είναι δευτερογενής, λόγω κυρίως διαταραχών της αφόδευσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε
παλινδρομικές περιστάλσεις του αριστερού, κυρίως,
κόλου ή σε ενδογενείς μηχανισμούς αναστολής των περισταλτικών κυμάτων (6,7). Στη μελέτη από τους Shin,
Camillierietal (6) βρέθηκε ότι δεν αναδείχθηκαν σημαντικές διαφορές στους χρόνους εντερικής διάβασης
αλλά και στις δοκιμασίες αφόδευσης μεταξύ ατόμων με
διαταραχές αφόδευσης που υπεβλήθησαν σε κολεκτομή και εκείνων με διαταραχές αφόδευσης χωρίς προηγούμενη κολεκτομή. Τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη
ότι οποιαδήποτε απόφαση για μερική ή ολική κολεκτομή σε άτομα με χρόνια δυσκοιλιότητα θα πρέπει να λαμβάνεται μόνο μετά από πλήρη έλεγχο του μηχανισμού
αφόδευσης.

Απεικονιστική μελέτη ορθοπρωκτικής περιοχής

Αφοδευσιογράφημα (Defaecography)

Συχνότερες διαγνώσεις

Η αφόδευση επιτελείται μέσω μιάς νευρολογικά ελεγχόμενης συντονισμένων κινήσεων των πυελικών μυών
και των σφιγκτήρων του πρωκτού. Δυσλειτουργία του
μηχανισμού αυτού μπορεί να εκδηλωθεί ως διαταραχή
αφόδευσης με διάφορες μορφές. Έχει, συνεπώς, ιδιαίτερη σημασία η διεξαγωγή δυναμικών μελετών. Η ορθοπρωκτική μανομετρία, το test αποβολής μπαλονιού
50cc, το ηλεκρομυογράφημα αλλά κυρίως οι απεικονιστικές μελέτες εκεί ακριβώς αποσκοπούν.

Πρόκειται για την κυριότερη ακτινολογική μελέτη της
αφόδευσης. Ο σκοπός της εξέτασης είναι η μελέτη της
δυναμικής συμπεριφοράς της ορθοπρωκτικής περιοχής κατά τις φάσεις της αφόδευσης (ηρεμία, σύσφιγξη,
αφόδευση) και η ανάδειξη ανατομικών ή λειτουργικών
ανωμαλιών οι οποίες δεν ανιχνεύονται με τις στατικές
ακτινολογικές μεθόδους ( βαριούχος υποκλυσμός,
CT, MRI). Ειδικότερα, η δυναμική μαγνητική τομογραφία παρέχει όλες τις πληροφορίες που παρέχει και το
αφοδευογράφημα, επί πλέον δε αναδεικνύει καλύτερα
τις γειτνιάζουσες ανατομικές δομές (κόλπο, ουροδόχο
κύστη, ουρήθρα), έχει όμως κλινική αξία όταν γίνεται
σε θέση αφόδευσης, δηλαδή με ειδικό μηχάνημα σε καθιστή θέση. Για το λόγο αυτό δεν είναι ακόμη ευρέως
διαδεδομένο.

Σύνδρομο καθόδου του περινέου

Η ακεραιότητα του σφιγκτηριακού μηχανισμού εκτιμάται καλύτερα με το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα ή
με ειδικές τεχνικές της Μαγνητικής Τομογραφίας με ενδοπρωκτικά πηνία.
Το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα (EAUS) αναδεικνύει την ακεραιότητα του έσω και του έξω σφιγκτήρα,
καθώς και την παρουσία ή όχι συριγγίου το οποίο να
επηρρεάζει τις δομές αυτές. Παρόμοια μελέτη μπορεί να
γίνει με τη Μαγνητική Τομογραφία με τη χρήση ενδοπρωκτικών πηνίων, μελέτη σαφώς λιγότερο ανεκτή από
τον ασθενή και ακριβότερη.

Εικ 2. Φυσιολογική εντερική διάβαση. Α: 3η ημέρα Β: 5η
ημέρα.

εικ 5. Ενδοπρωκτικό MRI.

Αριστερά: Α: πρωκτοκοκκυγικός σύνδεσμος, Ε: έξω
σφιγκτήρας, Ι: έσω σφιγκτήρας, Τ: ο εγκάρσιος μυς του
περινέου, P: περινεϊκό σώμα, Β: βολβοσπογγιώδης μυς
Εικ 3. 5η ημέρα, βραδεία εντερική διάβαση.
Εικ 4. 5η ημέρα: 11 δείκτες στο ορθοσιγμοειδές.
Πιθανή διαταραχή αφόδευσης.
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Δεξιά: Ρ: ηβοορθικός, L: κοινός καταφυτικός επιμήκης
μυς, Ι: έσω σφιγκτήρας, U: ουρήθρα.

Κατά το αφοδευσιογράφημα εκτιμάται εμμέσως η συμπεριφορά του μυϊκού εδάφους του περινέου (ηβοορθικός, λαγονοκοκκυγικός και ηβοσπλαχνικός μυς).
Σκιαγραφείται peros, 60-90 min πρίν την εξέταση, το λεπτό και το παχύ έντερο, ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα εντεροκήλης. Τέλος, με ειδικό ακτινοσκιερό μείγμα,
σκιαγραφείται η λήκυθος του ορθού. Ο ασθενής τοποθετείται σε θέση αφόδευσης και καταγράφεται η φάση
ηρεμίας, η φάση σύσφιγξης, η δοκιμασία Valsalva και η
φάση αφόδευσης. Ελέγχεται η ορθοπρωκτική γωνία, η
θέση της σε σχέση με το θεωρητικό έδαφος του περινέου (ηβοκοκκυγική γραμμή), η μεταβολή τους κατά τις
φάσεις της αφόδευσης και η ανάδειξη πρόπτωσης βλεννογόνου ή ολικής πρόπτωσης ορθού, ορθοκήλης, εντεροκήλης ή εγκολεασμού. Εκτιμάται επίσης το εύρος του
πρωκτικού αυλού και η ικανότητα πλήρους σύγκλεισής
του, ενώ καταγράφεται ο όγκος που προκαλεί την πρώτη έπειξη για αφόδευση καθώς και ο μέγιστος ανεκτός
όγκος της ορθικής ληκύθου. Η ταχύτητα και η κινητική της αφόδευσης παρατηρούνται επίσης, ως έμμεσος
τρόπος ανάδειξης πρωκτισμού ή πυελικής ασυνέργειας.

Σημαντικού βαθμού κάθοδος του πυελικού εδάφους,
η οποία συνήθως συνοδεύεται από περιορισμένου εύρους ενεργητική κινητικότητα, δηλαδή σύσπαση κατά
την προσπάθεια συγκράτησης. Προέρχεται συνήθως
από τραυματισμό των απολήξεων του αιδοιικού νεύρου
(pelvic denervation) είτε λόγω μαιευτικών τραυματισμών είτε λόγω χρόνιας έντονης προσπάθειας αφόδευσης. Όταν ατονήσει και η συσπαστικότητα του έσω
σφιγκτήρα, τότε επέρχεται ακράτεια κοπράνων (εικ 6).

εικ 6. Σύνδρομο καθόδου
του περινέου

Σύνδρομο παράδοξης κινητικότητας ηβοορθικού
Γνωστό και ως σύνδρομο σπαστικού περινέου, πρόκειται για σύσπαση του ηβοορθικού μυός κατά την προσπάθεια αφόδευσης. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο ασθενής
εκτελεί δοκιμασία Valsalva. Για την τεκμηρίωση απαιτείται καλή συνεργασία του εξεταζόμενου και χρόνος
κένωσης της ληκύθου μεγαλύτερος των 30 sec. Για την
πλήρη όμως διάγνωση πρωκτισμού, η παράδοξη σύσπαση του ηβοορθικού και των σφιγκτήρων θα πρέπει
να ανιχνεύται με όλες τις μεθόδους (αφοδευογράφημα,
δακτυλική εξέταση, μανομετρία). (εικ 7)

Εικ 7. Σύσπαση ηβοορθικού
και σφιγκτήρων κατά την αφόδευση.
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Σε πολλές, εν τούτοις, περιπτώσεις, η βραδεία εντερική διάβαση είναι δευτερογενής, λόγω κυρίως διαταραχών της αφόδευσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε
παλινδρομικές περιστάλσεις του αριστερού, κυρίως,
κόλου ή σε ενδογενείς μηχανισμούς αναστολής των περισταλτικών κυμάτων (6,7). Στη μελέτη από τους Shin,
Camillierietal (6) βρέθηκε ότι δεν αναδείχθηκαν σημαντικές διαφορές στους χρόνους εντερικής διάβασης
αλλά και στις δοκιμασίες αφόδευσης μεταξύ ατόμων με
διαταραχές αφόδευσης που υπεβλήθησαν σε κολεκτομή και εκείνων με διαταραχές αφόδευσης χωρίς προηγούμενη κολεκτομή. Τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη
ότι οποιαδήποτε απόφαση για μερική ή ολική κολεκτομή σε άτομα με χρόνια δυσκοιλιότητα θα πρέπει να λαμβάνεται μόνο μετά από πλήρη έλεγχο του μηχανισμού
αφόδευσης.

Απεικονιστική μελέτη ορθοπρωκτικής περιοχής

Αφοδευσιογράφημα (Defaecography)

Συχνότερες διαγνώσεις

Η αφόδευση επιτελείται μέσω μιάς νευρολογικά ελεγχόμενης συντονισμένων κινήσεων των πυελικών μυών
και των σφιγκτήρων του πρωκτού. Δυσλειτουργία του
μηχανισμού αυτού μπορεί να εκδηλωθεί ως διαταραχή
αφόδευσης με διάφορες μορφές. Έχει, συνεπώς, ιδιαίτερη σημασία η διεξαγωγή δυναμικών μελετών. Η ορθοπρωκτική μανομετρία, το test αποβολής μπαλονιού
50cc, το ηλεκρομυογράφημα αλλά κυρίως οι απεικονιστικές μελέτες εκεί ακριβώς αποσκοπούν.

Πρόκειται για την κυριότερη ακτινολογική μελέτη της
αφόδευσης. Ο σκοπός της εξέτασης είναι η μελέτη της
δυναμικής συμπεριφοράς της ορθοπρωκτικής περιοχής κατά τις φάσεις της αφόδευσης (ηρεμία, σύσφιγξη,
αφόδευση) και η ανάδειξη ανατομικών ή λειτουργικών
ανωμαλιών οι οποίες δεν ανιχνεύονται με τις στατικές
ακτινολογικές μεθόδους ( βαριούχος υποκλυσμός,
CT, MRI). Ειδικότερα, η δυναμική μαγνητική τομογραφία παρέχει όλες τις πληροφορίες που παρέχει και το
αφοδευογράφημα, επί πλέον δε αναδεικνύει καλύτερα
τις γειτνιάζουσες ανατομικές δομές (κόλπο, ουροδόχο
κύστη, ουρήθρα), έχει όμως κλινική αξία όταν γίνεται
σε θέση αφόδευσης, δηλαδή με ειδικό μηχάνημα σε καθιστή θέση. Για το λόγο αυτό δεν είναι ακόμη ευρέως
διαδεδομένο.

Σύνδρομο καθόδου του περινέου

Η ακεραιότητα του σφιγκτηριακού μηχανισμού εκτιμάται καλύτερα με το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα ή
με ειδικές τεχνικές της Μαγνητικής Τομογραφίας με ενδοπρωκτικά πηνία.
Το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα (EAUS) αναδεικνύει την ακεραιότητα του έσω και του έξω σφιγκτήρα,
καθώς και την παρουσία ή όχι συριγγίου το οποίο να
επηρρεάζει τις δομές αυτές. Παρόμοια μελέτη μπορεί να
γίνει με τη Μαγνητική Τομογραφία με τη χρήση ενδοπρωκτικών πηνίων, μελέτη σαφώς λιγότερο ανεκτή από
τον ασθενή και ακριβότερη.

Εικ 2. Φυσιολογική εντερική διάβαση. Α: 3η ημέρα Β: 5η
ημέρα.

εικ 5. Ενδοπρωκτικό MRI.

Αριστερά: Α: πρωκτοκοκκυγικός σύνδεσμος, Ε: έξω
σφιγκτήρας, Ι: έσω σφιγκτήρας, Τ: ο εγκάρσιος μυς του
περινέου, P: περινεϊκό σώμα, Β: βολβοσπογγιώδης μυς
Εικ 3. 5η ημέρα, βραδεία εντερική διάβαση.
Εικ 4. 5η ημέρα: 11 δείκτες στο ορθοσιγμοειδές.
Πιθανή διαταραχή αφόδευσης.
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Δεξιά: Ρ: ηβοορθικός, L: κοινός καταφυτικός επιμήκης
μυς, Ι: έσω σφιγκτήρας, U: ουρήθρα.

Κατά το αφοδευσιογράφημα εκτιμάται εμμέσως η συμπεριφορά του μυϊκού εδάφους του περινέου (ηβοορθικός, λαγονοκοκκυγικός και ηβοσπλαχνικός μυς).
Σκιαγραφείται peros, 60-90 min πρίν την εξέταση, το λεπτό και το παχύ έντερο, ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα εντεροκήλης. Τέλος, με ειδικό ακτινοσκιερό μείγμα,
σκιαγραφείται η λήκυθος του ορθού. Ο ασθενής τοποθετείται σε θέση αφόδευσης και καταγράφεται η φάση
ηρεμίας, η φάση σύσφιγξης, η δοκιμασία Valsalva και η
φάση αφόδευσης. Ελέγχεται η ορθοπρωκτική γωνία, η
θέση της σε σχέση με το θεωρητικό έδαφος του περινέου (ηβοκοκκυγική γραμμή), η μεταβολή τους κατά τις
φάσεις της αφόδευσης και η ανάδειξη πρόπτωσης βλεννογόνου ή ολικής πρόπτωσης ορθού, ορθοκήλης, εντεροκήλης ή εγκολεασμού. Εκτιμάται επίσης το εύρος του
πρωκτικού αυλού και η ικανότητα πλήρους σύγκλεισής
του, ενώ καταγράφεται ο όγκος που προκαλεί την πρώτη έπειξη για αφόδευση καθώς και ο μέγιστος ανεκτός
όγκος της ορθικής ληκύθου. Η ταχύτητα και η κινητική της αφόδευσης παρατηρούνται επίσης, ως έμμεσος
τρόπος ανάδειξης πρωκτισμού ή πυελικής ασυνέργειας.

Σημαντικού βαθμού κάθοδος του πυελικού εδάφους,
η οποία συνήθως συνοδεύεται από περιορισμένου εύρους ενεργητική κινητικότητα, δηλαδή σύσπαση κατά
την προσπάθεια συγκράτησης. Προέρχεται συνήθως
από τραυματισμό των απολήξεων του αιδοιικού νεύρου
(pelvic denervation) είτε λόγω μαιευτικών τραυματισμών είτε λόγω χρόνιας έντονης προσπάθειας αφόδευσης. Όταν ατονήσει και η συσπαστικότητα του έσω
σφιγκτήρα, τότε επέρχεται ακράτεια κοπράνων (εικ 6).

εικ 6. Σύνδρομο καθόδου
του περινέου

Σύνδρομο παράδοξης κινητικότητας ηβοορθικού
Γνωστό και ως σύνδρομο σπαστικού περινέου, πρόκειται για σύσπαση του ηβοορθικού μυός κατά την προσπάθεια αφόδευσης. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο ασθενής
εκτελεί δοκιμασία Valsalva. Για την τεκμηρίωση απαιτείται καλή συνεργασία του εξεταζόμενου και χρόνος
κένωσης της ληκύθου μεγαλύτερος των 30 sec. Για την
πλήρη όμως διάγνωση πρωκτισμού, η παράδοξη σύσπαση του ηβοορθικού και των σφιγκτήρων θα πρέπει
να ανιχνεύται με όλες τις μεθόδους (αφοδευογράφημα,
δακτυλική εξέταση, μανομετρία). (εικ 7)

Εικ 7. Σύσπαση ηβοορθικού
και σφιγκτήρων κατά την αφόδευση.
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Ορθοκήλη
Πρόκειτα για πρόσθια πρόπτωση της περιφερικής ορθικής ληκύθου. Συχνότερη (σχεδόν αποκλειστική) σε γυναίκες λόγω χαλάρωσης του
ορθοκολπικού διαφράγματος. Θεωρείται ως συμπτωματική όταν το προπίπτον
τμήμα υπερβαίνει τα 3cm ή
όταν συνοδεύεται από παγίδευση σκιαγραφικού εντός
του προπίπτοντος τμήματος
εικ 8. Πρόσθια ορθοκήλη.
κατά την αφόδευση (εικ. 8)

χρήζουν αντιμετώπισης. Οι ασθενείς με εγκολεασμό
αναφέρουν κυρίως αίσθημα ατελούς κένωσης, επαναλαμβανόμενη μικρή κένωση λίγες ώρες μετά την πρώτη, ενώ στις περιπτώσεις ενδοπρωκτικής πρόπτωσης τα
κυριώτερα συμπτώματα είναι ο τεινεσμός και η ελάσσων ακράτεια (Εικ 10, 11, 12).
εικ 10. Ενδοπρωκτικός
εγκολεασμός
εικ 11. Ενδοορθικός
εγκολεασμός, ορθοκήλη.
εικ 12. Ολική πρόπτωση
ορθού.

Περιτοναιοκήλη, εντεροκήλη και σιγμοειδοκήλη
Κήλες του περιτοναϊκού σάκου μπορεί να παρουσιαστούν στο τελικό στάδιο της αφόδευσης και να περιέχουν περιτοναϊκό λίπος (περιτοναιοκήλη), λεπτό έντερο
(εντεροκήλη) ή σιγμοειδές (σιγμοειδοκήλη). Σε προχωρημένες περιπτώσεις πιέζει το πρόσθιο τοίχωμα της
ληκύθου ή εισδύει στο ορθοκολπικό διάστημα, προκαλώντας στον ασθενή την
αίσθηση ατελούς κένωσης,
με αποτέλεσμα την επίταση
της προσπάθειας αφόδευσης και την περαιτέρω επιδείνωση της κήλης (εικ 9).
Εικ 9. Εντεροκήλη
Πρόπτωση βλεννογόνου, εγκολεασμός, πρόπτωση
ορθού.
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Η χρόνια αποβολή σκληρών κοπράνων σε συνδυασμό
με την παρατεταμένη έντονη προσπάθεια για αφόδευση ενέχονται για την αποκόλληση τμήματος του ορθικού βλεννογόνου, συνήθως στο ύψος των βαλβίδων
του Houston. Η αποκόλληση μπορεί να παραμείνει ενδοορθική με μερικό ή ολικό ενδοορθικό εγκολεασμό,
ενδοπρωκτική, όταν τμήμα της αποκόλλησης προβάλλει
εντός του πρωκτικού αυλού ή ολική πρόπτωση ορθού,
όταν η αποκόλληση προβάλλει εκτός του πρωκτικού
αυλού. Ενώ η μερική αποκόλληση δεν είναι κλινικά
σημαντική, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία επισυμβαίνει μονήρες έλκος του ορθού επί του αποκολληθέντος βλεννογόνου, οι περιπτώσεις εγκολεασμού
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Ανίχνευση του Clostridium difficile μέσω…σκύλου!
Η λοίμωξη από το Clostridium difficile αποτελεί μείζον αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας, ιδιαίτερα μεταξύ νοσηλευόμενων ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας. Η πρώτη αναφορά
του εν λόγω μικροβίου ως αιτίου διάρροιας έγινε το 1978. Ο
αποικισμός από το μικροοργανισμό γίνεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού και συνήθως, αλλά όχι πάντα, απαιτεί τη
διαταραχή της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας όπως αυτή
παρατηρείται μετά από λήψη αντιβιοτικών (π.χ. κινολόνες,
κλινδαμυκίνη, πενικιλλίνη, κεφαλοσπορίνες κ.ά.). Πρόσφατα, έχουν αναγνωριστεί και παράγοντες κινδύνου πέραν των
αντιβιοτικών όπως τα χημειοθεραπευτικά σκευάσματα, οι
κακοήθειες, η προχωρημένη ηλικία, η ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου και η υποχλωρυδρία (π.χ. από
λήψη PPIs) .
Οι κλινικές εκδηλώσεις της λοίμωξης από Clostridium
difficile ποικίλλουν από την ασυμπτωματική φορεία μέχρι
την κεραυνοβόλο κολίτιδα και το τοξικό μεγάκολο. Η λοίμωξη από Clostridium difficile τεκμηριώνεται εργαστηριακά με
εξετάσεις κοπράνων όπως είναι η ανοσοενζυμική ανίχνευση
τοξινών (Α και Β), ο έλεγχος κυτταροτοξικότητας σε κυτταροκαλλιέργεια (gold standard), η ανίχνευση αντιγόνου με
τη μέθοδο της γλουταμικής δεϋδρογενάσης (GDH), η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και η καλλιέργεια (η
λεπτομερής παρουσίαση του διαγνωστικού αλγορίθμου ξεφεύγει του σκοπού του παρόντος).
Έχει παρατηρηθεί πως η σχετιζόμενη με το Clostridium
difficile διάρροια έχει μια χαρακτηριστική οσμή. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν πως η ευαισθησία και ειδικότητα της ανίχνευσης αυτής της οσμής από το νοσηλευτικό προσωπικό είναι
55 – 82% και 77 – 83%, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας ως δεδομένη την κατά πολύ ανώτερη οσφρητική ικανότητα των σκύλων σε σύγκριση με τους ανθρώπους, έχουν μέχρι σήμερα
δημοσιευθεί δύο μελέτες σχετικά με την δυνατότητα κατάλληλα εκπαιδευμένων σκύλων να αναγνωρίζουν την παρουσία του Clostridium difficile σε κόπρανα ή/και σε ασθενείς.
Αμφότερες οι μελέτες έγιναν από την ίδια ερευνητική ομάδα
στην Ολλανδία και είχαν case – control σχεδιασμό. Η πρώτη ήταν πιλοτική, ενώ η δεύτερη αφορούσε στην εφαρμογή
της μεθόδου στα πλαίσια ενδονοσοκομειακής έξαρσης της
λοίμωξης. Ο σκύλος που χρησιμοποιήθηκε ήταν της ράτσας

