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Βρίσκομαι εδώ με τη διπλή ιδιότητα του 
ψωριασικού και του συγγραφέα. από τη 
μια δηλαδή αποτελώ κατά κάποιον τρό-

πο μέρος του προβλήματος, είμαι κομμάτι του 
αινίγματος, όπως πολύ εύστοχα τιτλοφορήθη-
κε η θεματολογία του σημερινού συνε-
δρίου, ενώ από την άλλη, ως συγγρα-
φέας, καταπιάνομαι πάλι -και κυρίως- 
με τα πάσης φύσεως τραυλά αινίγμα-
τα που μπορεί και γεννά αδιάκοπα η 
ζωή και η ανθρώπινη σκέψη. 

   Θα είμαι εκ των πραγμάτων σύντο-
μος, όχι μόνο λόγω του χρονικού περιο-
ρισμού των δέκα λεπτών -και ελπίζω όχι 
εντελώς παράφωνος, παρόλο που αντι-
κειμενικά αποτελώ ένα είδος παραφωνί-
ας μέσα σε μια κατεξοχήν ομοειδή σύνθε-
ση-, μιας που έτσι κι αλλιώς μάλλον λίγα 
πράγματα νομίζω ότι έχω τελικά να πω, 
αν και, αρχικά, όταν μου έγινε η πρότα-
ση να παραβρεθώ σ’ αυτή τη συνάντηση 
που με μεγάλη χαρά και πολλές προσδο-
κίες δέχτηκα, πίστευα ότι θα είχα να πω πολλά, πά-
ρα πολλά μάλιστα. Αρχίζοντας όμως να ψάχνω και 
να ξεδιαλέγω αυτά τα πάρα πολλά που υποτίθε-
ται ότι θα είχα να αναφέρω και να αναπτύξω, σκά-
λωσα. (Ανοίγω μια παρένθεση εδώ: Κάποιος για-
τρός-δερματολόγος- μου είχε πει μια φορά: «Μην 
το ψάχνεις, τα μισά της χιλιάδας είναι πεντακόσια, 
ό,τι και να κάνεις, τόσα είναι». Ομολογώ ότι ποτέ 
μου δεν κατάφερα να τα μετρήσω, αν κι έχω την 
πεποίθηση ότι δεν είναι τόσα ή τουλάχιστον δεν εί-
ναι μόνο τόσα. Κλείνει η παρένθεση). 

Κάποιοι κοινοί λοιπόν, κατά τα άλλα, άνθρωποι, 
ίσως επειδή δεν βολεύονται και πολύ με την πραγ-
ματικότητα, ας πούμε οι συγγραφείς, έχουν την προ-
διάθεση να της γυρίζουν εύκολα την πλάτη και να 
αναμετριούνται με το αντίθετό της - με άλλα λόγια 
προκρίνουν στη ζωή τους τη μυθοπλασία. Κατέλη-
ξα έτσι, με μιαν αρχική ανακούφιση, σε μια γνωστή 
συνταγή. Άρχισα δηλαδή να γράφω ένα κείμενο: Να 
πούμε ένα διήγημα; Μήπως ένα κομμάτι από κά-
ποιο μελλοντικό μυθιστόρημα; -δεν μπορούσα να 
ξέρω ακόμη αλλά δεν με απασχολούσε- περιγρά-
φοντας τις δυσκολίες κάποιου που προσπαθούσε, 
λέει, να εντοπίσει το θεμελιώδες, ουσιαστικό, πρω-
τογενές και πρωτότυπο θέμα στο οποίο θα άξιζε να 

αναφερθεί ετοιμάζοντας, ας πούμε, μια ομιλία που 
θα εκφωνούσε σε ένα συνέδριο ή σε μια συζήτη-
ση στην τηλεόραση, δεν έχει σημασία. 

Ο ήρωάς μου, λοιπόν, προς μεγάλη μου έκπλη-
ξη και με απίστευτη ευκολία απαξίωνε διαδοχικά 

όποια ιδέα του ερχόταν στο μυαλό: «αυτά είναι γε-
νικολογίες...», «εκείνα θλιβερές κοινοτοπίες...», τα 
άλλα «δεν ενδιαφέρουν κανέναν...», «επιμένεις να 
μπλέκεις πάλι με στρογγυλεμένα θεωρητικά σχήμα-
τα...», «τι νόημα έχει τώρα να περιπτωσιολογείς...», 
«πρέπει όλα να τείνουν να σχηματίσουν μια γενι-
κή αρχή...», «ποιος νοιάζεται τώρα για τις προσω-
πικές εμπειρίες σου»... και δε συμμαζεύεται... Φυ-
σικά δεν τα σκεφτόμουν πλέον εγώ όλα αυτά - ο 
ήρωας. Ελεγχόμενες κρίσεις πανικού -μην ξεχνά-