Beagle και έλαβε κατάλληλη
δίμηνη εκπαίδευση με τη μέθοδο της ανταμοιβής.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης,
η οσφρητική ανίχνευση του
Clostridium difficile σε δείγματα κοπράνων είχε 100%
ευαισθησία και 100% ειδικότητα και επιπρόσθετα, ο
σκύλος ανίχνευσε σωστά 25 στις 30 περιπτώσεις με λοίμωξη (ευαισθησία 83%) και 265 από 270 περιπτώσεις ελέγχου
(ειδικότητα 98%). Τα καλά αποτελέσματα οδήγησαν προσφάτως τους ερευνητές στην αξιολόγηση της μεθόδου στα
πλαίσια μιας ενδονοσοκομειακής έξαρσης της λοίμωξης. Ο
σκύλος κατάφερε να αναγνωρίσει σωστά 12 από τους 14 νοσούντες (ευαισθησία 86%) και 346 από τους 357 controls
(ειδικότητα 97%). Aπό τις επιμέρους αναλύσεις προκύπτει,
πως η επανειλημμένη (λανθασμένα) θετική απόκριση του
σκύλου σε μη νοσούντες σχετίζεται ισχυρά με εμφάνιση της
νόσου εντός ενός μηνός.
Πέραν των προφανών περιορισμών των προαναφερόμενων
μελετών, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα πως
κατάλληλα εκπαιδευμένοι σκύλοι είναι δυνατό να βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση της λοίμωξης από Clostridium
difficile στο νοσοκομειακό χώρο. Συγκριτικές μελέτες με
βάση τις καθιερωμένες διαγνωστικές μεθόδους, ασφαλώς,
αναμένονται!
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
1. Bartlett JG, et al. the new epidemic of Clostridium difficileassociated enteric disease. Ann Intern Med 2006; 145: 758-64
2. Burdette SD, et al. Does the nose know? The odiferous diagnosis
of Clostridium difficile-associated diarrhea. Clin Infect Dis 2007;
44: 1142
3. Bomers MK, et al. Using a dog’s superior olfactory sensitivity
to identify Clostridium difficile in stools and patients: proof of
principle study. BMJ 2012;345:e7396
4. Bomers MK, et al A detection dog to identify patients with
Clostridium difficile infection during a hospital outbreak J
Infect. 2014; 69:456-61
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H γαστρεντερολογία στο διαδίκτυο
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ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΉ ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΌΝΙΑΣ ΔΥΣΚΟΙΛΙΌΤΗΤΑΣ

Ορθοκήλη
Πρόκειτα για πρόσθια πρόπτωση της περιφερικής ορθικής ληκύθου. Συχνότερη (σχεδόν αποκλειστική) σε γυναίκες λόγω χαλάρωσης του
ορθοκολπικού διαφράγματος. Θεωρείται ως συμπτωματική όταν το προπίπτον
τμήμα υπερβαίνει τα 3cm ή
όταν συνοδεύεται από παγίδευση σκιαγραφικού εντός
του προπίπτοντος τμήματος
εικ 8. Πρόσθια ορθοκήλη.
κατά την αφόδευση (εικ. 8)

χρήζουν αντιμετώπισης. Οι ασθενείς με εγκολεασμό
αναφέρουν κυρίως αίσθημα ατελούς κένωσης, επαναλαμβανόμενη μικρή κένωση λίγες ώρες μετά την πρώτη, ενώ στις περιπτώσεις ενδοπρωκτικής πρόπτωσης τα
κυριώτερα συμπτώματα είναι ο τεινεσμός και η ελάσσων ακράτεια (Εικ 10, 11, 12).
εικ 10. Ενδοπρωκτικός
εγκολεασμός
εικ 11. Ενδοορθικός
εγκολεασμός, ορθοκήλη.
εικ 12. Ολική πρόπτωση
ορθού.

Περιτοναιοκήλη, εντεροκήλη και σιγμοειδοκήλη
Κήλες του περιτοναϊκού σάκου μπορεί να παρουσιαστούν στο τελικό στάδιο της αφόδευσης και να περιέχουν περιτοναϊκό λίπος (περιτοναιοκήλη), λεπτό έντερο
(εντεροκήλη) ή σιγμοειδές (σιγμοειδοκήλη). Σε προχωρημένες περιπτώσεις πιέζει το πρόσθιο τοίχωμα της
ληκύθου ή εισδύει στο ορθοκολπικό διάστημα, προκαλώντας στον ασθενή την
αίσθηση ατελούς κένωσης,
με αποτέλεσμα την επίταση
της προσπάθειας αφόδευσης και την περαιτέρω επιδείνωση της κήλης (εικ 9).
Εικ 9. Εντεροκήλη
Πρόπτωση βλεννογόνου, εγκολεασμός, πρόπτωση
ορθού.
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Η χρόνια αποβολή σκληρών κοπράνων σε συνδυασμό
με την παρατεταμένη έντονη προσπάθεια για αφόδευση ενέχονται για την αποκόλληση τμήματος του ορθικού βλεννογόνου, συνήθως στο ύψος των βαλβίδων
του Houston. Η αποκόλληση μπορεί να παραμείνει ενδοορθική με μερικό ή ολικό ενδοορθικό εγκολεασμό,
ενδοπρωκτική, όταν τμήμα της αποκόλλησης προβάλλει
εντός του πρωκτικού αυλού ή ολική πρόπτωση ορθού,
όταν η αποκόλληση προβάλλει εκτός του πρωκτικού
αυλού. Ενώ η μερική αποκόλληση δεν είναι κλινικά
σημαντική, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία επισυμβαίνει μονήρες έλκος του ορθού επί του αποκολληθέντος βλεννογόνου, οι περιπτώσεις εγκολεασμού
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1. Singh G, Lingala V, Wang H et al. Use of health care resources
and cost of care for adults with constipation. Clin Gastroenterol
Hepatol 2007; 5: 1053
2. Stewart WF, Liberman JN, Sandler RS et al. Epidemiology
of constipation (EPOC) study in the United States: relation
of clinical subtypes to sociodemographic features. Am J
Gastroenterol 1999; 94: 3530
3. M.V.Roque, E.P.Bouras. Epidemiology and management of
chronic constipation in elderly patients. Clinical Interventions
in Aging 2015:10 919–930
4. S
 atish SC Rao, Ramazan Ozturk . Clinical Utility of Diagnostic
Tests for Constipation in Adults: A Systematic Review. Am J
Gastroenterology 2005;100(7): 1605-1615
5. Arnold Wald. Etiology and evaluation of chronic constipation
in adults. Uptodate.com, 2016
6. Shin A, Camillieri M, Nadeau A et al. Interpretation of Overall
Colonic Transit in Defecation Disorders in Males and Females.
Neurogastroenterol Motil 2013 June; 25(6):502-508
7. Karasick S, Ehrlich SM.Is Costipation a Disorder of Defecation
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Αθανάσιος Δ. Σιούλας
Γαστρεντερολόγος, Υπότροφος Ε.Γ.Ε. 2015
Clinical and Research Fellow
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

Ανίχνευση του Clostridium difficile μέσω…σκύλου!
Η λοίμωξη από το Clostridium difficile αποτελεί μείζον αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας, ιδιαίτερα μεταξύ νοσηλευόμενων ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας. Η πρώτη αναφορά
του εν λόγω μικροβίου ως αιτίου διάρροιας έγινε το 1978. Ο
αποικισμός από το μικροοργανισμό γίνεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού και συνήθως, αλλά όχι πάντα, απαιτεί τη
διαταραχή της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας όπως αυτή
παρατηρείται μετά από λήψη αντιβιοτικών (π.χ. κινολόνες,
κλινδαμυκίνη, πενικιλλίνη, κεφαλοσπορίνες κ.ά.). Πρόσφατα, έχουν αναγνωριστεί και παράγοντες κινδύνου πέραν των
αντιβιοτικών όπως τα χημειοθεραπευτικά σκευάσματα, οι
κακοήθειες, η προχωρημένη ηλικία, η ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου και η υποχλωρυδρία (π.χ. από
λήψη PPIs) .
Οι κλινικές εκδηλώσεις της λοίμωξης από Clostridium
difficile ποικίλλουν από την ασυμπτωματική φορεία μέχρι
την κεραυνοβόλο κολίτιδα και το τοξικό μεγάκολο. Η λοίμωξη από Clostridium difficile τεκμηριώνεται εργαστηριακά με
εξετάσεις κοπράνων όπως είναι η ανοσοενζυμική ανίχνευση
τοξινών (Α και Β), ο έλεγχος κυτταροτοξικότητας σε κυτταροκαλλιέργεια (gold standard), η ανίχνευση αντιγόνου με
τη μέθοδο της γλουταμικής δεϋδρογενάσης (GDH), η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και η καλλιέργεια (η
λεπτομερής παρουσίαση του διαγνωστικού αλγορίθμου ξεφεύγει του σκοπού του παρόντος).
Έχει παρατηρηθεί πως η σχετιζόμενη με το Clostridium
difficile διάρροια έχει μια χαρακτηριστική οσμή. Μάλιστα, μελέτες δείχνουν πως η ευαισθησία και ειδικότητα της ανίχνευσης αυτής της οσμής από το νοσηλευτικό προσωπικό είναι
55 – 82% και 77 – 83%, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας ως δεδομένη την κατά πολύ ανώτερη οσφρητική ικανότητα των σκύλων σε σύγκριση με τους ανθρώπους, έχουν μέχρι σήμερα
δημοσιευθεί δύο μελέτες σχετικά με την δυνατότητα κατάλληλα εκπαιδευμένων σκύλων να αναγνωρίζουν την παρουσία του Clostridium difficile σε κόπρανα ή/και σε ασθενείς.
Αμφότερες οι μελέτες έγιναν από την ίδια ερευνητική ομάδα
στην Ολλανδία και είχαν case – control σχεδιασμό. Η πρώτη ήταν πιλοτική, ενώ η δεύτερη αφορούσε στην εφαρμογή
της μεθόδου στα πλαίσια ενδονοσοκομειακής έξαρσης της
λοίμωξης. Ο σκύλος που χρησιμοποιήθηκε ήταν της ράτσας

Beagle και έλαβε κατάλληλη
δίμηνη εκπαίδευση με τη μέθοδο της ανταμοιβής.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης,
η οσφρητική ανίχνευση του
Clostridium difficile σε δείγματα κοπράνων είχε 100%
ευαισθησία και 100% ειδικότητα και επιπρόσθετα, ο
σκύλος ανίχνευσε σωστά 25 στις 30 περιπτώσεις με λοίμωξη (ευαισθησία 83%) και 265 από 270 περιπτώσεις ελέγχου
(ειδικότητα 98%). Τα καλά αποτελέσματα οδήγησαν προσφάτως τους ερευνητές στην αξιολόγηση της μεθόδου στα
πλαίσια μιας ενδονοσοκομειακής έξαρσης της λοίμωξης. Ο
σκύλος κατάφερε να αναγνωρίσει σωστά 12 από τους 14 νοσούντες (ευαισθησία 86%) και 346 από τους 357 controls
(ειδικότητα 97%). Aπό τις επιμέρους αναλύσεις προκύπτει,
πως η επανειλημμένη (λανθασμένα) θετική απόκριση του
σκύλου σε μη νοσούντες σχετίζεται ισχυρά με εμφάνιση της
νόσου εντός ενός μηνός.
Πέραν των προφανών περιορισμών των προαναφερόμενων
μελετών, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα πως
κατάλληλα εκπαιδευμένοι σκύλοι είναι δυνατό να βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση της λοίμωξης από Clostridium
difficile στο νοσοκομειακό χώρο. Συγκριτικές μελέτες με
βάση τις καθιερωμένες διαγνωστικές μεθόδους, ασφαλώς,
αναμένονται!
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ
1. Bartlett JG, et al. the new epidemic of Clostridium difficileassociated enteric disease. Ann Intern Med 2006; 145: 758-64
2. Burdette SD, et al. Does the nose know? The odiferous diagnosis
of Clostridium difficile-associated diarrhea. Clin Infect Dis 2007;
44: 1142
3. Bomers MK, et al. Using a dog’s superior olfactory sensitivity
to identify Clostridium difficile in stools and patients: proof of
principle study. BMJ 2012;345:e7396
4. Bomers MK, et al A detection dog to identify patients with
Clostridium difficile infection during a hospital outbreak J
Infect. 2014; 69:456-61
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Αντώνιος Βεζάκης
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής
Αρεταίειο Νοσοκομείο

Η αυτοάνοση παγκρεατίτιδα (ΑΑΠ) έγινε γνωστή σαν
κλινική οντότητα την τελευταία δεκαετία και η διάγνωση
της αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό γιατρό. Διάφορα
κριτήρια έχουν προταθεί από Ευρώπη, Ασία και Αμερική για την διάγνωση και οι διαφορές τους αντανακλούν
τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και επίπτωσης της
νόσου. Η ανάγκη δημιουργίας κοινά αποδεκτών κριτηρίων είναι εμφανής για την καλύτερη διάγνωση και
αντιμετώπιση της ΑΑΠ. Για τον σκοπό αυτό μία επιτροπή
από ειδικούς συνεδρίασε κατά την διάρκεια του 14ου Συνεδρίου της International Association of Pancreatology
στην Ιαπωνία, τον 7/2010 και κατέληξε στην ανακοίνωση
νέων κοινών κριτηρίων ICDC (International Consensus
Diagnostic Criteria) για την διάγνωση της ΑΑΠ. Τα κριτήρια αυτά δημοσιεύτηκαν στο Pancreas ton 4/2011 [1].
Τα ICDC βασίστηκαν στα ήδη χρησιμοποιούμενα κριτήρια όπως τα Ιαπωνέζικα (2002, 2006), HISORt (Mayo
Clinic 2006, 2009), Κορεάτικα (2007), Ασιατικά (2008),
Mannheim (2009) [2, 3, 4, 5, 6]
Η ΑΑΠ αποτελεί ιδιαίτερη μορφή παγκρεατίτιδας που εκδηλώνεται κλινικά συνήθως με ανώδυνο αποφρακτικό
ίκτερο. Ο απεικονιστικός έλεγχος μπορεί να αναδείξει ή
όχι μάζα στο πάγκρεας και η ιστολογική εξέταση λεμφοπλασματοκυτταρική διήθηση και ίνωση. Η απάντηση στη
χορήγηση στεροειδών είναι εντυπωσιακή με υποχώρηση του ικτέρου και των απεικονιστικών ευρημάτων.
Η ΑΑΠ διαχωρίζεται με βάση ιστολογικά κριτήρια [7] σε
δύο τύπους:
Τύπος 1 (LPSP) lymphoplasmacytic sclerosing
pancreatitis
Τύπος 2 (IDCP) idiopathic duct centric pancreatitis
Η κύρια ιστολογική διαφορά μεταξύ τους είναι η παρουσία GELs (granulocyte epithelial lesions) στους μεσαίους και μικρούς πόρους στον τύπο 2. Ο τύπος 1 είναι
ο συχνότερος και αυτός που συνδέεται με αύξηση των
IgG4. Γενικά αποτελεί την παγκρεατική εκδήλωση μίας
IgG4 σχετιζόμενης γενικευμένης νόσου με συνύπαρξη

20

και εξωπαγκρεατικών εκδηλώσεων όπως σκληρυντικής
χολαγγειίτιδας, σιαλαδενίτιδας και οπισθοπεριτοναϊκής
ίνωσης (Πίνακας 1).
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Πίνακας 1. Διαφορές μεταξύ τύπου 1 και τύπου 2 ΑΑΠ.
Η καχεξία, αδυναμία λήψης τροφής και ο πόνος που
χρειάζεται οπιοειδή αποτελούν σπάνιες εκδηλώσεις της
ΑΑΠ και συνηγορούν υπέρ κακοήθειας. Ο πόνος αποτελεί εκδήλωση κακοήθειας ή χρόνιας παγκρεατίτιδας και
δεν παρατηρείται στην ΑΑΠ.
Τα ICDC για τον τύπο 1 ΑΑΠ φαίνονται στον Πίνακα 2.
Συνοπτικά τα κριτήρια είναι 6:

ρου χωρίς διάταση στην MRCP. O ασθενής αυτός έχει
inderterminate imaging από την CT και χρειάζεται επιπλέον 2 Level 1 κριτήρια, που τα έχει από τα αυξημένα
IgG4 και την MRCP. Ο ασθενής αυτός έχει σίγουρα ΑΑΠ
τύπου 1, χωρίς να χρειάζεται ιστολογική επιβεβαίωση.
Τα ICDC για ΑΑΠ τύπου 2, φαίνονται στον Πίνακα 4. Συνοπτικά τα κριτήρια είναι τα ίδια με τον τύπο 1 χωρίς τα
ορολογικά (IgG4) επειδή είναι φυσιολογικά στον τύπο
2. Οι προϋποθέσεις για την σίγουρη ή πιθανή διάγνωση
ΑΑΠ τύπου 2 φαίνονται στον Πίνακα 5. Για παράδειγμα,
γυναίκα ασθενής 55 ετών με ανώδυνο αποφρακτικό
ίκτερο, IgG4 φυσιολογικά, αρνητικό απεικονιστικό έλεγχο για κακοήθεια (CT, MRI, EUS) με μόνο εύρημα διόγκωση της κεφαλής του παγκρέατος, ιστορικό ελκώδους

Η αποδοχή και χρήση των ICDC αναμένεται να συμβάλλουν στην ευκολότερη διάγνωση και αντιμετώπιση της
ΑΑΠ. Τόσο τα κριτήρια όμως, όσο και οι προτεινόμενοι
αλγόριθμοι παραμένουν πολύπλοκα. Η καλύτερη κατανόηση της φυσικής πορείας της νόσου τα επόμενα χρόνια καθώς και η ανεύρεση νέων ειδικών ορολογικών
δεικτών αναμένεται να απλοποιήσουν την διάγνωση και
αντιμετώπιση της νόσου.

Πίνακας 2. Διαγνωστικά κριτήρια ΑΑΠ τύπου 1.
Criterion

Level 1

Level 2

P

Parenchymal imaging

Typical:
Diffuse enlargement with delayed enhancement
(sometimes associated with rim-like enhancement)

Indeterminate (including atypical):
Segmental/focal enlargement delayed
enhancement

D

Ductal imaging (ERP)

Long (>1/3 length of the main pancreatic duct)
multiple strictures without marked upstream dilatation

Segmental/focal narrowing without marked
upstream dilatation (duct size, <5mm)

H

Serology

IgG4, >2x upper limit of normal value

IgG4, 1-2x upper limit of normal value

OOI

Other organ involvement

a or b
a. Histology of extrapancreatic organs
any three of the following:
(1) Marked lymphoplasmacytic infiltration with
fibrosis and without granulocytic infiltration
(2) Storiform fibrosis
(3) Obliterative phlebitis
(4) Abundant (>10 cells/HPF) IgG4-positive cells

a or b
a. Histology of extrapancreatic organs including
endoscopic biopsies of bile duct:
Both of the following:
(1) Marked lymphoplasmacytic infiltration without
granulocytic infiltration
(2) Abundant (>10 cells/HPF) IgG4-positive cells

b. Typical radiological evidence
At least one of the following:
(1) Segmental/multiple proximal (hilar/intrahepatic)
or proximal and distal bile duct stricture
(2) Retroperitoneal fibrosis

b. Physical or radiological evidence
At least one of the following
(1) Symmetrically enlarged salivary/lachrymal glands
(2) Radiological evidence of renal involvement
described in association with AIP

LPSP (core biopsy/resection)
At least three of the following:
(1) Periductal lymphoplasmacytic infiltrate without
granulocytic infiltration
(2) Obliterative phlebitis
(3) Storiform fibrosis
(4) Abundant (>10 cells/HPF) IgG4-positive cells

LPSP (core biopsy)
Any 2 of the following:
(1) Periductal lymphoplasmacytic infiltrate without
granulocytic infiltration
(2) Obliterative phlebitis
(3) Storiform fibrosis
(4)Abundant (>10 cells/HPF) IgG4-positive cells

Απεικονιστικά (P and D), παρεγχυματικά και των πόρων
Ορολογικά (S)
Προσβολή άλλων οργάνων (ΟΟΙ)
Ιστολογικά (Η)
Ανταπόκριση στα στεροειδή (Rt)
H

Histology of pancreas

Διαχωρίζονται δε σε Level 1 και Level 2.
Οι προϋποθέσεις για την διάγνωση της σίγουρης ή πιθανής ΑΑΠ τύπου 1 φαίνονται στον Πίνακα 3. Για παράδειγμα, άνδρας ασθενής 65 ετών με ανώδυνο αποφρακτικό
ίκτερο, υπόπυκνη αλλοίωση στη κεφαλή του παγκρέατος
στη CT, IgG4 300 και στενώσεις του παγκρεατικού πό-

κολίτιδας και ανταπόκριση στα στεροειδή. Η ασθενής
αυτή έχει indeterminate imaging, έχει Level 2 OOI (ελκώδης κολίτιδα), ανταπόκριση στα στεροειδή και η διάγνωση σίγουρης ή πιθανής ΑΑΠ τύπου 2 εξαρτάται από
την ιστολογική της EUS core biopsy. Γενικά για διάγνωση
τύπου 2 ΑΑΠ απαιτείται πάντα ιστολογική εξέταση.

Response to steroid (Rt)*

Diagnostic steroid trial
_ 2 wk) radiologically demonstrable resolution or marked improvement in pancreatic/extrapancreatic
Rapid ( <
manifestations

21

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΥΤΟΆΝΟΣΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΊΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΑΥΤΟΆΝΟΣΗΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΊΤΙΔΑΣ

Αντώνιος Βεζάκης
Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής
Αρεταίειο Νοσοκομείο

Η αυτοάνοση παγκρεατίτιδα (ΑΑΠ) έγινε γνωστή σαν
κλινική οντότητα την τελευταία δεκαετία και η διάγνωση
της αποτελεί πρόκληση για τον κλινικό γιατρό. Διάφορα
κριτήρια έχουν προταθεί από Ευρώπη, Ασία και Αμερική για την διάγνωση και οι διαφορές τους αντανακλούν
τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης και επίπτωσης της
νόσου. Η ανάγκη δημιουργίας κοινά αποδεκτών κριτηρίων είναι εμφανής για την καλύτερη διάγνωση και
αντιμετώπιση της ΑΑΠ. Για τον σκοπό αυτό μία επιτροπή
από ειδικούς συνεδρίασε κατά την διάρκεια του 14ου Συνεδρίου της International Association of Pancreatology
στην Ιαπωνία, τον 7/2010 και κατέληξε στην ανακοίνωση
νέων κοινών κριτηρίων ICDC (International Consensus
Diagnostic Criteria) για την διάγνωση της ΑΑΠ. Τα κριτήρια αυτά δημοσιεύτηκαν στο Pancreas ton 4/2011 [1].
Τα ICDC βασίστηκαν στα ήδη χρησιμοποιούμενα κριτήρια όπως τα Ιαπωνέζικα (2002, 2006), HISORt (Mayo
Clinic 2006, 2009), Κορεάτικα (2007), Ασιατικά (2008),
Mannheim (2009) [2, 3, 4, 5, 6]
Η ΑΑΠ αποτελεί ιδιαίτερη μορφή παγκρεατίτιδας που εκδηλώνεται κλινικά συνήθως με ανώδυνο αποφρακτικό
ίκτερο. Ο απεικονιστικός έλεγχος μπορεί να αναδείξει ή
όχι μάζα στο πάγκρεας και η ιστολογική εξέταση λεμφοπλασματοκυτταρική διήθηση και ίνωση. Η απάντηση στη
χορήγηση στεροειδών είναι εντυπωσιακή με υποχώρηση του ικτέρου και των απεικονιστικών ευρημάτων.
Η ΑΑΠ διαχωρίζεται με βάση ιστολογικά κριτήρια [7] σε
δύο τύπους:
Τύπος 1 (LPSP) lymphoplasmacytic sclerosing
pancreatitis
Τύπος 2 (IDCP) idiopathic duct centric pancreatitis
Η κύρια ιστολογική διαφορά μεταξύ τους είναι η παρουσία GELs (granulocyte epithelial lesions) στους μεσαίους και μικρούς πόρους στον τύπο 2. Ο τύπος 1 είναι
ο συχνότερος και αυτός που συνδέεται με αύξηση των
IgG4. Γενικά αποτελεί την παγκρεατική εκδήλωση μίας
IgG4 σχετιζόμενης γενικευμένης νόσου με συνύπαρξη
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και εξωπαγκρεατικών εκδηλώσεων όπως σκληρυντικής
χολαγγειίτιδας, σιαλαδενίτιδας και οπισθοπεριτοναϊκής
ίνωσης (Πίνακας 1).
1
GELs
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+-+
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>
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Πίνακας 1. Διαφορές μεταξύ τύπου 1 και τύπου 2 ΑΑΠ.
Η καχεξία, αδυναμία λήψης τροφής και ο πόνος που
χρειάζεται οπιοειδή αποτελούν σπάνιες εκδηλώσεις της
ΑΑΠ και συνηγορούν υπέρ κακοήθειας. Ο πόνος αποτελεί εκδήλωση κακοήθειας ή χρόνιας παγκρεατίτιδας και
δεν παρατηρείται στην ΑΑΠ.
Τα ICDC για τον τύπο 1 ΑΑΠ φαίνονται στον Πίνακα 2.
Συνοπτικά τα κριτήρια είναι 6:

ρου χωρίς διάταση στην MRCP. O ασθενής αυτός έχει
inderterminate imaging από την CT και χρειάζεται επιπλέον 2 Level 1 κριτήρια, που τα έχει από τα αυξημένα
IgG4 και την MRCP. Ο ασθενής αυτός έχει σίγουρα ΑΑΠ
τύπου 1, χωρίς να χρειάζεται ιστολογική επιβεβαίωση.
Τα ICDC για ΑΑΠ τύπου 2, φαίνονται στον Πίνακα 4. Συνοπτικά τα κριτήρια είναι τα ίδια με τον τύπο 1 χωρίς τα
ορολογικά (IgG4) επειδή είναι φυσιολογικά στον τύπο
2. Οι προϋποθέσεις για την σίγουρη ή πιθανή διάγνωση
ΑΑΠ τύπου 2 φαίνονται στον Πίνακα 5. Για παράδειγμα,
γυναίκα ασθενής 55 ετών με ανώδυνο αποφρακτικό
ίκτερο, IgG4 φυσιολογικά, αρνητικό απεικονιστικό έλεγχο για κακοήθεια (CT, MRI, EUS) με μόνο εύρημα διόγκωση της κεφαλής του παγκρέατος, ιστορικό ελκώδους

Η αποδοχή και χρήση των ICDC αναμένεται να συμβάλλουν στην ευκολότερη διάγνωση και αντιμετώπιση της
ΑΑΠ. Τόσο τα κριτήρια όμως, όσο και οι προτεινόμενοι
αλγόριθμοι παραμένουν πολύπλοκα. Η καλύτερη κατανόηση της φυσικής πορείας της νόσου τα επόμενα χρόνια καθώς και η ανεύρεση νέων ειδικών ορολογικών
δεικτών αναμένεται να απλοποιήσουν την διάγνωση και
αντιμετώπιση της νόσου.

Πίνακας 2. Διαγνωστικά κριτήρια ΑΑΠ τύπου 1.
Criterion

Level 1

Level 2

P

Parenchymal imaging

Typical:
Diffuse enlargement with delayed enhancement
(sometimes associated with rim-like enhancement)

Indeterminate (including atypical):
Segmental/focal enlargement delayed
enhancement

D

Ductal imaging (ERP)

Long (>1/3 length of the main pancreatic duct)
multiple strictures without marked upstream dilatation

Segmental/focal narrowing without marked
upstream dilatation (duct size, <5mm)

H

Serology

IgG4, >2x upper limit of normal value

IgG4, 1-2x upper limit of normal value

OOI

Other organ involvement

a or b
a. Histology of extrapancreatic organs
any three of the following:
(1) Marked lymphoplasmacytic infiltration with
fibrosis and without granulocytic infiltration
(2) Storiform fibrosis
(3) Obliterative phlebitis
(4) Abundant (>10 cells/HPF) IgG4-positive cells

a or b
a. Histology of extrapancreatic organs including
endoscopic biopsies of bile duct:
Both of the following:
(1) Marked lymphoplasmacytic infiltration without
granulocytic infiltration
(2) Abundant (>10 cells/HPF) IgG4-positive cells

b. Typical radiological evidence
At least one of the following:
(1) Segmental/multiple proximal (hilar/intrahepatic)
or proximal and distal bile duct stricture
(2) Retroperitoneal fibrosis

b. Physical or radiological evidence
At least one of the following
(1) Symmetrically enlarged salivary/lachrymal glands
(2) Radiological evidence of renal involvement
described in association with AIP

LPSP (core biopsy/resection)
At least three of the following:
(1) Periductal lymphoplasmacytic infiltrate without
granulocytic infiltration
(2) Obliterative phlebitis
(3) Storiform fibrosis
(4) Abundant (>10 cells/HPF) IgG4-positive cells

LPSP (core biopsy)
Any 2 of the following:
(1) Periductal lymphoplasmacytic infiltrate without
granulocytic infiltration
(2) Obliterative phlebitis
(3) Storiform fibrosis
(4)Abundant (>10 cells/HPF) IgG4-positive cells

Απεικονιστικά (P and D), παρεγχυματικά και των πόρων
Ορολογικά (S)
Προσβολή άλλων οργάνων (ΟΟΙ)
Ιστολογικά (Η)
Ανταπόκριση στα στεροειδή (Rt)
H

Histology of pancreas

Διαχωρίζονται δε σε Level 1 και Level 2.
Οι προϋποθέσεις για την διάγνωση της σίγουρης ή πιθανής ΑΑΠ τύπου 1 φαίνονται στον Πίνακα 3. Για παράδειγμα, άνδρας ασθενής 65 ετών με ανώδυνο αποφρακτικό
ίκτερο, υπόπυκνη αλλοίωση στη κεφαλή του παγκρέατος
στη CT, IgG4 300 και στενώσεις του παγκρεατικού πό-

κολίτιδας και ανταπόκριση στα στεροειδή. Η ασθενής
αυτή έχει indeterminate imaging, έχει Level 2 OOI (ελκώδης κολίτιδα), ανταπόκριση στα στεροειδή και η διάγνωση σίγουρης ή πιθανής ΑΑΠ τύπου 2 εξαρτάται από
την ιστολογική της EUS core biopsy. Γενικά για διάγνωση
τύπου 2 ΑΑΠ απαιτείται πάντα ιστολογική εξέταση.

Response to steroid (Rt)*

Diagnostic steroid trial
_ 2 wk) radiologically demonstrable resolution or marked improvement in pancreatic/extrapancreatic
Rapid ( <
manifestations
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Πίνακας 3. Διάγνωση σίγουρης ή πιθανής ΑΑΠ τύπου 1.
Diagnosis

Primary Basis for Diagnosis

Imaging Evidence

Collateral Evidence

Histology

Typical / indeterminate

Histologically confirmed LPSP (level 1 H)

Definitive type 1 AIP

Imaging
Response to steroid
Probable type 1 AIP

Typical

Any non-D level 1/level 2

indeterminate

Two or more from level 1 (+level 2 D*)

indeterminate

Level 1 S/OOI + Rtor level 1D + level 2 S/OOI/H +Rt

indeterminate

level 2 S/OOI/H +Rt

Γι α σ υ ντ αγο γραφ ι κέ ς π λ η ρο φ ο ρί ε ς ε π ι κο ι νω νή σ τ ε σ τ α τ η λ έ φ ω να τ η ς ετ α ι ρ εί α ς

*Level 2 D is counted as level 1 in this setting.

Πίνακας 4. Διαγνωστικά κριτήρια ΑΑΠ τύπου 2.
Criterion

Level 1

Level 2

P

Parenchymal imaging

Typical:
Diffuse enlargement with delayed enhancement
(sometimes associated with rim-like enhancement)

Indeterminate (including atypical):
Segmental/focal enlargement delayed
enhancement

D

Ductal imaging (ERP)

Long (>1/3 length of the main pancreatic duct)
multiple strictures without marked upstream dilatation

Segmental/focal narrowing without marked
upstream dilatation (duct size, <5mm)

OOI

Other organ involvement

H

Histology of pancreas
(core biopsy/resection)

Response to steroid (Rt)*

Clinically diagnosed inflammatory bowel
disease
IDCP:
(1) Granulocytic infiltration of duct wall (GEL) with
or without granulocytic acinar inflammation
(2) Absent or scant (0-10 cells/HPF) IgG4-positive cells

Both of the following:
(1) Granulocytic and lymphoplasmacytic
acinar infiltrate
(2) Absent or scant (0-10 cells/HPF)
IgG4-positive cells

Diagnostic steroid trial
_ 2 wk) radiologically demonstrable resolution or marked improvement in manifestations
Rapid ( <

Πίνακας 5. Διάγνωση σίγουρης ή πιθανής ΑΑΠ τύπου 2.
Imaging Evidence

Collateral Evidence

Definitive type 2 AIP

Diagnosis

Typical / indeterminate

Histologically confirmed IDCP (level 1 H) or clinical inflammatory
bowel disease + level 2 H+ Rt

Probable type 1 AIP

Typical / indeterminate

level 2 H/clinical inflammatory bowel disease + Rt
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Μπασιούκας Στέφανος
Γαστρεντερολόγος

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ενδοσκόπησης
τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο επεμβατικό κομμάτι
έχουν φέρει μια νέα τάξη πραγμάτων στον τομέα της
γαστρεντερολογίας που πλησιάζει την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Ιδίως η εξέλιξη της επεμβατικής
ενδοσκόπησης του πεπτικού σωλήνα αρχίζει διεθνώς
να χαρακτηρίζεται με τον όρο προηγμένη ενδοσκοπική διαυλική χειρουργική (New NOTES - Natural
Orifice Transluminal Endoscopic Surgery).(1) Η ενδοσκόπηση περνάει από τον κλασσικό της ενδοαυλικό
χώρο σε ένα τρίτο διάστημα (2) (υποβλεννογόνιος,
μυϊκός χιτώνας) και επεκτείνεται υπό όρους στον περιτοναϊκό χώρο. Μερικά χρόνια πριν αυτό θα ακουγόταν αδιανόητο....
Η εξέλιξη της εικόνας σε υψηλής ευκρίνειας και η κατανόηση νοσημάτων που μέχρι πρότινος θεωρούνταν
ταμπού για το γαστρεντερολόγο έχει οδηγήσει μεγάλα
κέντρα αναφοράς του εξωτερικού στην ανάπτυξη τμημάτων Προχωρημένης Επεμβατικής Ενδοσκόπησης.
Παθήσεις όπως πολυποειδείς και μη βλάβες εντέρου
>5εκ, πρώιμος γαστρικός καρκίνος, πρώιμος καρκίνος οισοφάγου, πρώιμο αδενοκαρκίνωμα σε έδαφος
Barrett, αχαλασία οισοφάγου, Yποβλεννογόνιοι όγκοι
οισοφάγου, στομάχου, 12/λου κα, πλέον αντιμετωπίζονται υπό ενδείξεις ενδοσκοπικά ή σε συνδυασμό με
λαπαροσκόπηση με τεχνικές όπως ESD (ενδοσκοπική υποβλεννογίος διατομή, STER (υποβλεννογόνιος καναλιδιακή ενδοσκοπική εκτομή), EFTR
(ενδοσκοπική ολικού πάχους εκτομή), POEM (διαστοματική ενδοσκοπική μυοτομή), LECS (λαπαροσκοπική ενδοσκοπική συνδυασμένη χειρουργική), NEWS (μη εκτεθειμένη αντιμετάθεσης
τοιχώματος χειρουργική).
Ας έρθουμε όμως στο σήμερα και ας δούμε τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί ένα τέτοιο κέντρο ώστε να
διασφαλίζεται η μέγιστη τεχνική επιτυχία με απόλυτη
ασφάλεια και κλινική αποτελεσματικότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι o ενδοσκόπος έχει ένα και μοναδικό όπλο:
την εικόνα του ενδοσκοπίου.
Στη διαγνωστική ενδοσκόπηση απαραίτητη είναι η
χρήση βιντεοενδοσκοπίων High-Definition ανάλυ-
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σης που σημαίνει επεξεργαστή (CCD) των 106 pixels
σε συνδυασμό με συστήματα ψηφιοποίησης υψηλής
αντίθεσης (NBI, Fice, iScan).(4) Η τεχνολογία αυτή θα
πρέπει να συνδυάζεται με οπτική μεγέθυνση κοντινού
πεδίου (near field). Μόνο με αυτην την τεχνολογία είναι δυνατή η ανεύρεση και ανάλυση βλαβών του πεπτικού σωλήνα και η απόφαση για ενδοσκοπικη θεραπεία ή στοχευμένη λήψη βιοψιών για ιστοπαθολογική
επιβεβαίωση.

Olympus

Fujinon

Erbe

Pentax

Dual Knife (1.5mm-2mm)

Flush Knife (1.5-2.5mm)
Water irrigation

Hybrid Knife
Erbe Jet
I type (5mm)

Mucosectom (2.5-4mm)

IT-2 Knife (Ceramic 4mm)

O type (5mm)

Splash-needle (2.5mm)

IT-nano (Ceramic 3mm)

T-type (5mm)

Swanblade (2.1mm)

Η οθόνη του ενδοσκοπικού πύργου θα πρέπει να υποστηρίζει πολλάπλά υψηλής ανάλυσης ψηφιακά σήματα σε συγκεκριμένη διάσταση. Καθε τι άλλο (όπως
κοινές τηλεορασεις) απλώς ακυρώνει τον επεξεργαστή του ενδοσκοπίου και την ποιότητα της εικόνας. Ο
επεξεργαστής θά πρέπει να καταγράφει σε video κάθε
ενδοσκοπική πράξη τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και
νομικούς λόγους.

Hook Knife (4mm)

Στην διαυλική επεμβατική ενδοσκόπηση για λόγους
ασφάλειας πλέον δεν έχει ρόλο η εμφύσηση ατμοσφαιρικού αέρα μέσω του ενδοσκοπίου και κρίνεται
απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση C02 με ειδικό ηλεκτρονικό ροοστάτη. (5) Η αντλία νερού που διοχετεύει
υπό πίεση νερό μέσω ειδικού βοηθητικού καναλιδίου
από το ενδοσκόπιο (water irrigation channel) είναι μια
άλλη προϋπόθεση πολύ σημαντική όταν θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί μια αιμορραγία: Η ενδοσκοπική χειρουργική ακολουθεί κανόνες και χρόνους της
κλασσικής χειρουργικής.
Η ηλεκτροχειρουργική διαθερμία θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου για ελαχιστοποίηση της θερμικής βλάβης. O ενδοσκόπος θα πρέπει να
γνωρίζει τα χαρακτηριστικά κοπής και αιμόστασης του
ρεύματος της κάθε διαθερμίας και να κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις με βάση τον ιστό που διατέμνει αλλά και
τα ηλεκτροχειρουργικά υλικά που χρησιμοποιεί. (6)
Σχεδόν όλες οι μεγάλες ενδοσκοπικές εταιρείες υλικών έχουν παρουσιάσει τις προτάσεις τους στο τομέα
των ηλεκτροχειρουργικών μαχαιριδίων και αιμοστατικών λαβίδων ενώ αναμένονται συνεχείς βελτιώσεις
και εξελίξεις. (Πίνακας)
Η παρουσία αναισθησιολογικού monitoring και κατά

K-snare (2-6mm)

TT Knife
Coagrasper (3-4mm)

περίπτωση η γενική αναισθησία θα πρέπει να είναι ανά
πάσα στιγμή διαθέσιμη στο χώρο της ενδοσκοπικού
τμήματος. Ο κατάλογος των τεχνικών προϋποθέσεων
είναι τόσο μακρύς όσο το επίπεδο της μονάδας εξαπλώνεται πέραν του πεπτικού σωλήνα. H επεμβατική
μονάδα διαθέτει θωράκιση, ακτινολογικό μηχάνημα
και ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία καθώς ο υπέρηχος ολοένα και πιο συχνά συνδυάζεται με την παραδοσιακή ERCP και τα συστήματα οπτικής ενδοσκόπησης
των χοληφόρων.
Η κυριότερη όμως προϋπόθεση της προηγμένης ενδοσκόπησης είναι η βαθιά γνώση του αντικειμένου, η
εκπαίδευση σε κέντρα αναφοράς τέτοιου είδους (στο
εξωτερικό...), η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας (χειρουργοί, αναισθησιολόγοι) και η αφοσίωση του επιστημονικού δυναμικού.
Η επιστημονική μας εταιρεία τα τελευταία χρόνια
κάτω από τον καταιγισμό των εξελίξεων έχει θεσπίσει
ημερίδες «hands-on” εκπαίδευσης των γαστρεντερολόγων σε προχωρημένες τεχνικές που έρχονται να
καλύψουν το κενό ενδοσκόπησης και χειρουργικής.
Οι εκπαιδευτές σε πολλές περιπτώσεις είναι διεθνούς
κύρους ενώ το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των συναδέλφων ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Υπάρχει όμως μια
παράμετρος που δύσκολα επιδέχεται εκπαίδευσης: Η
υποδομή και η φιλοσοφία της χώρας.
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(4mm)
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ΕΝΔΟΣΚΌΠΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ, ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΊ

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΉ ΔΙΑΥΛΙΚΉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ (ΝEW NOTES) ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΜΈΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΉ
ΕΝΔΟΣΚΌΠΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ, ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΊ

Μπασιούκας Στέφανος
Γαστρεντερολόγος

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ενδοσκόπησης
τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο επεμβατικό κομμάτι
έχουν φέρει μια νέα τάξη πραγμάτων στον τομέα της
γαστρεντερολογίας που πλησιάζει την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική. Ιδίως η εξέλιξη της επεμβατικής
ενδοσκόπησης του πεπτικού σωλήνα αρχίζει διεθνώς
να χαρακτηρίζεται με τον όρο προηγμένη ενδοσκοπική διαυλική χειρουργική (New NOTES - Natural
Orifice Transluminal Endoscopic Surgery).(1) Η ενδοσκόπηση περνάει από τον κλασσικό της ενδοαυλικό
χώρο σε ένα τρίτο διάστημα (2) (υποβλεννογόνιος,
μυϊκός χιτώνας) και επεκτείνεται υπό όρους στον περιτοναϊκό χώρο. Μερικά χρόνια πριν αυτό θα ακουγόταν αδιανόητο....
Η εξέλιξη της εικόνας σε υψηλής ευκρίνειας και η κατανόηση νοσημάτων που μέχρι πρότινος θεωρούνταν
ταμπού για το γαστρεντερολόγο έχει οδηγήσει μεγάλα
κέντρα αναφοράς του εξωτερικού στην ανάπτυξη τμημάτων Προχωρημένης Επεμβατικής Ενδοσκόπησης.
Παθήσεις όπως πολυποειδείς και μη βλάβες εντέρου
>5εκ, πρώιμος γαστρικός καρκίνος, πρώιμος καρκίνος οισοφάγου, πρώιμο αδενοκαρκίνωμα σε έδαφος
Barrett, αχαλασία οισοφάγου, Yποβλεννογόνιοι όγκοι
οισοφάγου, στομάχου, 12/λου κα, πλέον αντιμετωπίζονται υπό ενδείξεις ενδοσκοπικά ή σε συνδυασμό με
λαπαροσκόπηση με τεχνικές όπως ESD (ενδοσκοπική υποβλεννογίος διατομή, STER (υποβλεννογόνιος καναλιδιακή ενδοσκοπική εκτομή), EFTR
(ενδοσκοπική ολικού πάχους εκτομή), POEM (διαστοματική ενδοσκοπική μυοτομή), LECS (λαπαροσκοπική ενδοσκοπική συνδυασμένη χειρουργική), NEWS (μη εκτεθειμένη αντιμετάθεσης
τοιχώματος χειρουργική).
Ας έρθουμε όμως στο σήμερα και ας δούμε τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί ένα τέτοιο κέντρο ώστε να
διασφαλίζεται η μέγιστη τεχνική επιτυχία με απόλυτη
ασφάλεια και κλινική αποτελεσματικότητα. Ας μην ξεχνάμε ότι o ενδοσκόπος έχει ένα και μοναδικό όπλο:
την εικόνα του ενδοσκοπίου.
Στη διαγνωστική ενδοσκόπηση απαραίτητη είναι η
χρήση βιντεοενδοσκοπίων High-Definition ανάλυ-
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σης που σημαίνει επεξεργαστή (CCD) των 106 pixels
σε συνδυασμό με συστήματα ψηφιοποίησης υψηλής
αντίθεσης (NBI, Fice, iScan).(4) Η τεχνολογία αυτή θα
πρέπει να συνδυάζεται με οπτική μεγέθυνση κοντινού
πεδίου (near field). Μόνο με αυτην την τεχνολογία είναι δυνατή η ανεύρεση και ανάλυση βλαβών του πεπτικού σωλήνα και η απόφαση για ενδοσκοπικη θεραπεία ή στοχευμένη λήψη βιοψιών για ιστοπαθολογική
επιβεβαίωση.

Olympus

Fujinon

Erbe

Pentax

Dual Knife (1.5mm-2mm)

Flush Knife (1.5-2.5mm)
Water irrigation

Hybrid Knife
Erbe Jet
I type (5mm)

Mucosectom (2.5-4mm)

IT-2 Knife (Ceramic 4mm)

O type (5mm)

Splash-needle (2.5mm)

IT-nano (Ceramic 3mm)

T-type (5mm)

Swanblade (2.1mm)

Η οθόνη του ενδοσκοπικού πύργου θα πρέπει να υποστηρίζει πολλάπλά υψηλής ανάλυσης ψηφιακά σήματα σε συγκεκριμένη διάσταση. Καθε τι άλλο (όπως
κοινές τηλεορασεις) απλώς ακυρώνει τον επεξεργαστή του ενδοσκοπίου και την ποιότητα της εικόνας. Ο
επεξεργαστής θά πρέπει να καταγράφει σε video κάθε
ενδοσκοπική πράξη τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και
νομικούς λόγους.

Hook Knife (4mm)

Στην διαυλική επεμβατική ενδοσκόπηση για λόγους
ασφάλειας πλέον δεν έχει ρόλο η εμφύσηση ατμοσφαιρικού αέρα μέσω του ενδοσκοπίου και κρίνεται
απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση C02 με ειδικό ηλεκτρονικό ροοστάτη. (5) Η αντλία νερού που διοχετεύει
υπό πίεση νερό μέσω ειδικού βοηθητικού καναλιδίου
από το ενδοσκόπιο (water irrigation channel) είναι μια
άλλη προϋπόθεση πολύ σημαντική όταν θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί μια αιμορραγία: Η ενδοσκοπική χειρουργική ακολουθεί κανόνες και χρόνους της
κλασσικής χειρουργικής.
Η ηλεκτροχειρουργική διαθερμία θα πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου για ελαχιστοποίηση της θερμικής βλάβης. O ενδοσκόπος θα πρέπει να
γνωρίζει τα χαρακτηριστικά κοπής και αιμόστασης του
ρεύματος της κάθε διαθερμίας και να κάνει τις ανάλογες ρυθμίσεις με βάση τον ιστό που διατέμνει αλλά και
τα ηλεκτροχειρουργικά υλικά που χρησιμοποιεί. (6)
Σχεδόν όλες οι μεγάλες ενδοσκοπικές εταιρείες υλικών έχουν παρουσιάσει τις προτάσεις τους στο τομέα
των ηλεκτροχειρουργικών μαχαιριδίων και αιμοστατικών λαβίδων ενώ αναμένονται συνεχείς βελτιώσεις
και εξελίξεις. (Πίνακας)
Η παρουσία αναισθησιολογικού monitoring και κατά

K-snare (2-6mm)

TT Knife
Coagrasper (3-4mm)

περίπτωση η γενική αναισθησία θα πρέπει να είναι ανά
πάσα στιγμή διαθέσιμη στο χώρο της ενδοσκοπικού
τμήματος. Ο κατάλογος των τεχνικών προϋποθέσεων
είναι τόσο μακρύς όσο το επίπεδο της μονάδας εξαπλώνεται πέραν του πεπτικού σωλήνα. H επεμβατική
μονάδα διαθέτει θωράκιση, ακτινολογικό μηχάνημα
και ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία καθώς ο υπέρηχος ολοένα και πιο συχνά συνδυάζεται με την παραδοσιακή ERCP και τα συστήματα οπτικής ενδοσκόπησης
των χοληφόρων.
Η κυριότερη όμως προϋπόθεση της προηγμένης ενδοσκόπησης είναι η βαθιά γνώση του αντικειμένου, η
εκπαίδευση σε κέντρα αναφοράς τέτοιου είδους (στο
εξωτερικό...), η ύπαρξη διεπιστημονικής ομάδας (χειρουργοί, αναισθησιολόγοι) και η αφοσίωση του επιστημονικού δυναμικού.
Η επιστημονική μας εταιρεία τα τελευταία χρόνια
κάτω από τον καταιγισμό των εξελίξεων έχει θεσπίσει
ημερίδες «hands-on” εκπαίδευσης των γαστρεντερολόγων σε προχωρημένες τεχνικές που έρχονται να
καλύψουν το κενό ενδοσκόπησης και χειρουργικής.
Οι εκπαιδευτές σε πολλές περιπτώσεις είναι διεθνούς
κύρους ενώ το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των συναδέλφων ξεπερνάει κάθε προσδοκία. Υπάρχει όμως μια
παράμετρος που δύσκολα επιδέχεται εκπαίδευσης: Η
υποδομή και η φιλοσοφία της χώρας.

Bipolar Hemostat Y
(4mm)
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Σπύρος Κωνσταντούλας

ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ
“Θα μπορούσαμε ωστόσο, για να περικόψουμε τους γρίφους
και τις ασυναρτησίες, να υποχρεώνουμε τον κάθε ομιλητή
να διατυπώνει στην αρχή της ομιλίας του, την πρόταση που
θα ήθελε να κάνει.”
Ζαν Ζακ Ρουσώ
“Έχω συγχυστεί τώρα!”, λέει κάποιος και βέβαια εννοεί
ότι έχει εκνευρισθεί! Ακόμα και τη λέξη σύγχυση την
χρησιμοποιούμε με συγκεχυμένο τρόπο! Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι ζούμε μία εποχή σύγχυσης σχεδόν σε
όλα τα επίπεδα. Έτσι, έχουμε σύγχυση εννοιών, αξιών,
ρόλων, ιδεών, επιθυμιών, σημασιών και κυρίως σύγχυση
νοήματος.
Οι απάνθρωπες συνέπειες της σύγχυσης ήταν γνωστές
από την εποχή των μύθων και της αλληγορίας με κύριο
εκπρόσωπο το μύθο της Βαβέλ. ΄Ετσι, η ανθρωπότητα
μπαίνοντας στην Ιστορία και βλέποντας τους κινδύνους της
σύγχυσης διψούσε για σαφήνεια σε τέτοιο βαθμό που την
ταύτισε με την σοφία (Σοφόν το σαφές).
Ο Αριστοφάνης δε, με φιλοπαίγμονα διάθεση μιλώντας για
τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη είπε: ο μεν σοφός, ο δ’ έτερος
σαφώς!
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι και σήμερα η
ανθρωπότητα “τρέφεται” από την αρχαιότητα. “Μακρινή
μητέρα, ρόδο μου αμάραντο”, Οδ. Ελύτης. Από τον Όμηρο,
τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, τους Λυρικούς, τους
μεγάλους τραγικούς ποιητές, τους Σοφιστές μέχρι τον
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη η αρχαιότητα έδωσε τιτάνιο
αγώνα για να διαλύσει τις “νεφέλες” της σύγχυσης, να
διαυγάσει, να διασαφηνίσει και να απαντήσει σ’ όλα τα
μεγάλα ερωτήματα και αινίγματα του ανθρώπου και της
φύσης.
Ο Όμηρος, που δε ήταν ούτε παραμυθάς, ούτε πολεμικός
ανταποκριτής αλλά ποιητής, μίλησε με οικουμενική
σαφήνεια για την Ανδρεία και την Αρετή. Στη Ραψωδία Ι της
Ιλιάδας (στιχ.437-44) ο Φοίνικας, ο δάσκαλος του Αχιλλέα
λέει: “Γιατί ο γέροντας πατέρας σου ο Πηλέας, μ’ έστειλε
μαζί σου τη μέρα κείνη όταν από τη Φθία στον Αγαμέμνονα
σ’ έστελνε νέο ακόμα, αμάθητο του φοβερού πολέμου και
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των λαμπρών ομιλιών στις συνελεύσεις όπου διακρίνονται
οι ανδρείοι. Γι’ αυτό με έστειλε, σ’ αυτά να σε διδάξω ώστε
να γίνεις έξοχος στο λόγο και στην πράξη.”

ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν βούλεται ” δηλαδή: Ο άξιος και ο ανάξιος
άνθρωπος κρίνεται όχι μόνον εξ’ όσων πράττει αλλά και εξ’
όσων σκέφτεται.

Άρα, η σύγχυση που είχαν οι μελετητές των Ομηρικών
επών, ότι τάχα η αρετή των ηρώων είναι κληρονομική και
ότι καμία εκπαίδευση δεν απαιτείται σε γόνους ευγενών
αριστοκρατών, όπως ο Αχιλλέας από τον βασιλικό οίκο
των Μυρμιδόνων, είναι εντελώς αδικαιολόγητη.

Κι αν η εμβάθυνση και η διαύγαση πάνε μαζί, ο Δημόκριτος
επισημαίνει: “Ἐτεῆς δὲ οὐδὲν ἴδμεν ἐν βυθῷ γὰρ ἡ ἀλήθεια”
δηλαδή, την αλήθεια δεν την γνωρίζουμε γιατί βρίσκεται
μέσα στο βυθό. Όπως η φύση έχει ένα τρόπο να κρύβεται
(Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ. Ηράκλειτος) έτσι κι η αλήθεια που
είναι βαθειά κρυμμένη ζητά να γίνουμε “Δήλιοι κολυμβητές”
για να τη φέρουμε στο φως. Κι ο Ελύτης με το δίκιο του
εκφράζει την πίκρα και το παράπονό του σε μια συνέντευξή
του ότι “Σήμερα κανείς δεν θέλει να εμβαθύνει”. Όπως με
τους Προσωκρατικούς έγινε το μεγάλο πέρασμα από τη
Μυθολογία στη Λογική και Φυσική φιλοσοφία, έτσι και οι
Λυρικοί σηματοδοτούν το πέρασμα από τον ηρωισμό τού
έπους στην αγάπη για τη ζωή και την εξύμνησή της. Στον
πλούτο της αισθαντικότητας, της ομορφιάς της φύσης
και της χαράς τής ζωής βρήκε θέση να εκφρασθεί και η
πολιτική αρετή και η σοφία και η διδασκαλία.

Ο κορυφαίος ήρωας της Ιλιάδας δεν είναι γεννημένος
ενάρετος, είναι κατ’ αρχήν αμαθής “νήπιος” (στιχ. 440)
και η πολεμική και πολιτική ανδρεία τού είναι άγνωστες
(οὔ πω εἰδόθ᾽ ὁμοιΐου πολέμοιο οὐδ᾽ ἀγορέων) πριν να
εκπαιδευθεί εντατικά. Είναι ο ήρωας μεν εκ των προτέρων
προικισμένος απ’ τη φύση με θαυμαστές δυνατότητες,
όμως μόνο με τη διδασκαλία οι δυνατότητες γίνονται
πραγματικές ικανότητες. Άρα, η αρετή και η ανδρεία του
Αχιλλέα είναι διδακτή και ως διδακτή ταυτίζεται με το
εἰδέναι (γνώση). Έτσι, ο Όμηρος απάντησε πολλούς αιώνες
πριν στο ερώτημα του Πλάτωνα αν διδάσκεται η αρετή.
Ο Ηράκλειτος, που άδικα χαρακτηρίστηκε σκοτεινός,
είναι πολύ διαυγής και επισημαίνει τους κινδύνους της
σύγχυσης λέγοντας: “Μια ιδιωτική, ατομική σοφία (ή ιδία
φρόνησις) είναι πολυμάθεια-κακοτεχνία. ” Η πολυμάθεια
που δεν αποβλέπει στον κοινό λόγο της πολιτικής κοινωνίας
(ξυνόν=κοινόν φρονέειν) αποβαίνει κακότεχνη και φαύλη
διασπείροντας τη σύγχυση και την αλαζονική οίηση!
Το ίδιο και ο Δημόκριτος αντιδιαστέλλει την “πολυμάθεια”
λέγοντας: Λίγη σοφία αξίζει περισσότερο από τη δόξα που
προέρχεται από μεγάλη ανοησία. (“τίμιον ὀλίγη σοφία ὑπὲρ
δόξαν ἀφροσύνης μεγάλης”, Αποσπ. Β 115). Συνεχίζοντας
την αντίληψη του Ομήρου για τη διδασκαλία, την επικροτεί
στο Αποσπ. Β 59 “Οὔτε τέχνη οὔτε σοφίη ἐφικτόν, ἤν
μή μάθῃ τις”, δηλαδή, ούτε η τέχνη ούτε η σοφία είναι
εφικτή, αν κανείς δεν τη διδαχθεί πρώτα.
Ακόμα και για τη σημερινή, συγκεχυμένη απαξίωση της
σκέψης αφ’ ενός και εξύμνηση της πράξης (πρακτικισμός)
αφ’ ετέρου ο Δημόκριτος απάντησε πολλά χρόνια πριν:
“Δόκιμος ἀνὴρ καὶ ἀδόκιμος οὐκ ἐξ ὧν πράσσει μόνον,

Κι ενώ ο Πίνδαρος από τη μια υμνεί τον φύσει σοφό, “Σοφός
ο πολλά ειδώς φυά”, από την άλλη μας λέει ότι: “πείρα της
μαθήσεως αρχά” δηλαδή, η δοκιμή είναι αρχή της μάθησης.
Ο κατά είκοσι χρόνια νεότερος Βακχυλίδης υπερβαίνει την
αντίφαση λέγοντας με διαύγεια: “Έτερος εξ ετέρου σοφός
τότε πάλαι το τε νύν, ουδέ γαρ ράστον αρρήτων επέων
πύλας εξευρείν” δηλαδή, ο ένας σοφός απ’ τον άλλο γίνεται
σοφός και παλιότερα και τώρα γιατί δεν είναι εύκολο να
βρεις δρόμους αρρήτων λόγων. Κι ο Σεφέρης μετά από
2500 χρόνια θα πει: “Είναι πολλών ανθρώπων παιδιά τα
λόγια μας”, “Δεν υπάρχει παρθενογένεση στην Τέχνη” ούτε
και στη γνώση, θα συμπληρώναμε, “Είμαστε αυτό που
πραγματικά αφομοιώνουμε”.
Περνώντας στους Σοφιστές, παρ’ όλη τη δυσφήμιση
του Πλάτωνα που δυστυχώς ισχύει ως σύγχυση ακόμα
και σήμερα, είναι σαφές ότι τον 5ο π.Χ. αιώνα μέσα στο
πρόσφορο κλίμα δημοκρατίας και ελεύθερης διακίνησης
των ιδεών, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η Σοφιστική, το
αποκορύφωμα του αρχαίου Ελληνικού διαφωτισμού.
Βλέποντας τα πράγματα απ’ όλες τις πλευρές τους (Φύση-

Νόμος-άνθρωπος) και προβάλλοντας τη σημασία των
νεωτερικών ιδεών τους, την αξία της αμφισβήτησης (και
όχι της σύγχυσης) που αποτελεί το οξυγόνο της φιλοσοφίας
συνέβαλλαν σημαντικά στην εδραίωση των δημοκρατικών
θεσμών και στην ανάγκη ενεργού συμμετοχής των
πολιτών στα κοινά. Έτσι, τον 19ο αιώνα αναγνωρίστηκε η
πραγματική τους προσφορά και ανατράπηκε η αντίληψη
ότι οι Σοφιστές ήταν ατομιστές, ψευδοενάρετοι αγύρτες,
σκεπτικιστές και υπέρμαχοι ενός έντονου υποκειμενισμού
και καιροσκοπισμού. Σήμερα οι διαπρεπείς μελετητές της
αρχαίας φιλοσοφίας απορρίπτουν την αρνητική έως και
απαξιωτική εικόνα των σοφιστών και αξιολογούν θετικά
την παρουσία και την προσφορά τους.
Ο Θουκυδίδης δε, με την οξυδέρκεια του πνεύματός του
είδε πόσο διαχρονική μπορεί να είναι η σύγχυση αξιών με
ευθύνη των ίδιων των ανθρώπων οδηγώντας τους στην
ευτέλεια: “Οι περισσότεροι τωόντι άνθρωποι προτιμούν
να είναι αχρείοι και να ονομάζονται επιτήδειοι, παρά να
είναι χρηστοί και να λέγονται ευήθεις (αφελείς), και για
το τελευταίο τούτο μεν εντρέπονται, ενώ δια το πρώτον
υπερηφανεύονται.” (Μτφ. Ελ. Βενιζέλου)
Οι τρεις μεγάλοι Τραγικοί με τον αξεπέραστο και αγέραστο
ποιητικό τους Λόγο, μίλησαν με σοφία και σαφήνεια για τη
σύγχυση και τη μέθη τής αλαζονείας που οδηγεί στην ύβρη
και τα καταστροφικά αποτελέσματα της Άτης, της Δίκης και
της Νέμεσης.
Δικαιολογημένα λοιπόν, ο Heidegger ισχυρίστηκε ότι στον
λόγο των Τραγικών και ιδίως του Σοφοκλή διαφυλάσσεται
περισσότερο ήθος απ’ ότι όλες οι μετέπειτα ηθικές.
Ο Πλάτωνας, δε, έδειξε με μεγάλη ενάργεια τους κινδύνους
της σύγχυσης από την χρήση της Ρητορικής. Αυτό που
πολλές φορές κυριαρχεί μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι
είναι η “πίστις άνευ του ειδέναι” και όχι η αληθής γνώση
μετά του ειδέναι, δηλαδή πείθοντας και όχι αποδεικνύοντας.
Έτσι, η Ρητορική μπορεί να έχει δύο πλευρές όπως
επισημαίνει ο Πλάτωνας στο “Γοργία”: “Η ρητορική, άρα,
ως έοικεν, πειθούς δημιουργός έστιν πιστευτικής, αλλ’
ου διδασκαλικής περί το δίκαιον τε και άδικον” δηλαδή,
η ρητορική, επομένως, αποτελεί, καθώς είναι έκδηλο,
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Σπύρος Κωνσταντούλας

ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ
“Θα μπορούσαμε ωστόσο, για να περικόψουμε τους γρίφους
και τις ασυναρτησίες, να υποχρεώνουμε τον κάθε ομιλητή
να διατυπώνει στην αρχή της ομιλίας του, την πρόταση που
θα ήθελε να κάνει.”
Ζαν Ζακ Ρουσώ
“Έχω συγχυστεί τώρα!”, λέει κάποιος και βέβαια εννοεί
ότι έχει εκνευρισθεί! Ακόμα και τη λέξη σύγχυση την
χρησιμοποιούμε με συγκεχυμένο τρόπο! Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι ζούμε μία εποχή σύγχυσης σχεδόν σε
όλα τα επίπεδα. Έτσι, έχουμε σύγχυση εννοιών, αξιών,
ρόλων, ιδεών, επιθυμιών, σημασιών και κυρίως σύγχυση
νοήματος.
Οι απάνθρωπες συνέπειες της σύγχυσης ήταν γνωστές
από την εποχή των μύθων και της αλληγορίας με κύριο
εκπρόσωπο το μύθο της Βαβέλ. ΄Ετσι, η ανθρωπότητα
μπαίνοντας στην Ιστορία και βλέποντας τους κινδύνους της
σύγχυσης διψούσε για σαφήνεια σε τέτοιο βαθμό που την
ταύτισε με την σοφία (Σοφόν το σαφές).
Ο Αριστοφάνης δε, με φιλοπαίγμονα διάθεση μιλώντας για
τον Αισχύλο και τον Ευριπίδη είπε: ο μεν σοφός, ο δ’ έτερος
σαφώς!
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι και σήμερα η
ανθρωπότητα “τρέφεται” από την αρχαιότητα. “Μακρινή
μητέρα, ρόδο μου αμάραντο”, Οδ. Ελύτης. Από τον Όμηρο,
τους προσωκρατικούς φιλοσόφους, τους Λυρικούς, τους
μεγάλους τραγικούς ποιητές, τους Σοφιστές μέχρι τον
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη η αρχαιότητα έδωσε τιτάνιο
αγώνα για να διαλύσει τις “νεφέλες” της σύγχυσης, να
διαυγάσει, να διασαφηνίσει και να απαντήσει σ’ όλα τα
μεγάλα ερωτήματα και αινίγματα του ανθρώπου και της
φύσης.
Ο Όμηρος, που δε ήταν ούτε παραμυθάς, ούτε πολεμικός
ανταποκριτής αλλά ποιητής, μίλησε με οικουμενική
σαφήνεια για την Ανδρεία και την Αρετή. Στη Ραψωδία Ι της
Ιλιάδας (στιχ.437-44) ο Φοίνικας, ο δάσκαλος του Αχιλλέα
λέει: “Γιατί ο γέροντας πατέρας σου ο Πηλέας, μ’ έστειλε
μαζί σου τη μέρα κείνη όταν από τη Φθία στον Αγαμέμνονα
σ’ έστελνε νέο ακόμα, αμάθητο του φοβερού πολέμου και
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των λαμπρών ομιλιών στις συνελεύσεις όπου διακρίνονται
οι ανδρείοι. Γι’ αυτό με έστειλε, σ’ αυτά να σε διδάξω ώστε
να γίνεις έξοχος στο λόγο και στην πράξη.”

ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν βούλεται ” δηλαδή: Ο άξιος και ο ανάξιος
άνθρωπος κρίνεται όχι μόνον εξ’ όσων πράττει αλλά και εξ’
όσων σκέφτεται.

Άρα, η σύγχυση που είχαν οι μελετητές των Ομηρικών
επών, ότι τάχα η αρετή των ηρώων είναι κληρονομική και
ότι καμία εκπαίδευση δεν απαιτείται σε γόνους ευγενών
αριστοκρατών, όπως ο Αχιλλέας από τον βασιλικό οίκο
των Μυρμιδόνων, είναι εντελώς αδικαιολόγητη.

Κι αν η εμβάθυνση και η διαύγαση πάνε μαζί, ο Δημόκριτος
επισημαίνει: “Ἐτεῆς δὲ οὐδὲν ἴδμεν ἐν βυθῷ γὰρ ἡ ἀλήθεια”
δηλαδή, την αλήθεια δεν την γνωρίζουμε γιατί βρίσκεται
μέσα στο βυθό. Όπως η φύση έχει ένα τρόπο να κρύβεται
(Φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ. Ηράκλειτος) έτσι κι η αλήθεια που
είναι βαθειά κρυμμένη ζητά να γίνουμε “Δήλιοι κολυμβητές”
για να τη φέρουμε στο φως. Κι ο Ελύτης με το δίκιο του
εκφράζει την πίκρα και το παράπονό του σε μια συνέντευξή
του ότι “Σήμερα κανείς δεν θέλει να εμβαθύνει”. Όπως με
τους Προσωκρατικούς έγινε το μεγάλο πέρασμα από τη
Μυθολογία στη Λογική και Φυσική φιλοσοφία, έτσι και οι
Λυρικοί σηματοδοτούν το πέρασμα από τον ηρωισμό τού
έπους στην αγάπη για τη ζωή και την εξύμνησή της. Στον
πλούτο της αισθαντικότητας, της ομορφιάς της φύσης
και της χαράς τής ζωής βρήκε θέση να εκφρασθεί και η
πολιτική αρετή και η σοφία και η διδασκαλία.

Ο κορυφαίος ήρωας της Ιλιάδας δεν είναι γεννημένος
ενάρετος, είναι κατ’ αρχήν αμαθής “νήπιος” (στιχ. 440)
και η πολεμική και πολιτική ανδρεία τού είναι άγνωστες
(οὔ πω εἰδόθ᾽ ὁμοιΐου πολέμοιο οὐδ᾽ ἀγορέων) πριν να
εκπαιδευθεί εντατικά. Είναι ο ήρωας μεν εκ των προτέρων
προικισμένος απ’ τη φύση με θαυμαστές δυνατότητες,
όμως μόνο με τη διδασκαλία οι δυνατότητες γίνονται
πραγματικές ικανότητες. Άρα, η αρετή και η ανδρεία του
Αχιλλέα είναι διδακτή και ως διδακτή ταυτίζεται με το
εἰδέναι (γνώση). Έτσι, ο Όμηρος απάντησε πολλούς αιώνες
πριν στο ερώτημα του Πλάτωνα αν διδάσκεται η αρετή.
Ο Ηράκλειτος, που άδικα χαρακτηρίστηκε σκοτεινός,
είναι πολύ διαυγής και επισημαίνει τους κινδύνους της
σύγχυσης λέγοντας: “Μια ιδιωτική, ατομική σοφία (ή ιδία
φρόνησις) είναι πολυμάθεια-κακοτεχνία. ” Η πολυμάθεια
που δεν αποβλέπει στον κοινό λόγο της πολιτικής κοινωνίας
(ξυνόν=κοινόν φρονέειν) αποβαίνει κακότεχνη και φαύλη
διασπείροντας τη σύγχυση και την αλαζονική οίηση!
Το ίδιο και ο Δημόκριτος αντιδιαστέλλει την “πολυμάθεια”
λέγοντας: Λίγη σοφία αξίζει περισσότερο από τη δόξα που
προέρχεται από μεγάλη ανοησία. (“τίμιον ὀλίγη σοφία ὑπὲρ
δόξαν ἀφροσύνης μεγάλης”, Αποσπ. Β 115). Συνεχίζοντας
την αντίληψη του Ομήρου για τη διδασκαλία, την επικροτεί
στο Αποσπ. Β 59 “Οὔτε τέχνη οὔτε σοφίη ἐφικτόν, ἤν
μή μάθῃ τις”, δηλαδή, ούτε η τέχνη ούτε η σοφία είναι
εφικτή, αν κανείς δεν τη διδαχθεί πρώτα.
Ακόμα και για τη σημερινή, συγκεχυμένη απαξίωση της
σκέψης αφ’ ενός και εξύμνηση της πράξης (πρακτικισμός)
αφ’ ετέρου ο Δημόκριτος απάντησε πολλά χρόνια πριν:
“Δόκιμος ἀνὴρ καὶ ἀδόκιμος οὐκ ἐξ ὧν πράσσει μόνον,

Κι ενώ ο Πίνδαρος από τη μια υμνεί τον φύσει σοφό, “Σοφός
ο πολλά ειδώς φυά”, από την άλλη μας λέει ότι: “πείρα της
μαθήσεως αρχά” δηλαδή, η δοκιμή είναι αρχή της μάθησης.
Ο κατά είκοσι χρόνια νεότερος Βακχυλίδης υπερβαίνει την
αντίφαση λέγοντας με διαύγεια: “Έτερος εξ ετέρου σοφός
τότε πάλαι το τε νύν, ουδέ γαρ ράστον αρρήτων επέων
πύλας εξευρείν” δηλαδή, ο ένας σοφός απ’ τον άλλο γίνεται
σοφός και παλιότερα και τώρα γιατί δεν είναι εύκολο να
βρεις δρόμους αρρήτων λόγων. Κι ο Σεφέρης μετά από
2500 χρόνια θα πει: “Είναι πολλών ανθρώπων παιδιά τα
λόγια μας”, “Δεν υπάρχει παρθενογένεση στην Τέχνη” ούτε
και στη γνώση, θα συμπληρώναμε, “Είμαστε αυτό που
πραγματικά αφομοιώνουμε”.
Περνώντας στους Σοφιστές, παρ’ όλη τη δυσφήμιση
του Πλάτωνα που δυστυχώς ισχύει ως σύγχυση ακόμα
και σήμερα, είναι σαφές ότι τον 5ο π.Χ. αιώνα μέσα στο
πρόσφορο κλίμα δημοκρατίας και ελεύθερης διακίνησης
των ιδεών, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η Σοφιστική, το
αποκορύφωμα του αρχαίου Ελληνικού διαφωτισμού.
Βλέποντας τα πράγματα απ’ όλες τις πλευρές τους (Φύση-

Νόμος-άνθρωπος) και προβάλλοντας τη σημασία των
νεωτερικών ιδεών τους, την αξία της αμφισβήτησης (και
όχι της σύγχυσης) που αποτελεί το οξυγόνο της φιλοσοφίας
συνέβαλλαν σημαντικά στην εδραίωση των δημοκρατικών
θεσμών και στην ανάγκη ενεργού συμμετοχής των
πολιτών στα κοινά. Έτσι, τον 19ο αιώνα αναγνωρίστηκε η
πραγματική τους προσφορά και ανατράπηκε η αντίληψη
ότι οι Σοφιστές ήταν ατομιστές, ψευδοενάρετοι αγύρτες,
σκεπτικιστές και υπέρμαχοι ενός έντονου υποκειμενισμού
και καιροσκοπισμού. Σήμερα οι διαπρεπείς μελετητές της
αρχαίας φιλοσοφίας απορρίπτουν την αρνητική έως και
απαξιωτική εικόνα των σοφιστών και αξιολογούν θετικά
την παρουσία και την προσφορά τους.
Ο Θουκυδίδης δε, με την οξυδέρκεια του πνεύματός του
είδε πόσο διαχρονική μπορεί να είναι η σύγχυση αξιών με
ευθύνη των ίδιων των ανθρώπων οδηγώντας τους στην
ευτέλεια: “Οι περισσότεροι τωόντι άνθρωποι προτιμούν
να είναι αχρείοι και να ονομάζονται επιτήδειοι, παρά να
είναι χρηστοί και να λέγονται ευήθεις (αφελείς), και για
το τελευταίο τούτο μεν εντρέπονται, ενώ δια το πρώτον
υπερηφανεύονται.” (Μτφ. Ελ. Βενιζέλου)
Οι τρεις μεγάλοι Τραγικοί με τον αξεπέραστο και αγέραστο
ποιητικό τους Λόγο, μίλησαν με σοφία και σαφήνεια για τη
σύγχυση και τη μέθη τής αλαζονείας που οδηγεί στην ύβρη
και τα καταστροφικά αποτελέσματα της Άτης, της Δίκης και
της Νέμεσης.
Δικαιολογημένα λοιπόν, ο Heidegger ισχυρίστηκε ότι στον
λόγο των Τραγικών και ιδίως του Σοφοκλή διαφυλάσσεται
περισσότερο ήθος απ’ ότι όλες οι μετέπειτα ηθικές.
Ο Πλάτωνας, δε, έδειξε με μεγάλη ενάργεια τους κινδύνους
της σύγχυσης από την χρήση της Ρητορικής. Αυτό που
πολλές φορές κυριαρχεί μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι
είναι η “πίστις άνευ του ειδέναι” και όχι η αληθής γνώση
μετά του ειδέναι, δηλαδή πείθοντας και όχι αποδεικνύοντας.
Έτσι, η Ρητορική μπορεί να έχει δύο πλευρές όπως
επισημαίνει ο Πλάτωνας στο “Γοργία”: “Η ρητορική, άρα,
ως έοικεν, πειθούς δημιουργός έστιν πιστευτικής, αλλ’
ου διδασκαλικής περί το δίκαιον τε και άδικον” δηλαδή,
η ρητορική, επομένως, αποτελεί, καθώς είναι έκδηλο,
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δημιουργό πειθούς η οποία γεννά την αβάσιμη πίστη και
όχι μια εμπεριστατωμένη διδασκαλία για τη δικαιοσύνη και
την αδικία, συμπεραίνοντας ότι ο πειστικός (πειθώ) και όχι
ο αποδεικτικός (επιστήμη) ρητορικός λόγος επιβάλει την
κυριαρχία του στηριζόμενος στην όξυνση των παθών και
εκμετάλλευση της σύγχυσης του πλήθους! Φτάνοντας στον
Αριστοτέλη, το μεγαλύτερο φιλόσοφο όλων των εποχών,
βλέπει κανείς ένα γιγάντιο αγώνα για στοχασμό, έρευνα,
ερμηνεία και διαύγαση για όλα τα πράγματα που σχετίζονται
με τον άνθρωπο, τη φύση, την πόλη και τον πολιτισμό.
Συνεχίζοντας το λόγο του Σοφοκλή για τον άνθρωπο με
περισσή σαφήνεια μας λέει: “Υπάρχει κάποια δύναμις την
οποία αποκαλούν δεινότητα. Αυτή λοιπόν είναι τέτοιου
είδους ώστε να δύναται κανείς να πράττει όσα οδηγούν στο
σκοπό που έχει τεθεί και να τον επιτυγχάνει. Αν ο σκοπός
είναι ενάρετος η δεινότητα επαινείται, αν ο σκοπός είναι
φαύλος, εκπίπτει σε πανουργία. Γι’ αυτό ισχυριζόμαστε
ότι και οι έχοντες φρόνηση και οι πανούργοι είναι δεινοί!”
(Ηθικά Νικομάχεια, 1144)
Παρ’ όλο που η Κλασσική Αρχαιότητα είχε βαθιές ρίζες
(Πόλις, πολιτική, πολιτισμός) η παρακμή της πόλης, η
συμβολή των Στωικών στον Ατομικισμό, την απάθεια
και τον κοσμοπολιτισμό αλλά και το τέλος της πολιτικής,
οδήγησαν την ανθρωπότητα σε παρατεταμένες περιόδους
σύγχυσης και κόπωσης (Ελληνιστική, Αλεξανδρινή
περίοδος) μέχρι τη Ρωμαϊκή κατάκτηση. Οι Ρωμαίοι
συγκλονισμένοι και γοητευμένοι από την κληρονομιά του
5ου π.Χ. αιώνα προσπάθησαν να τη μιμηθούν και να την
εκφράσουν ποικιλοτρόπως. Με την πτώση της Ρώμης
και την επικράτηση των θρησκευτικών δογμάτων με
αποτέλεσμα τους συνεχείς θρησκευτικούς πολέμους η
ανθρωπότητα έφθασε στο αποκορύφωμα της σύγχυσης
που είναι οι λεγόμενοι Σκοτεινοί Αιώνες ή Μεσαίωνας.
Ακόμα και προς τα τέλη του Μεσαίωνα που προοιωνίζει
την έλευση της Αναγέννησης, η κυριαρχία της Σχολαστικής
Φιλοσοφίας και ο φιλολογικός φορμαλισμός ήταν τόσο
μεγάλος σε σχολεία Μοναστηριών και σε κολέγια που
έγκυρος ιστορικός αναφέρει ότι: “Μάθαιναν πολύ λιγότερο
να συλλογίζονται απ’ ότι να λογομαχούν. Αυτό που κυρίως
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διδάσκονταν ήταν η τέχνη να επιχειρηματολογούν εναντίον
κάποιου άλλου (ή ακόμα και υποθετικό, φανταστικό
αντίπαλο), η τέχνη ν’ αναιρούν πολύ περισσότερο απ’ ότι
να αποδεικνύουν.”
“Οργάνωναν ακόμα και δημόσιες αντιλογίες όπου είναι
φανερό ότι σ’ αυτές, η ακτινοβολία της προβολής ωθούσε
τα πνεύματα σε μια επίδειξη ανώφελης λεπτολογίας και
συζητήσεις στις οποίες η διαλεκτική μετατρέπεται σε
ευφυολογήματα και λογοπαίγνια αμφίβολης αξίας.”
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μεταφορικά και με το
“Ιπποτικό πνεύμα” ακόμα ζωντανό, οι λογομαχίες ήταν
κονταρομαχίες και τα επιχειρήματα τα αντικαθιστούσαν τα
κονταροχτυπήματα!
Όλα αυτά κάποια στιγμή προκάλεσαν την αφύπνιση
της ορθοφροσύνης, την ανάγκη για σαφήνεια και κατά
συνέπεια του πραγματικού πνεύματος της επιστήμης, σε
αντίθεση με τις μυστικιστικές αντιλήψεις, μ’ αυτή τη ροπή
στο σκοτεινό η οποία μαρτυρούσε την πλήρη σύγχυση που
επικρατούσε στα πνεύματα.
Το αίτημα για αναβίωση των αξιών της κλασσικής
Αρχαιότητας σηματοδοτεί το πέρασμα στην Αναγέννηση
την οποία όμως η κεκτημένη αδράνεια και σκοτεινότητα
του Μεσαίωνα θα τη δυσκολέψει αρκετά. Ιστορικοί
της εποχής της Αναγέννησης μας πληροφορούν: “Στα
Κολέγιά τους οι Ιησουίτες δίδασκαν και ερμήνευαν με
τέτοιο τρόπο τους Αρχαίους συγγραφείς ώστε να γίνονται
παρ’ ότι Εθνικοί και βέβηλοι, υμνητές της πίστης. Το να
θέσουν την ειδωλολατρία στην υπηρεσία της εξύμνησης
και διάδοσης της Χριστιανικής ηθικής ήταν μια επιχείρηση
τολμηρή και κατά τα φαινόμενα, ιδιαίτερα δύσκολη. Μόνο
που γι’ αυτό, έπρεπε εκ πεποιθήσεως να αλλοιώσουν
τη φύση του αρχαίου κόσμου και να την αδειάσουν από
κάθε τι Ελληνικό.” Πρόκειται για χείριστη μορφή σκόπιμης
αλλοίωσης και σύγχυσης!
“Αυτό που τελικά αναζήτησαν οι Ιησουίτες στην Αρχαιότητα
δεν ήταν οι ιδέες, δεν εμβάθυναν, δεν ήταν ένας τρόπος
να βλέπει κανείς τον κόσμο, αλλά λέξεις, γλωσσικοί
συνδυασμοί, υποδείγματα ύφους και ασκήσεις ύφους. Τη

μελέτησαν όχι για να την κατανοήσουν και να την κάνουν
κατανοητή, αλλά για να μιλήσουν τη γλώσσα της, που
δεν μιλιόταν πλέον. Άρα, για ποια Αναγέννηση μιλάμε και
μάλιστα του παγανιστικού πνεύματος, αφού έπρεπε να
αδειάσουν τα έργα των Αρχαίων από το εγγενές τους
περιεχόμενο;”
Μόνο με τον Διαφωτισμό και τους Εγκυκλοπαιδιστές, το
πρόταγμα για διαύγαση και σαφήνεια αρχίζει να παίρνει
σάρκα και οστά, παρά τους κινδύνους της σύγχυσης και
του σκοταδισμού που παραμόνευαν από παντού.
Δικαιολογημένα ο Ντιντερό στηλιτεύει τη σύγχυση της
φορμαλιστικής ουμανιστικής εκπαίδευσης όπως και
της Καρτεσιανής παιδαγωγικής λέγοντας ότι: “Δεν έχει
άλλο σκοπό παρά να φτιάχνει παπάδες ή καλόγερους,
ψευτοποιητές και ρήτορες” κι από δω πηγάζει η ανάγκη
ν’ αντικατασταθεί η μελέτη των λέξεων με τη μελέτη των
πραγμάτων.
Η συγκάλυψη του βάθους, η παραποίηση και η σύγχυση
που χαρακτήριζε τη μελέτη των Αρχαίων συγγραφέων
θα καταγγελθεί απ’ όλους σχεδόν τους Διαφωτιστές: “Οι
κλασσικές σπουδές είχαν πάντα την τιμή να εγείρουν την
καχυποψία του Δεσποτισμού. Υπάρχει στις κλασσικές
σπουδές μια πνοή ελευθερίας κα αφοσίωσης στο δημόσιο
συμφέρον που δε βρίσκεται κάπου ιδιαίτερα και που
βρίσκεται παντού, που κατοικεί στην ψυχή σα λανθάνουσα
δύναμη.” Άλλοι θα πουν: “Αν λοιπόν ο άνθρωπος έφτασε
να πραγματώσει κάπου την ολοκλήρωση της φύσης του,
αυτό έγινε πολύ περισσότερο στην Αθήνα παρά στη Ρώμη
και είναι σαφές ότι η πρωτοκαθεδρία που αναγνωρίζεται
στη Ρώμη δεν έχει καμία ιστορική βάση. Η γονιμότητα του
Ελληνικού πνεύματος εκδηλώθηκε με τις πιο διαφορετικές
μορφές στην Τέχνη, την Ποίηση, την Ιστορία, τη Φιλοσοφία,
την Πολιτική και την Επιστήμη.”
Αλλά και εν μέσω Διαφωτισμού η σύγχυση θα πάρει άλλες
μορφές. Η κληρονομική αριστοκρατία θα μεταμφιεστεί σε
λατρεία του ταλέντου και της ιδιοφυίας με αποτέλεσμα την
απαξίωση της μαθητείας. Η ψευδαίσθηση του Καρτέσιου
για το μύθο του έμφυτου γούστου θα αναδιατυπωθεί ως
ιδεολογία του “εκ γενετής” και περιφρόνηση της μελέτης

και της παιδείας. Το κριτικό πνεύμα τού Καντ θα μιλήσει
με σκληρή γλώσσα γι’ αυτά: “Υπό το λάβαρο της ιδιοφυίας
επιβλήθηκε ένα είδος ανθρώπων που ονομάζονται
ιδιοφυείς (είναι περισσότερο μιμητές της ιδιοφυίας). Όλοι
αυτοί μιλούν τη γλώσσα των πνευμάτων που η φύση
προίκισε περισσότερο απ’ το συνηθισμένο. Θεωρούν μπελά
τις οδύνες της μαθητείας και της έρευνας. Διατείνονται
ότι κατέκτησαν δια μιας (επιφοίτηση;) το πνεύμα των
επιστημών και ότι το προσφέρουν μόνο συμπυκνωμένο σε
μικρές δραστικές δόσεις. Η φυλή αυτή, όπως εκείνη των
τσαρλατάνων και των αγυρτών προκαλεί σοβαρή ζημιά
στην πρόοδο της επιστημονικής και ηθικής κουλτούρας
όταν από τις υψηλές έδρες της σοφίας, αποφαίνονται περί
της θρησκείας, της πολιτικής και της ηθικής, σκοπεύοντας
έτσι να κρύψει την αθλιότητα του πνεύματός της. Τι να
κάνεις εναντίον της εκτός από το να γελάσεις και να
συνεχίσεις υπομονετικά τον δρόμο σου, εφαρμόζοντας τη
σαφήνεια και την τάξη χωρίς να ρίχνεις ούτε βλέμμα σε
αυτούς τους καμποτίνους;
Ο Ρεμπώ για την εποχή του, που δεν είναι μακριά από τη
δική μας, είπε ότι ο άνθρωπος είναι ένα παιδί που χάθηκε
μέσα στο δάσος των συμβόλων, και στην εποχή μας θα
μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος χάθηκε στο χάος
των πληροφοριών. Αυτή η “ανάγκη για πληροφορίες”,
που συνεπάγεται χαοτική πληθώρα πληροφοριών από
πού προέρχεται; Είναι πραγματική ή πλασματική; Μήπως
τελικά έτσι κατοχυρώνεται η δύναμη και εξουσία του
“Πληροφοριοδότη”; Αναφομοίωτες και κακοχωνεμένες
πληροφορίες και ιδέες χωρίς τη βάσανο της εμβάθυνσης,
δεν φέρνουν κατανόηση και σαφήνεια ή πνευματικά
αποτελέσματα αλλά συνήθως οδηγούν σε σύγχυση και
ψευτοδιανοουμενίστικα εμέσματα που παρουσιάζονται ως
τάχα νέες γνώσεις ή ιδέες.
Αν ορίζαμε ως σαφήνεια την διάκριση του Είναι της Αλήθειας
από το Φαίνεσθαι της Πλάνης, εύκολα διαπιστώνουμε
ότι σήμερα τη μερίδα του λέοντος κατέχει η πλάνη και η
σύγχυση.
Η σαφήνεια απαιτεί προσπάθεια γιατί είναι δύσκολη η
αφομοίωση δύσπεπτων εννοιών ενώ σύγχυση είναι η

29

Ελεύθερο Θέμα

δημιουργό πειθούς η οποία γεννά την αβάσιμη πίστη και
όχι μια εμπεριστατωμένη διδασκαλία για τη δικαιοσύνη και
την αδικία, συμπεραίνοντας ότι ο πειστικός (πειθώ) και όχι
ο αποδεικτικός (επιστήμη) ρητορικός λόγος επιβάλει την
κυριαρχία του στηριζόμενος στην όξυνση των παθών και
εκμετάλλευση της σύγχυσης του πλήθους! Φτάνοντας στον
Αριστοτέλη, το μεγαλύτερο φιλόσοφο όλων των εποχών,
βλέπει κανείς ένα γιγάντιο αγώνα για στοχασμό, έρευνα,
ερμηνεία και διαύγαση για όλα τα πράγματα που σχετίζονται
με τον άνθρωπο, τη φύση, την πόλη και τον πολιτισμό.
Συνεχίζοντας το λόγο του Σοφοκλή για τον άνθρωπο με
περισσή σαφήνεια μας λέει: “Υπάρχει κάποια δύναμις την
οποία αποκαλούν δεινότητα. Αυτή λοιπόν είναι τέτοιου
είδους ώστε να δύναται κανείς να πράττει όσα οδηγούν στο
σκοπό που έχει τεθεί και να τον επιτυγχάνει. Αν ο σκοπός
είναι ενάρετος η δεινότητα επαινείται, αν ο σκοπός είναι
φαύλος, εκπίπτει σε πανουργία. Γι’ αυτό ισχυριζόμαστε
ότι και οι έχοντες φρόνηση και οι πανούργοι είναι δεινοί!”
(Ηθικά Νικομάχεια, 1144)
Παρ’ όλο που η Κλασσική Αρχαιότητα είχε βαθιές ρίζες
(Πόλις, πολιτική, πολιτισμός) η παρακμή της πόλης, η
συμβολή των Στωικών στον Ατομικισμό, την απάθεια
και τον κοσμοπολιτισμό αλλά και το τέλος της πολιτικής,
οδήγησαν την ανθρωπότητα σε παρατεταμένες περιόδους
σύγχυσης και κόπωσης (Ελληνιστική, Αλεξανδρινή
περίοδος) μέχρι τη Ρωμαϊκή κατάκτηση. Οι Ρωμαίοι
συγκλονισμένοι και γοητευμένοι από την κληρονομιά του
5ου π.Χ. αιώνα προσπάθησαν να τη μιμηθούν και να την
εκφράσουν ποικιλοτρόπως. Με την πτώση της Ρώμης
και την επικράτηση των θρησκευτικών δογμάτων με
αποτέλεσμα τους συνεχείς θρησκευτικούς πολέμους η
ανθρωπότητα έφθασε στο αποκορύφωμα της σύγχυσης
που είναι οι λεγόμενοι Σκοτεινοί Αιώνες ή Μεσαίωνας.
Ακόμα και προς τα τέλη του Μεσαίωνα που προοιωνίζει
την έλευση της Αναγέννησης, η κυριαρχία της Σχολαστικής
Φιλοσοφίας και ο φιλολογικός φορμαλισμός ήταν τόσο
μεγάλος σε σχολεία Μοναστηριών και σε κολέγια που
έγκυρος ιστορικός αναφέρει ότι: “Μάθαιναν πολύ λιγότερο
να συλλογίζονται απ’ ότι να λογομαχούν. Αυτό που κυρίως
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διδάσκονταν ήταν η τέχνη να επιχειρηματολογούν εναντίον
κάποιου άλλου (ή ακόμα και υποθετικό, φανταστικό
αντίπαλο), η τέχνη ν’ αναιρούν πολύ περισσότερο απ’ ότι
να αποδεικνύουν.”
“Οργάνωναν ακόμα και δημόσιες αντιλογίες όπου είναι
φανερό ότι σ’ αυτές, η ακτινοβολία της προβολής ωθούσε
τα πνεύματα σε μια επίδειξη ανώφελης λεπτολογίας και
συζητήσεις στις οποίες η διαλεκτική μετατρέπεται σε
ευφυολογήματα και λογοπαίγνια αμφίβολης αξίας.”
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι μεταφορικά και με το
“Ιπποτικό πνεύμα” ακόμα ζωντανό, οι λογομαχίες ήταν
κονταρομαχίες και τα επιχειρήματα τα αντικαθιστούσαν τα
κονταροχτυπήματα!
Όλα αυτά κάποια στιγμή προκάλεσαν την αφύπνιση
της ορθοφροσύνης, την ανάγκη για σαφήνεια και κατά
συνέπεια του πραγματικού πνεύματος της επιστήμης, σε
αντίθεση με τις μυστικιστικές αντιλήψεις, μ’ αυτή τη ροπή
στο σκοτεινό η οποία μαρτυρούσε την πλήρη σύγχυση που
επικρατούσε στα πνεύματα.
Το αίτημα για αναβίωση των αξιών της κλασσικής
Αρχαιότητας σηματοδοτεί το πέρασμα στην Αναγέννηση
την οποία όμως η κεκτημένη αδράνεια και σκοτεινότητα
του Μεσαίωνα θα τη δυσκολέψει αρκετά. Ιστορικοί
της εποχής της Αναγέννησης μας πληροφορούν: “Στα
Κολέγιά τους οι Ιησουίτες δίδασκαν και ερμήνευαν με
τέτοιο τρόπο τους Αρχαίους συγγραφείς ώστε να γίνονται
παρ’ ότι Εθνικοί και βέβηλοι, υμνητές της πίστης. Το να
θέσουν την ειδωλολατρία στην υπηρεσία της εξύμνησης
και διάδοσης της Χριστιανικής ηθικής ήταν μια επιχείρηση
τολμηρή και κατά τα φαινόμενα, ιδιαίτερα δύσκολη. Μόνο
που γι’ αυτό, έπρεπε εκ πεποιθήσεως να αλλοιώσουν
τη φύση του αρχαίου κόσμου και να την αδειάσουν από
κάθε τι Ελληνικό.” Πρόκειται για χείριστη μορφή σκόπιμης
αλλοίωσης και σύγχυσης!
“Αυτό που τελικά αναζήτησαν οι Ιησουίτες στην Αρχαιότητα
δεν ήταν οι ιδέες, δεν εμβάθυναν, δεν ήταν ένας τρόπος
να βλέπει κανείς τον κόσμο, αλλά λέξεις, γλωσσικοί
συνδυασμοί, υποδείγματα ύφους και ασκήσεις ύφους. Τη

μελέτησαν όχι για να την κατανοήσουν και να την κάνουν
κατανοητή, αλλά για να μιλήσουν τη γλώσσα της, που
δεν μιλιόταν πλέον. Άρα, για ποια Αναγέννηση μιλάμε και
μάλιστα του παγανιστικού πνεύματος, αφού έπρεπε να
αδειάσουν τα έργα των Αρχαίων από το εγγενές τους
περιεχόμενο;”
Μόνο με τον Διαφωτισμό και τους Εγκυκλοπαιδιστές, το
πρόταγμα για διαύγαση και σαφήνεια αρχίζει να παίρνει
σάρκα και οστά, παρά τους κινδύνους της σύγχυσης και
του σκοταδισμού που παραμόνευαν από παντού.
Δικαιολογημένα ο Ντιντερό στηλιτεύει τη σύγχυση της
φορμαλιστικής ουμανιστικής εκπαίδευσης όπως και
της Καρτεσιανής παιδαγωγικής λέγοντας ότι: “Δεν έχει
άλλο σκοπό παρά να φτιάχνει παπάδες ή καλόγερους,
ψευτοποιητές και ρήτορες” κι από δω πηγάζει η ανάγκη
ν’ αντικατασταθεί η μελέτη των λέξεων με τη μελέτη των
πραγμάτων.
Η συγκάλυψη του βάθους, η παραποίηση και η σύγχυση
που χαρακτήριζε τη μελέτη των Αρχαίων συγγραφέων
θα καταγγελθεί απ’ όλους σχεδόν τους Διαφωτιστές: “Οι
κλασσικές σπουδές είχαν πάντα την τιμή να εγείρουν την
καχυποψία του Δεσποτισμού. Υπάρχει στις κλασσικές
σπουδές μια πνοή ελευθερίας κα αφοσίωσης στο δημόσιο
συμφέρον που δε βρίσκεται κάπου ιδιαίτερα και που
βρίσκεται παντού, που κατοικεί στην ψυχή σα λανθάνουσα
δύναμη.” Άλλοι θα πουν: “Αν λοιπόν ο άνθρωπος έφτασε
να πραγματώσει κάπου την ολοκλήρωση της φύσης του,
αυτό έγινε πολύ περισσότερο στην Αθήνα παρά στη Ρώμη
και είναι σαφές ότι η πρωτοκαθεδρία που αναγνωρίζεται
στη Ρώμη δεν έχει καμία ιστορική βάση. Η γονιμότητα του
Ελληνικού πνεύματος εκδηλώθηκε με τις πιο διαφορετικές
μορφές στην Τέχνη, την Ποίηση, την Ιστορία, τη Φιλοσοφία,
την Πολιτική και την Επιστήμη.”
Αλλά και εν μέσω Διαφωτισμού η σύγχυση θα πάρει άλλες
μορφές. Η κληρονομική αριστοκρατία θα μεταμφιεστεί σε
λατρεία του ταλέντου και της ιδιοφυίας με αποτέλεσμα την
απαξίωση της μαθητείας. Η ψευδαίσθηση του Καρτέσιου
για το μύθο του έμφυτου γούστου θα αναδιατυπωθεί ως
ιδεολογία του “εκ γενετής” και περιφρόνηση της μελέτης

και της παιδείας. Το κριτικό πνεύμα τού Καντ θα μιλήσει
με σκληρή γλώσσα γι’ αυτά: “Υπό το λάβαρο της ιδιοφυίας
επιβλήθηκε ένα είδος ανθρώπων που ονομάζονται
ιδιοφυείς (είναι περισσότερο μιμητές της ιδιοφυίας). Όλοι
αυτοί μιλούν τη γλώσσα των πνευμάτων που η φύση
προίκισε περισσότερο απ’ το συνηθισμένο. Θεωρούν μπελά
τις οδύνες της μαθητείας και της έρευνας. Διατείνονται
ότι κατέκτησαν δια μιας (επιφοίτηση;) το πνεύμα των
επιστημών και ότι το προσφέρουν μόνο συμπυκνωμένο σε
μικρές δραστικές δόσεις. Η φυλή αυτή, όπως εκείνη των
τσαρλατάνων και των αγυρτών προκαλεί σοβαρή ζημιά
στην πρόοδο της επιστημονικής και ηθικής κουλτούρας
όταν από τις υψηλές έδρες της σοφίας, αποφαίνονται περί
της θρησκείας, της πολιτικής και της ηθικής, σκοπεύοντας
έτσι να κρύψει την αθλιότητα του πνεύματός της. Τι να
κάνεις εναντίον της εκτός από το να γελάσεις και να
συνεχίσεις υπομονετικά τον δρόμο σου, εφαρμόζοντας τη
σαφήνεια και την τάξη χωρίς να ρίχνεις ούτε βλέμμα σε
αυτούς τους καμποτίνους;
Ο Ρεμπώ για την εποχή του, που δεν είναι μακριά από τη
δική μας, είπε ότι ο άνθρωπος είναι ένα παιδί που χάθηκε
μέσα στο δάσος των συμβόλων, και στην εποχή μας θα
μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος χάθηκε στο χάος
των πληροφοριών. Αυτή η “ανάγκη για πληροφορίες”,
που συνεπάγεται χαοτική πληθώρα πληροφοριών από
πού προέρχεται; Είναι πραγματική ή πλασματική; Μήπως
τελικά έτσι κατοχυρώνεται η δύναμη και εξουσία του
“Πληροφοριοδότη”; Αναφομοίωτες και κακοχωνεμένες
πληροφορίες και ιδέες χωρίς τη βάσανο της εμβάθυνσης,
δεν φέρνουν κατανόηση και σαφήνεια ή πνευματικά
αποτελέσματα αλλά συνήθως οδηγούν σε σύγχυση και
ψευτοδιανοουμενίστικα εμέσματα που παρουσιάζονται ως
τάχα νέες γνώσεις ή ιδέες.
Αν ορίζαμε ως σαφήνεια την διάκριση του Είναι της Αλήθειας
από το Φαίνεσθαι της Πλάνης, εύκολα διαπιστώνουμε
ότι σήμερα τη μερίδα του λέοντος κατέχει η πλάνη και η
σύγχυση.
Η σαφήνεια απαιτεί προσπάθεια γιατί είναι δύσκολη η
αφομοίωση δύσπεπτων εννοιών ενώ σύγχυση είναι η
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ανεύθυνη και εύκολη χρήση εννοιών και ιδεών που δεν
έχουν κατανοηθεί και αφομοιωθεί. “Τίποτα δεν είναι πιο
αναληθές και πιο παραπλανητικό από την αντίληψη ότι ο
άνθρωπος μπορεί να μορφωθεί εύκολα” (Εμίλ Ντυρκέμ).
Κι ενώ όλοι αρεσκόμαστε να λέμε “Ηλίου φαεινότερον”
ή “καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται”, εύλογα
αναρωτιέται κανείς μήπως η σύγχυση βολεύει κι έτσι ο
άνθρωπος απεκδύεται των ευθυνών; (Ψαρεύει σε θολά
νερά) ή πάλι στην πράξη εκμεταλλεύεται συγκεχυμένες
καταστάσεις; (Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται).
Μήπως σκοταδισμός είναι η υποταγή στη σύγχυση κα όχι
τόσο στις “σκοτεινές” προθέσεις; Αρεσκόμαστε ν’ ακούμε
χρησμούς αντί να μοχθούμε με βαθείς στοχασμούς. Ποιούς
εξυπηρετεί η αλλοίωση των νοημάτων των λέξεων; Δε
φταίνε οι λέξεις, οι άνθρωποι ευθύνονται για τη νόθευση
των σημασιών αποσκοπώντας στη σύγχυση και εξαπάτηση
με στόχο τη εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων. Η ανοχή
των ανθρώπων στην σημασιολογική ομίχλη δημιουργεί
πρόσφορο έδαφος για τους υπαινιγμούς, τα υπονοούμενα
και την ασάφεια με αποτέλεσμα την παρανόηση, τη
σύγχυση και τη συσκότιση. Δεν είναι τυχαίο που η
υπαινικτικότητα και η ελλειπτικότητα σαφήνειας φτιαγμένες
για να ευνοούν την “κατανόηση” μέσω της παρανόησης
και των υπονοούμενων είναι τα χαρακτηριστικά του κάθε
θρησκευτικού ή πολιτικού “προφήτη”. Σκόπιμη σύγχυση
δεν ήταν μόνο που οι μοναχοί του Μεσαίωνα βάπτιζαν το
κρέας-ψάρι αλλά και σήμερα που βαπτίζουμε Δημοκρατία
την αντιπροσωπευτική –δήθεν Δημοκρατία- ενώ το σωστό
θα ήταν να τη λέμε Δι-προσωπία! Έτσι γίνεται κατανοητό
γιατί υπάρχει διγλωσσία και υποσχεσιολογία στην “πολιτική”,
με αποτέλεσμα τη συχνή απελπισμένη διαμαρτυρία του
κόσμου για εξαπάτηση και προδομένες προσδοκίες:
“Άλλα μας υπόσχονταν προεκλογικά κι άλλα μας κάνουν
τώρα!” Εύκολη ρητορική δικαιοσύνης, αντίστασης και
ηθικότητας αλλά πρακτική αμοραλισμού, συμβιβασμού
και Μακιαβελισμού. Υποσχέσεις ανατρεπτικές έως και
επαναστατικές, αλλά πολιτικές πράξεις ενδοτικές και
υποχωρητικές. Λόγια εύκολα που δεν κοστίζουν, ξεχνούν
τα δύσκολα έργα, μεταμφιέζονται σε ελπίδα κι έτσι
εκμαυλίζουν, ενώ η λαϊκή παροιμία προειδοποιεί: “Μεγάλη
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μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες!”.
Είναι θλιβερό που χύθηκε όχι μόνο πολύ μελάνι αλλά
δυστυχώς και ανθρώπινο αίμα για τα περιβόητα Γλωσσικά
ζητήματα ή προβλήματα! Η Γλωσσολογία, με την επίμονη
και καλοπροαίρετη προσπάθειά της για σαφήνεια και
διαύγαση έφερε κάποιες φορές δυστυχώς τα αντίθετα
αποτελέσματα. Έτσι π.χ. ο Βιτγκενστάιν μας λέει: “Τα
προβλήματά σου δεν είναι παρά λέξεις!”, όμως καλύτερα να
πούμε πως τα προβλήματα υπάρχουν αλλά με τη σύγχυση
κάναμε τις λέξεις προβλήματα! “Η γλώσσα κόκκαλα δεν
έχει και κόκκαλα τσακίζει!” Η γλώσσα ευθύνεται ή η χρήση
της; Από πού προέρχεται η παρεξήγηση; Μήπως από την
ανεπαρκή εξήγηση ή επεξήγηση δηλαδή τη σύγχυση; Σ’
όλα αυτά την ευθύνη έχει ο άνθρωπος ως χρήστης της
γλώσσας.
Γιατί δε λέμε “Τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη” δηλαδή τα
πράγματα με τ’ όνομά τους; Γιατί μιλάμε με υπονοούμενα,
αμφισημία ή και διγλωσσία ενώ όλοι συμφωνούμε ότι η
γλώσσα είναι μία;
“Η γλώσσα είναι το ένδυμα της ιδέας, αλλά είναι ένδυμα
που ρόλος του είναι να αφήνει να διαφαίνεται αυτό που
καλύπτει. Κύρια αξία της, η μόνη που έχει πραγματική
σημασία, είναι η διαφάνεια. Ο Λόγος δεν είναι χρήσιμος,
δεν εκπληρώνει το λειτούργημά του παρά μόνο όταν
αφήνει καθαρά να προβάλλει η ιδέα και κινείται εναντίον
του σκοπού του όταν θέλει να λάμπει εκθαμβωτικά, έτσι
που να τραβά πάνω του την προσοχή.” (Εμίλ Ντυρκέμ)
Γνωρίζοντας όμως ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και
δυναμική ότι ο κόσμος των σημασιών είναι ανοικτός,
μαγματικός (Καστοριάδης) και ακαθόριστος όπως και ότι
δεν είναι δυνατό να υπάρξει επιστήμη της σημασίας και
του νοήματος δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να
συνεννοηθούμε. Πρώτα να εννοήσουμε και στη συνέχεια
να συνεννοηθούμε, ν’ αφομοιώσουμε για να μεταδώσουμε
όπως και πρώτα εμείς να χωνέψουμε τις έννοιες, ώστε να
μπορούμε να εκπαιδεύσουμε. Μαζί δε με την συνεννόηση
χρειάζεται και η καλόπιστη συνείδηση καθώς και η
ενσυναίσθηση (να μπούμε στη θέση του άλλου.)

Τις περισσότερες φορές η απουσία συνεννόησης με
αποτέλεσμα την παρανόηση, τη σύγχυση και παρεξήγηση
έχει ήδη εκκολαφθεί στη συνείδηση του ανθρώπου πολύ
πριν οδηγηθεί στην προστριβή ή ακόμα και τη συμπλοκή
(έτοιμος για παρεξήγηση!). Η συνείδηση δεν τελειώνει με τη
σκέψη. Η συνείδηση περιέχει και τη βούληση, τη διάθεση,
τις προθέσεις και την προαίρεση που επηρεάζουν τη σκέψη
ακόμα δε και την απόφαση. “Θα ήταν εντελώς λανθασμένο
να πούμε ότι η γλώσσα πρέπει να κάνει τα πάντα, ότι είναι
ο μόνος παράγοντας διάκρισης και σαφήνειας. Τίποτε δεν
μπορεί να απαλλάξει τη συνείδηση από την προσπάθεια που
καταβάλλει όταν καταπιάνεται με μια συγκεχυμένη ομάδα
σκέψεων, την απομονώνει, εστιάζει πάνω της όλο το φως
που διαθέτει, κι έτσι τη φωτίζει με τρόπο που αναδεικνύει
τα αθέατα μέρη που τη συνθέτουν. Αυτή η προσοχή και
αυτή η συγκέντρωση είναι τα δραστικά εργαλεία κάθε
νοητικής ανάλυσης και ευκρίνειας.” (Εμίλ Ντυρκέμ).
Η άσκηση στη διάκριση, όπως και οι ασκήσεις λεξιλογίου,
οδηγούν στην απόκτηση της συνήθειας της σαφήνειας και
προηγούνται σαφώς των ασκήσεων ύφους, καθ όσον αυτό
έρχεται, προοδευτικά και αργότερα, χωρίς βιασύνη.
Στην εποχή των εντυπώσεων, το εντυπωσιακό, που είναι
φευγαλέο και περαστικό δεν εντυπώνεται στη μνήμη, στη
μνήμη εντυπώνεται το συγκλονιστικό και το συναρπαστικό.
Η εποχή μας λατρεύει το “παιδί-θαύμα”, όμως δεν υπάρχει,
ούτε υπήρξε “παιδί-θαύμα” στη φιλοσοφία, παρά μόνο
στη δεξιοτεχνία. Η φιλοσοφία η ίδια δεν είναι παρά το
“θαύμα” της επίμονης παιδείας κι αντί να περιμένουμε την
“Επιφοίτηση” καλύτερα να επιμένουμε στη φοίτηση, χωρίς
τέλος. Κι η λέξη “τέλος” που άλλοτε μας ανακουφίζει κι
άλλοτε μας φοβίζει, κακοποιήθηκε και εργαλειοποιήθηκε
κι αντί να εκφράζει εκπλήρωση, τελείωση και ολοκλήρωση
σκοπού κατάντησε ο διακόπτης τετριμμένων διαδικασιών.
Ακόμα και το τέλος της ζωής τού ανθρώπου μετριέται
λογιστικά π.χ. “Έφυγε πλήρης ημερών”, αντί να λέμε έφυγε
πλήρης εκπληρωμένων και ολοκληρωμένων σκοπών.
Έχοντας νέα σχέση με τη γλώσσα και συνομιλία, νέους
τρόπους επικοινωνίας και συνεννόησης μπορούμε να
δίνουμε περισσότερο χώρο στην επεξήγηση, τη διαύγαση

και ερμηνεία και όχι στη συσκότιση και παρερμηνεία,
μειώνοντας έτσι την απόσταση ανάμεσα στο επίπεδο
μετάδοσης από το επίπεδο πρόσληψης καθώς και
επαναλαμβάνοντας τη μετάδοση με ελαχιστοποίηση έως
εξάλειψη της περιττολογίας.
Η σύγχυση των κοινωνικών σχέσεων χρειάζεται επίσης να
διαυγασθεί, καθ’ όσον η πλειονότητα των “σχέσεων” αυτών
είναι σχέσεις δύναμης και συμφέροντος αντί αληθινές
σχέσεις νοήματος και ενδιαφέροντος.
Μία σύγχυση που έγινε λεκτική μόδα και εκφέρεται
αηδιαστικά κατά κόρον αφορά στο DNA και τα γονίδια.
Καιρός να σταματήσουμε να εναποθέτουμε όλες τις
προσδοκίες μας στο DNA και στα γονίδια να “εκφρασθούν”
και με σοβαρότητα να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά
περιμένουν από μας να αξιοποιηθούν!
Σε σχέση με τον εαυτό μας, τα προτάγματα του Καστοριάδη
για διαύγαση παραμένουν ζωντανά:
• Να μην εκλαμβάνουμε τις φαντασιώσεις μας για
πραγματικότητα.
• Ν’ αναζητάμε το αληθινό, όσο κι αν αυτό στοιχίζει.
• Να διαυγάσουμε τις επιθυμίες μας. Τι αληθινά θέλουμε;
Θα συμπληρώναμε ότι οι επιθυμίες μας είναι πιο ζωηρές
και πιο αποτελεσματικές όταν ξέρουμε καθαρά αυτό που
επιθυμούμε. Επίσης, διαύγαση της επιθυμίας είναι και η
αντίσταση στην πράξη στο κοινωνικό “ναρκωτικό” που με
παιγνιώδη διάθεση θα ονομάζαμε από τα αρχικά γράμματα:
κ.ο.κ.α. (κάνουμε ότι κάνουν οι άλλοι). Μόνον έτσι θα
μπορούμε να μιλάμε για αυθεντικά βιώματα ζωής και όχι
για ομοιώματα ζωής!
• Ν’ αγωνιζόμαστε για την ελευθερία μας, γνωρίζοντας ότι
αληθινή ελευθερία είναι η ελευθερία με αυτοπεριορισμό
(όχι ύβρις).
Τέλος, και επειδή σε δύσκολους καιρούς καλόν είναι να
μνημονεύουμε Δ. Σολωμό και Αλ. Παπαδιαμάντη, όπως
μας παροτρύνει ο Οδ. Ελύτης, ας θυμηθούμε το Δ. Σολωμό
που λέει: “Στο νου μου δεν έχω τίποτα, πάρεξ Ελευθερία
και Γλώσσα!”
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ανεύθυνη και εύκολη χρήση εννοιών και ιδεών που δεν
έχουν κατανοηθεί και αφομοιωθεί. “Τίποτα δεν είναι πιο
αναληθές και πιο παραπλανητικό από την αντίληψη ότι ο
άνθρωπος μπορεί να μορφωθεί εύκολα” (Εμίλ Ντυρκέμ).
Κι ενώ όλοι αρεσκόμαστε να λέμε “Ηλίου φαεινότερον”
ή “καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται”, εύλογα
αναρωτιέται κανείς μήπως η σύγχυση βολεύει κι έτσι ο
άνθρωπος απεκδύεται των ευθυνών; (Ψαρεύει σε θολά
νερά) ή πάλι στην πράξη εκμεταλλεύεται συγκεχυμένες
καταστάσεις; (Ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται).
Μήπως σκοταδισμός είναι η υποταγή στη σύγχυση κα όχι
τόσο στις “σκοτεινές” προθέσεις; Αρεσκόμαστε ν’ ακούμε
χρησμούς αντί να μοχθούμε με βαθείς στοχασμούς. Ποιούς
εξυπηρετεί η αλλοίωση των νοημάτων των λέξεων; Δε
φταίνε οι λέξεις, οι άνθρωποι ευθύνονται για τη νόθευση
των σημασιών αποσκοπώντας στη σύγχυση και εξαπάτηση
με στόχο τη εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων. Η ανοχή
των ανθρώπων στην σημασιολογική ομίχλη δημιουργεί
πρόσφορο έδαφος για τους υπαινιγμούς, τα υπονοούμενα
και την ασάφεια με αποτέλεσμα την παρανόηση, τη
σύγχυση και τη συσκότιση. Δεν είναι τυχαίο που η
υπαινικτικότητα και η ελλειπτικότητα σαφήνειας φτιαγμένες
για να ευνοούν την “κατανόηση” μέσω της παρανόησης
και των υπονοούμενων είναι τα χαρακτηριστικά του κάθε
θρησκευτικού ή πολιτικού “προφήτη”. Σκόπιμη σύγχυση
δεν ήταν μόνο που οι μοναχοί του Μεσαίωνα βάπτιζαν το
κρέας-ψάρι αλλά και σήμερα που βαπτίζουμε Δημοκρατία
την αντιπροσωπευτική –δήθεν Δημοκρατία- ενώ το σωστό
θα ήταν να τη λέμε Δι-προσωπία! Έτσι γίνεται κατανοητό
γιατί υπάρχει διγλωσσία και υποσχεσιολογία στην “πολιτική”,
με αποτέλεσμα τη συχνή απελπισμένη διαμαρτυρία του
κόσμου για εξαπάτηση και προδομένες προσδοκίες:
“Άλλα μας υπόσχονταν προεκλογικά κι άλλα μας κάνουν
τώρα!” Εύκολη ρητορική δικαιοσύνης, αντίστασης και
ηθικότητας αλλά πρακτική αμοραλισμού, συμβιβασμού
και Μακιαβελισμού. Υποσχέσεις ανατρεπτικές έως και
επαναστατικές, αλλά πολιτικές πράξεις ενδοτικές και
υποχωρητικές. Λόγια εύκολα που δεν κοστίζουν, ξεχνούν
τα δύσκολα έργα, μεταμφιέζονται σε ελπίδα κι έτσι
εκμαυλίζουν, ενώ η λαϊκή παροιμία προειδοποιεί: “Μεγάλη
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μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μη λες!”.
Είναι θλιβερό που χύθηκε όχι μόνο πολύ μελάνι αλλά
δυστυχώς και ανθρώπινο αίμα για τα περιβόητα Γλωσσικά
ζητήματα ή προβλήματα! Η Γλωσσολογία, με την επίμονη
και καλοπροαίρετη προσπάθειά της για σαφήνεια και
διαύγαση έφερε κάποιες φορές δυστυχώς τα αντίθετα
αποτελέσματα. Έτσι π.χ. ο Βιτγκενστάιν μας λέει: “Τα
προβλήματά σου δεν είναι παρά λέξεις!”, όμως καλύτερα να
πούμε πως τα προβλήματα υπάρχουν αλλά με τη σύγχυση
κάναμε τις λέξεις προβλήματα! “Η γλώσσα κόκκαλα δεν
έχει και κόκκαλα τσακίζει!” Η γλώσσα ευθύνεται ή η χρήση
της; Από πού προέρχεται η παρεξήγηση; Μήπως από την
ανεπαρκή εξήγηση ή επεξήγηση δηλαδή τη σύγχυση; Σ’
όλα αυτά την ευθύνη έχει ο άνθρωπος ως χρήστης της
γλώσσας.
Γιατί δε λέμε “Τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη” δηλαδή τα
πράγματα με τ’ όνομά τους; Γιατί μιλάμε με υπονοούμενα,
αμφισημία ή και διγλωσσία ενώ όλοι συμφωνούμε ότι η
γλώσσα είναι μία;
“Η γλώσσα είναι το ένδυμα της ιδέας, αλλά είναι ένδυμα
που ρόλος του είναι να αφήνει να διαφαίνεται αυτό που
καλύπτει. Κύρια αξία της, η μόνη που έχει πραγματική
σημασία, είναι η διαφάνεια. Ο Λόγος δεν είναι χρήσιμος,
δεν εκπληρώνει το λειτούργημά του παρά μόνο όταν
αφήνει καθαρά να προβάλλει η ιδέα και κινείται εναντίον
του σκοπού του όταν θέλει να λάμπει εκθαμβωτικά, έτσι
που να τραβά πάνω του την προσοχή.” (Εμίλ Ντυρκέμ)
Γνωρίζοντας όμως ότι η γλώσσα είναι ζωντανή και
δυναμική ότι ο κόσμος των σημασιών είναι ανοικτός,
μαγματικός (Καστοριάδης) και ακαθόριστος όπως και ότι
δεν είναι δυνατό να υπάρξει επιστήμη της σημασίας και
του νοήματος δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να
συνεννοηθούμε. Πρώτα να εννοήσουμε και στη συνέχεια
να συνεννοηθούμε, ν’ αφομοιώσουμε για να μεταδώσουμε
όπως και πρώτα εμείς να χωνέψουμε τις έννοιες, ώστε να
μπορούμε να εκπαιδεύσουμε. Μαζί δε με την συνεννόηση
χρειάζεται και η καλόπιστη συνείδηση καθώς και η
ενσυναίσθηση (να μπούμε στη θέση του άλλου.)

Τις περισσότερες φορές η απουσία συνεννόησης με
αποτέλεσμα την παρανόηση, τη σύγχυση και παρεξήγηση
έχει ήδη εκκολαφθεί στη συνείδηση του ανθρώπου πολύ
πριν οδηγηθεί στην προστριβή ή ακόμα και τη συμπλοκή
(έτοιμος για παρεξήγηση!). Η συνείδηση δεν τελειώνει με τη
σκέψη. Η συνείδηση περιέχει και τη βούληση, τη διάθεση,
τις προθέσεις και την προαίρεση που επηρεάζουν τη σκέψη
ακόμα δε και την απόφαση. “Θα ήταν εντελώς λανθασμένο
να πούμε ότι η γλώσσα πρέπει να κάνει τα πάντα, ότι είναι
ο μόνος παράγοντας διάκρισης και σαφήνειας. Τίποτε δεν
μπορεί να απαλλάξει τη συνείδηση από την προσπάθεια που
καταβάλλει όταν καταπιάνεται με μια συγκεχυμένη ομάδα
σκέψεων, την απομονώνει, εστιάζει πάνω της όλο το φως
που διαθέτει, κι έτσι τη φωτίζει με τρόπο που αναδεικνύει
τα αθέατα μέρη που τη συνθέτουν. Αυτή η προσοχή και
αυτή η συγκέντρωση είναι τα δραστικά εργαλεία κάθε
νοητικής ανάλυσης και ευκρίνειας.” (Εμίλ Ντυρκέμ).
Η άσκηση στη διάκριση, όπως και οι ασκήσεις λεξιλογίου,
οδηγούν στην απόκτηση της συνήθειας της σαφήνειας και
προηγούνται σαφώς των ασκήσεων ύφους, καθ όσον αυτό
έρχεται, προοδευτικά και αργότερα, χωρίς βιασύνη.
Στην εποχή των εντυπώσεων, το εντυπωσιακό, που είναι
φευγαλέο και περαστικό δεν εντυπώνεται στη μνήμη, στη
μνήμη εντυπώνεται το συγκλονιστικό και το συναρπαστικό.
Η εποχή μας λατρεύει το “παιδί-θαύμα”, όμως δεν υπάρχει,
ούτε υπήρξε “παιδί-θαύμα” στη φιλοσοφία, παρά μόνο
στη δεξιοτεχνία. Η φιλοσοφία η ίδια δεν είναι παρά το
“θαύμα” της επίμονης παιδείας κι αντί να περιμένουμε την
“Επιφοίτηση” καλύτερα να επιμένουμε στη φοίτηση, χωρίς
τέλος. Κι η λέξη “τέλος” που άλλοτε μας ανακουφίζει κι
άλλοτε μας φοβίζει, κακοποιήθηκε και εργαλειοποιήθηκε
κι αντί να εκφράζει εκπλήρωση, τελείωση και ολοκλήρωση
σκοπού κατάντησε ο διακόπτης τετριμμένων διαδικασιών.
Ακόμα και το τέλος της ζωής τού ανθρώπου μετριέται
λογιστικά π.χ. “Έφυγε πλήρης ημερών”, αντί να λέμε έφυγε
πλήρης εκπληρωμένων και ολοκληρωμένων σκοπών.
Έχοντας νέα σχέση με τη γλώσσα και συνομιλία, νέους
τρόπους επικοινωνίας και συνεννόησης μπορούμε να
δίνουμε περισσότερο χώρο στην επεξήγηση, τη διαύγαση

και ερμηνεία και όχι στη συσκότιση και παρερμηνεία,
μειώνοντας έτσι την απόσταση ανάμεσα στο επίπεδο
μετάδοσης από το επίπεδο πρόσληψης καθώς και
επαναλαμβάνοντας τη μετάδοση με ελαχιστοποίηση έως
εξάλειψη της περιττολογίας.
Η σύγχυση των κοινωνικών σχέσεων χρειάζεται επίσης να
διαυγασθεί, καθ’ όσον η πλειονότητα των “σχέσεων” αυτών
είναι σχέσεις δύναμης και συμφέροντος αντί αληθινές
σχέσεις νοήματος και ενδιαφέροντος.
Μία σύγχυση που έγινε λεκτική μόδα και εκφέρεται
αηδιαστικά κατά κόρον αφορά στο DNA και τα γονίδια.
Καιρός να σταματήσουμε να εναποθέτουμε όλες τις
προσδοκίες μας στο DNA και στα γονίδια να “εκφρασθούν”
και με σοβαρότητα να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά
περιμένουν από μας να αξιοποιηθούν!
Σε σχέση με τον εαυτό μας, τα προτάγματα του Καστοριάδη
για διαύγαση παραμένουν ζωντανά:
• Να μην εκλαμβάνουμε τις φαντασιώσεις μας για
πραγματικότητα.
• Ν’ αναζητάμε το αληθινό, όσο κι αν αυτό στοιχίζει.
• Να διαυγάσουμε τις επιθυμίες μας. Τι αληθινά θέλουμε;
Θα συμπληρώναμε ότι οι επιθυμίες μας είναι πιο ζωηρές
και πιο αποτελεσματικές όταν ξέρουμε καθαρά αυτό που
επιθυμούμε. Επίσης, διαύγαση της επιθυμίας είναι και η
αντίσταση στην πράξη στο κοινωνικό “ναρκωτικό” που με
παιγνιώδη διάθεση θα ονομάζαμε από τα αρχικά γράμματα:
κ.ο.κ.α. (κάνουμε ότι κάνουν οι άλλοι). Μόνον έτσι θα
μπορούμε να μιλάμε για αυθεντικά βιώματα ζωής και όχι
για ομοιώματα ζωής!
• Ν’ αγωνιζόμαστε για την ελευθερία μας, γνωρίζοντας ότι
αληθινή ελευθερία είναι η ελευθερία με αυτοπεριορισμό
(όχι ύβρις).
Τέλος, και επειδή σε δύσκολους καιρούς καλόν είναι να
μνημονεύουμε Δ. Σολωμό και Αλ. Παπαδιαμάντη, όπως
μας παροτρύνει ο Οδ. Ελύτης, ας θυμηθούμε το Δ. Σολωμό
που λέει: “Στο νου μου δεν έχω τίποτα, πάρεξ Ελευθερία
και Γλώσσα!”
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IΩΑΝΝΙΝΑ θα πάμε;
μεγαλουπόλεων, με παραδοσιακά σπίτια, όμορφες αυλές και
κήπους αλλά και πλακόστρωτα δρομάκια καθώς και τα αναγκαία για την περίσταση πολυάριθμα μαγαζάκια με προϊόντα
της γιαννιώτικης παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. Πεύκα, πλατάνια και κυπαρίσσια κάνουν το Νησάκι μια όμορφη πράσινη όαση. Ενώ στις ταβέρνες ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί
ασυνήθιστους τοπικούς μεζέδες όπως βατραχοπόδαρα και
χέλια. Σταθερός βέβαια προορισμός για κάθε επισκέπτη
αποτελεί το Μουσείο Αλή Πασά που δεν είναι άλλο από το
μέρος όπου θανατώθηκε, με τον οντά και τις τρύπες στο πάτωμά του από τα βόλια που τον σκότωσαν καθώς και έγραφα της εποχής, τοπικές ενδυμασίες και προσωπικά αντικείμενα του Αλή Πασά και της κυρα-Φροσύνης.

Η πόλη των 110.000 κατοίκων και 20.000 φοιτητών, πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ηπείρου, δίπλα και αγκαλιά
με την λίμνη Παμβώτιδα σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων
μαγεύει με την ιστορία αιώνων και τα αποτυπώματά πάνω
της. Αναρίθμητα ιστορικά μνημεία, μουσεία αλλά και φυσική
ομορφιά κάνουν κάθε επισκέπτη της να σχεδιάζει με ευκολία αποδράσεις στην ίδια την πόλη αλλά και στην περιφέρεια
της από τα Ζαγοροχώρια μέχρι τα Τζουμέρκα (με την άγρια
ομορφιά και τα μαγευτικά τοπία) και την Δωδώνη μέχρι το
Μέτσοβο. Το κάστρο, η λίμνη με το νησάκι, το σπήλαιο, η εκπληκτική παλιά πόλη με τα παραδοσιακά μαγαζάκια της και
την αγορά της, τα παλιά αρχοντικά που δεσπόζουν στην πόλη
αιχμαλωτίζουν κάθε επισκέπτη της και τον κάνουν να νοιώσει σε κάθε σημείο της την σπουδαία παράδοσή της αλλά και
την σημερινή ζωντάνια της παρά την κρίση και παρά το ότι
είναι η πρωτεύουσα της πιο φτωχής περιφέρειας της χώρας
και από τις φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η λίμνη Παμβώτιδα είναι μια φυσική λεκάνη που συλλέγει
νερά από πηγές και χείμαρρους, με μέγιστο βάθος 13 μέτρα
και περίμετρο 33 χιλ.. Αποτελεί ένα ιδιότυπο σχεδόν αστικό
οικοσύστημα με τεράστια ποικιλία ειδών ιχθυοπανίδας, ορνιθοπανίδας αλλά και αμφίβιων. Πηγή ζωής για την πόλη με
σημασία αλιευτική, οικολογική, τουριστική αλλά και αθλητική αφού εδώ ασκούνται αρκετά υδάτινα σπορ και διοργανώνονται σημαντικοί αγώνες.
Από τον «Μώλο στα Γιάννενα» μπορείτε να πάρετε καραβάκι
ανά ½ ώρα και σε 10΄ να βρεθείτε στο Νησάκι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι ένας οικισμός 100 περίπου
οικογενειών που ζουν σε ρυθμούς απίστευτους για αστούς
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Το Κάστρο της πόλης είναι κτισμένο το 528 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό στα πλαίσια σχεδίου οχύρωσης του
Βυζαντινού κράτους (είναι το αρχαιότερο βυζαντινό κάστρο).
Εδώ έζησε στην εποχή του ο Αλή Πασάς τους μεγάλους του
έρωτες με την κυρα - Βασιλική αλλά και την ερωμένη του
γιού του κυρα - Φροσύνη, εδώ δίδαξαν μεγάλοι δάσκαλοι
του γένους, εδώ «σπούδασαν» την τέχνη του πολέμου μεγάλοι μας οπλαρχηγοί.
Ο εξωτερικός περίβολος, η Β.Δ ακρόπολη με το Ασλάν Τζαμί
(από τα ομορφότερα σωζόμενα στον Ελλαδικό χώρο), η Ν.Α
ακρόπολη με το Ίτς Καλέ και η Καστροπολιτεία (παλιά πόλη
των Ιωαννίνων) αποτελούν τα 4 τμήματα του κάστρου.
Τα κτίσματα που αξίζουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη είναι
το Σουφαρί Σεράι - ένα διόροφο κτίσμα που στέγαζε το ιππικό του Αλή Πασά, τα Μαγειρεία – κτίσμα με χαρακτηριστικές καμινάδες στο Ιτς Καλέ, σήμερα γραφικότατο καφέ,
ο Πύργος του Βοημούνδου κτισμένος το 1082 στο κέντρο
της ακρόπολης του Ιτς Καλέ από τον Νορμανδό Βοημούνδο
– στα ερείπιά του έκτισε το Σεράι του ο Αλή Πασάς που πυρπολήθηκε στα 1822, το Φετιχιέ Τζαμί (Τζαμί της Κατάκτησης)
πάντα στο Ιτς Καλέ κτισμένο από τον Αλή Πασά το 1795 όπου
δίπλα του βρίσκεται και ο οικογενειακός του τάφος όπου θάφτηκε το 1822 το ακέφαλο σώμα του. Μέσα στο κάστρο πάντα, λειτουργούν και τα 3 από τα σημαντικότερα μουσεία της
πόλης (Βυζαντινό Μουσείο, Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο
που στεγάζεται στο Τζαμί Ασλάν Πασά και Μουσείο Φώτη
Ραπακούση).
Την περιήγηση στα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης συμπληρώνουν: το Αρχαιολογικό Μουσείο (στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πάρκο Λιθαρίτσια), το Μουσείο

Κέρινων Ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη, το Λαογραφικό Μουσείο (οδός Μιχ.Αγγέλου,42), η Πινακοθήκη ΕΗΜ
(οδός Παρασκευοπούλου,4 στο κτίριο της Εταιρείας Ηπειρωτικών Σπουδών) και η Δημοτική Πινακοθήκη (στην
οδό Πυρσινέλλα) και λίγο πιο έξω στο Πέραμα το διάσημο
Σπήλαιο.

δοτενεκές. Αν ξεπεράσει
αυτές τις αδυναμίες, αν αναδείξει τα προσόντα της, αν
φροντίσει περισσότερο το
περιβάλλον, μπορεί να καταφέρει υπέροχα πράγματα

Παρά τους δύσκολους οικονομικά καιρούς αξίζει κανείς να
χαρεί αλλά και να αποκτήσει έργα της τέχνης της αργυροχρυσοχοΐας των Ιωαννίνων. Τα συρμάτινα και χυτά κοσμήματα σε παραδοσιακά ή μοντέρνα σχέδια, λεπτοδουλεμένα
σκουλαρίκια, περίτεχνες καδένες, βαρύτιμες πόρπες αλλά
και διάφορα διακοσμητικά από ασήμι αποτελούν τον πλούτο
του ντόπιου πολιτισμού.

Λίγες οι μέρες και με την
υποχρέωση να παρακολουθήσουμε όσο περισσότερο
συνέδριο γίνεται ας επιλέξει
ο καθένας τι να πρωτοδεί
και απολαύσει αλλά και να
πάρει μαζί του, μαζί με την
υπόσχεση να ξαναγυρίσει
ξανά και ξανά σε αυτό τον
ξεχωριστό τόπο.

Η εντύπωση πως στα Ιωάννινα τα πάντα είναι πλούσια συμπυκνώνεται μέσα από την λαϊκή γλώσσα με την έκφραση
της απόλυτης ευζωίας «Πασάς στα Γιάννενα». Η γαστρονομική πανδαισία είναι υψηλών απαιτήσεων. Τα βότανα και τα
μυρωδικά από τα Ηπειρώτικά βουνά αρτύζουν τις εκλεκτές
πρώτες ύλες. Τα παραδοσιακά γλυκά του ταψιού είναι ξακουστά σε όλη την Ελλάδα. Τα παραδοσιακά καφενεία με τα
μοναδικά «σερμπέτια» (γλυκά κρασιά με αρώματα φρούτων
και λουλουδιών) συμπληρώνουν και τους πιο απαιτητικούς
ουρανίσκους.
Έτσι είναι τα Γιάννενα: με βόλτες και φαΐ. Η ηπειρώτικη
κουζίνα είναι αξιομνημόνευτη και γι’ αυτό το φαγητό στα
Γιάννενα είναι απόλαυση, από τα κρέατα και τα διάφορα τυροκομικά προϊόντα μέχρι τις πίτες με το παραδοσιακό ζαγορίσιο φύλλο και τα γλυκά. Γαλοτύρι και κοτόπιτα, τραχανά
με κεφτεδάκια, βιολογική φέτα Πωγωνίου και μετσοβίτικη
γιδογραβιέρα με πιπέρι, κεφαλοτύρι σαγανάκι, λαχανόπιτα,
μετσοβίτικο κοντοσούβλι και κεμπάπ με τζατζίκι και πολλά πολλά άλλα μαζί με τα κρασιά της και τα διπλοαποσταγμένα
της τσίπουρα..
Έτσι είναι τα Γιάννενα: με βόλτες και τέχνη. Από την επίσκεψη
στους μιναρέδες μέχρι την γνωριμία με τους Έλληνες προσωπογράφους των αρχών του 20ού αιώνα.
Ωραία λοιπόν, η πόλη είναι γήινη, χαρούμενη, λίγο δυτική και
λίγο ανατολίτικη, με μακρά ιστορία, μαγευτική φύση, αγάπη
στον πολιτισμό. Έχει όμως στο χαρακτήρα της (όπως κάθε
καλή επαρχία της Ελλάδας) τα γνωστά ψήγματα κακομαθημένου παιδιού που χαλάει τα παιχνίδια του. Αδυναμία να
περάσει ομαλά από το παραδοσιακό στο σύγχρονο χωρίς να
προσβάλει αισθητικά το αστικό περιβάλλον αλλά και την κακοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, εν προκειμένω την
λίμνη που χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια σαν σκουπι-

P.S. Η αρχική σκέψη ήταν
να γράψω κάτι για το San
Diego όπου έγινε το DDW
2016 όμως λίγο η καθυστέρηση της κυκλοφορίας
του παρόντος τεύχους (με
κίνδυνο να κυκλοφορήσει
μετά το πιο πάνω συνέδριο),
λίγο το γεγονός ότι σ’ αυτούς
τους δύσκολους καιρούς λίγοι μάλλον θα είναι οι τυχεροί που θα πετάξουν πέραν
του Ατλαντικού και μάλιστα
στην δυτική ακτή των ΗΠΑ
(στα σύνορα με το Μεξικό)
και τέλος - τέλος να υποστηρίξουμε και εμείς βρε αδελφέ τον τόπο μας με έκανε να
αλλάξω το «σχέδιο» και ελπίζω να το δείτε κάπως έτσι
και εσείς.
P.S II (12/7/2016) τελικά το «θαύμα» έγινε… η μεγάληηηηη..
καθυστέρηση της κυκλοφορίας του τεύχους που κρατάτε
στα χέρια σας έκανε έτσι ώστε να μην προλάβει ούτε το συνέδριο στα Γιάννενα και όσοι λοιπόν βρεθήκατε εκεί χάσατε
αυτό το μικρό αφιέρωμα (κάντε λοιπόν ένα τεστ των γνώσεων σας για την πόλη..) και όσοι δεν βρεθήκατε στην πόλη για
το συνέδριό μας πάρτε αφορμή από το άρθρο για να επισκεφτείτε τα Γιάννενα σύντομα…
ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για την κατανόηση..
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IΩΑΝΝΙΝΑ θα πάμε;
μεγαλουπόλεων, με παραδοσιακά σπίτια, όμορφες αυλές και
κήπους αλλά και πλακόστρωτα δρομάκια καθώς και τα αναγκαία για την περίσταση πολυάριθμα μαγαζάκια με προϊόντα
της γιαννιώτικης παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. Πεύκα, πλατάνια και κυπαρίσσια κάνουν το Νησάκι μια όμορφη πράσινη όαση. Ενώ στις ταβέρνες ο επισκέπτης μπορεί να γευτεί
ασυνήθιστους τοπικούς μεζέδες όπως βατραχοπόδαρα και
χέλια. Σταθερός βέβαια προορισμός για κάθε επισκέπτη
αποτελεί το Μουσείο Αλή Πασά που δεν είναι άλλο από το
μέρος όπου θανατώθηκε, με τον οντά και τις τρύπες στο πάτωμά του από τα βόλια που τον σκότωσαν καθώς και έγραφα της εποχής, τοπικές ενδυμασίες και προσωπικά αντικείμενα του Αλή Πασά και της κυρα-Φροσύνης.

Η πόλη των 110.000 κατοίκων και 20.000 φοιτητών, πρωτεύουσα της περιφέρειας της Ηπείρου, δίπλα και αγκαλιά
με την λίμνη Παμβώτιδα σε υψόμετρο περίπου 500 μέτρων
μαγεύει με την ιστορία αιώνων και τα αποτυπώματά πάνω
της. Αναρίθμητα ιστορικά μνημεία, μουσεία αλλά και φυσική
ομορφιά κάνουν κάθε επισκέπτη της να σχεδιάζει με ευκολία αποδράσεις στην ίδια την πόλη αλλά και στην περιφέρεια
της από τα Ζαγοροχώρια μέχρι τα Τζουμέρκα (με την άγρια
ομορφιά και τα μαγευτικά τοπία) και την Δωδώνη μέχρι το
Μέτσοβο. Το κάστρο, η λίμνη με το νησάκι, το σπήλαιο, η εκπληκτική παλιά πόλη με τα παραδοσιακά μαγαζάκια της και
την αγορά της, τα παλιά αρχοντικά που δεσπόζουν στην πόλη
αιχμαλωτίζουν κάθε επισκέπτη της και τον κάνουν να νοιώσει σε κάθε σημείο της την σπουδαία παράδοσή της αλλά και
την σημερινή ζωντάνια της παρά την κρίση και παρά το ότι
είναι η πρωτεύουσα της πιο φτωχής περιφέρειας της χώρας
και από τις φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η λίμνη Παμβώτιδα είναι μια φυσική λεκάνη που συλλέγει
νερά από πηγές και χείμαρρους, με μέγιστο βάθος 13 μέτρα
και περίμετρο 33 χιλ.. Αποτελεί ένα ιδιότυπο σχεδόν αστικό
οικοσύστημα με τεράστια ποικιλία ειδών ιχθυοπανίδας, ορνιθοπανίδας αλλά και αμφίβιων. Πηγή ζωής για την πόλη με
σημασία αλιευτική, οικολογική, τουριστική αλλά και αθλητική αφού εδώ ασκούνται αρκετά υδάτινα σπορ και διοργανώνονται σημαντικοί αγώνες.
Από τον «Μώλο στα Γιάννενα» μπορείτε να πάρετε καραβάκι
ανά ½ ώρα και σε 10΄ να βρεθείτε στο Νησάκι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς είναι ένας οικισμός 100 περίπου
οικογενειών που ζουν σε ρυθμούς απίστευτους για αστούς
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Το Κάστρο της πόλης είναι κτισμένο το 528 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό στα πλαίσια σχεδίου οχύρωσης του
Βυζαντινού κράτους (είναι το αρχαιότερο βυζαντινό κάστρο).
Εδώ έζησε στην εποχή του ο Αλή Πασάς τους μεγάλους του
έρωτες με την κυρα - Βασιλική αλλά και την ερωμένη του
γιού του κυρα - Φροσύνη, εδώ δίδαξαν μεγάλοι δάσκαλοι
του γένους, εδώ «σπούδασαν» την τέχνη του πολέμου μεγάλοι μας οπλαρχηγοί.
Ο εξωτερικός περίβολος, η Β.Δ ακρόπολη με το Ασλάν Τζαμί
(από τα ομορφότερα σωζόμενα στον Ελλαδικό χώρο), η Ν.Α
ακρόπολη με το Ίτς Καλέ και η Καστροπολιτεία (παλιά πόλη
των Ιωαννίνων) αποτελούν τα 4 τμήματα του κάστρου.
Τα κτίσματα που αξίζουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη είναι
το Σουφαρί Σεράι - ένα διόροφο κτίσμα που στέγαζε το ιππικό του Αλή Πασά, τα Μαγειρεία – κτίσμα με χαρακτηριστικές καμινάδες στο Ιτς Καλέ, σήμερα γραφικότατο καφέ,
ο Πύργος του Βοημούνδου κτισμένος το 1082 στο κέντρο
της ακρόπολης του Ιτς Καλέ από τον Νορμανδό Βοημούνδο
– στα ερείπιά του έκτισε το Σεράι του ο Αλή Πασάς που πυρπολήθηκε στα 1822, το Φετιχιέ Τζαμί (Τζαμί της Κατάκτησης)
πάντα στο Ιτς Καλέ κτισμένο από τον Αλή Πασά το 1795 όπου
δίπλα του βρίσκεται και ο οικογενειακός του τάφος όπου θάφτηκε το 1822 το ακέφαλο σώμα του. Μέσα στο κάστρο πάντα, λειτουργούν και τα 3 από τα σημαντικότερα μουσεία της
πόλης (Βυζαντινό Μουσείο, Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο
που στεγάζεται στο Τζαμί Ασλάν Πασά και Μουσείο Φώτη
Ραπακούση).
Την περιήγηση στα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης συμπληρώνουν: το Αρχαιολογικό Μουσείο (στην κεντρική πλατεία της πόλης στο πάρκο Λιθαρίτσια), το Μουσείο

Κέρινων Ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη, το Λαογραφικό Μουσείο (οδός Μιχ.Αγγέλου,42), η Πινακοθήκη ΕΗΜ
(οδός Παρασκευοπούλου,4 στο κτίριο της Εταιρείας Ηπειρωτικών Σπουδών) και η Δημοτική Πινακοθήκη (στην
οδό Πυρσινέλλα) και λίγο πιο έξω στο Πέραμα το διάσημο
Σπήλαιο.

δοτενεκές. Αν ξεπεράσει
αυτές τις αδυναμίες, αν αναδείξει τα προσόντα της, αν
φροντίσει περισσότερο το
περιβάλλον, μπορεί να καταφέρει υπέροχα πράγματα

Παρά τους δύσκολους οικονομικά καιρούς αξίζει κανείς να
χαρεί αλλά και να αποκτήσει έργα της τέχνης της αργυροχρυσοχοΐας των Ιωαννίνων. Τα συρμάτινα και χυτά κοσμήματα σε παραδοσιακά ή μοντέρνα σχέδια, λεπτοδουλεμένα
σκουλαρίκια, περίτεχνες καδένες, βαρύτιμες πόρπες αλλά
και διάφορα διακοσμητικά από ασήμι αποτελούν τον πλούτο
του ντόπιου πολιτισμού.

Λίγες οι μέρες και με την
υποχρέωση να παρακολουθήσουμε όσο περισσότερο
συνέδριο γίνεται ας επιλέξει
ο καθένας τι να πρωτοδεί
και απολαύσει αλλά και να
πάρει μαζί του, μαζί με την
υπόσχεση να ξαναγυρίσει
ξανά και ξανά σε αυτό τον
ξεχωριστό τόπο.

Η εντύπωση πως στα Ιωάννινα τα πάντα είναι πλούσια συμπυκνώνεται μέσα από την λαϊκή γλώσσα με την έκφραση
της απόλυτης ευζωίας «Πασάς στα Γιάννενα». Η γαστρονομική πανδαισία είναι υψηλών απαιτήσεων. Τα βότανα και τα
μυρωδικά από τα Ηπειρώτικά βουνά αρτύζουν τις εκλεκτές
πρώτες ύλες. Τα παραδοσιακά γλυκά του ταψιού είναι ξακουστά σε όλη την Ελλάδα. Τα παραδοσιακά καφενεία με τα
μοναδικά «σερμπέτια» (γλυκά κρασιά με αρώματα φρούτων
και λουλουδιών) συμπληρώνουν και τους πιο απαιτητικούς
ουρανίσκους.
Έτσι είναι τα Γιάννενα: με βόλτες και φαΐ. Η ηπειρώτικη
κουζίνα είναι αξιομνημόνευτη και γι’ αυτό το φαγητό στα
Γιάννενα είναι απόλαυση, από τα κρέατα και τα διάφορα τυροκομικά προϊόντα μέχρι τις πίτες με το παραδοσιακό ζαγορίσιο φύλλο και τα γλυκά. Γαλοτύρι και κοτόπιτα, τραχανά
με κεφτεδάκια, βιολογική φέτα Πωγωνίου και μετσοβίτικη
γιδογραβιέρα με πιπέρι, κεφαλοτύρι σαγανάκι, λαχανόπιτα,
μετσοβίτικο κοντοσούβλι και κεμπάπ με τζατζίκι και πολλά πολλά άλλα μαζί με τα κρασιά της και τα διπλοαποσταγμένα
της τσίπουρα..
Έτσι είναι τα Γιάννενα: με βόλτες και τέχνη. Από την επίσκεψη
στους μιναρέδες μέχρι την γνωριμία με τους Έλληνες προσωπογράφους των αρχών του 20ού αιώνα.
Ωραία λοιπόν, η πόλη είναι γήινη, χαρούμενη, λίγο δυτική και
λίγο ανατολίτικη, με μακρά ιστορία, μαγευτική φύση, αγάπη
στον πολιτισμό. Έχει όμως στο χαρακτήρα της (όπως κάθε
καλή επαρχία της Ελλάδας) τα γνωστά ψήγματα κακομαθημένου παιδιού που χαλάει τα παιχνίδια του. Αδυναμία να
περάσει ομαλά από το παραδοσιακό στο σύγχρονο χωρίς να
προσβάλει αισθητικά το αστικό περιβάλλον αλλά και την κακοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, εν προκειμένω την
λίμνη που χρησιμοποιήθηκε για πολλά χρόνια σαν σκουπι-

P.S. Η αρχική σκέψη ήταν
να γράψω κάτι για το San
Diego όπου έγινε το DDW
2016 όμως λίγο η καθυστέρηση της κυκλοφορίας
του παρόντος τεύχους (με
κίνδυνο να κυκλοφορήσει
μετά το πιο πάνω συνέδριο),
λίγο το γεγονός ότι σ’ αυτούς
τους δύσκολους καιρούς λίγοι μάλλον θα είναι οι τυχεροί που θα πετάξουν πέραν
του Ατλαντικού και μάλιστα
στην δυτική ακτή των ΗΠΑ
(στα σύνορα με το Μεξικό)
και τέλος - τέλος να υποστηρίξουμε και εμείς βρε αδελφέ τον τόπο μας με έκανε να
αλλάξω το «σχέδιο» και ελπίζω να το δείτε κάπως έτσι
και εσείς.
P.S II (12/7/2016) τελικά το «θαύμα» έγινε… η μεγάληηηηη..
καθυστέρηση της κυκλοφορίας του τεύχους που κρατάτε
στα χέρια σας έκανε έτσι ώστε να μην προλάβει ούτε το συνέδριο στα Γιάννενα και όσοι λοιπόν βρεθήκατε εκεί χάσατε
αυτό το μικρό αφιέρωμα (κάντε λοιπόν ένα τεστ των γνώσεων σας για την πόλη..) και όσοι δεν βρεθήκατε στην πόλη για
το συνέδριό μας πάρτε αφορμή από το άρθρο για να επισκεφτείτε τα Γιάννενα σύντομα…
ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για την κατανόηση..
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Το εξώφυλλο από μέσα

…Kοίτα μη γίνεις
σύννεφο

«στον άλλο κόσμο που θα πας κοίτα μη γίνεις σύννεφο…»
Νίκος Γκάτσος

Δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε πότε, ούτε πώς, ούτε με τι ήταν συνδεδεμένο
το πρώτο συναίσθημα της απώλειας που ένιωσα.
Μπορώ όμως να πω ότι πάντα μπερδευόταν με εκείνο της αναζήτησης.
Κάπου (παντού), σε κάτι (στα πάντα), ανεξέλεγκτα, φευγαλέα και βασανιστικά,
η “παρουσία” εναλλασσόταν συνεχώς με την “απουσία”, μέχρι που η κούραση
να δώσει την δική της εκδοχή.

Μίλτος Σκούρας
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