με ότι μιλάμε φυσικά για χάρτινο ήρωα- που οδη-
γούν με μαθηματική ακρίβεια σε μια στερεότυπη 
και πρόχειρη άρνηση: «Πού πήγα κι έμπλεξα;», «τι 
δουλειά έχω εγώ τώρα με όλα αυτά;» «τι γυρεύει 
η αλεπού στο παζάρι;» - αυτό το τελευταίο μάλι-

στα κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι θα μπο-
ρούσα να το χρησιμοποιήσω και ως τίτλο 
σ’ αυτή την ομιλία. Κάπου εκεί εμφανίζο-
νται και τα πρώτα δερματικά συμπτώματα 
που τον οδηγούν σ’ έναν ακόμη πιο περί-
κλειστο κόσμο να τρώγεται όχι μόνο με τις 
ιδέες αλλά και με το πετσί του. 

Περιχαρακωμένος έτσι, αρχίζει να σχε-
διάζει και να φαντάζεται οδούς διαφυγής 
που τον στριμώχνουν περισσότερο και προ-
φανώς επιτείνουν το αδιέξοδό του - και τη 
φαγούρα του. Ορίστε λοιπόν... Πάνω στο 
χαρτί, έχουμε ήδη έτοιμο μπροστά μας 
έναν μια χαρά αγχώδη και αγχωμένο ψω-
ριασικό ασθενή... Άθελά μου (;) -ας βάλω 
κι ένα ερωτηματικό- εκεί κατέληξα πάλι... 
Στο χαρτί όμως τα πράγματα είναι διαφο-

ρετικά, έχεις τη δυνατότητα να πάρεις μιαν απόφα-
ση και να αλλάξεις ριζικά το μέλλον και το παρόν 
αυτόματα, όχι λοιπόν δεν θα είναι ψωριασικός το 
αποφάσισα με συνοπτικές διαδικασίας και... ας τον 
αφήσουμε για την ώρα ήσυχο στα αδιέξοδά του 
αυτόν ήρωα των λέξεων... 

Παράλληλα βέβαια επαλήθευσα μ’ αυτόν τον 
τρόπο και κάτι άλλο...

Είναι αλήθεια ότι φαντάζει πάντα δύσκολο να μι-
λάει κανείς προσωπικά, χωρίς καλύψεις και μετα-
μορφώσεις, ιδιαίτερα για θέματα που, ακόμα και 
διά νόμου, χαρακτηρίζονται απόρρητα - όπως φε-
ρειπείν τα ζητήματα της προσωπικής του υγείας. Τε-
λικά ναι, είναι αλήθεια και μπορεί να οδηγηθεί σε 
δύο δρόμους: ή θ’ αρχίσει να φλυαρεί ακατάπαυ-
στα χωρίς φραγμούς και κέντρο ή δεν θα μπορεί 
να αρθρώσει λέξη. (Πιστέψτε με κατά καιρούς τα 
έχω τολμήσει και τα δύο). Δεν νομίζω φυσικά ότι 
συμβαίνει τυχαία κάτι τέτοιο - και σ’ αυτό το σημείο 
έφτασε επιτέλους η στιγμή να κλέψω (παραφράζο-
ντας) μια φράση του Μαρξ, ίσως την πλέον διάση-
μη, χρόνια περίμενα να μου δοθεί η ευκαιρία, δεν 
θα την αφήσω.

Ένα φάντασμα -ναι λοιπόν-, ένα φάντασμα πλα-
νιέται πάνω από τα κεφάλια μας από τις απαρχές 
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ακόμη της ανθρώπινης προϊστορίας: το φάντασμα 
της Υγείας. Φιλόσοφοι της αρχαιότητας, κομπο-
γιαννίτες, μάγοι, μάνατζερ πωλήσεων φαρμακευ-
τικών εταιρειών, αλλά και παπάδες, συγγενείς και 
φίλοι, απαιτητικοί γυμναστές, φιλέρευνοι βιολόγοι 
και καχύποπτοι στρατιωτικοί, σοφοί μπακάληδες, 
food advisors και διατροφολόγοι, χαριεντιζόμενοι 
τηλεπαρουσιαστές και ημίγυμνα μοντέλα, συνδαι-
τυμόνες όλοι σε τραπεζώματα χαράς ή λύπης μα-
ζεύονται γύρω από τον καθένα μας, συγκεντρώ-
νουν τις δυνάμεις και τον λόγο τους και υψώνουν 
το ποτήρι σχηματίζοντας την πυραμίδα της ευχής: 
«εις υγείαν». 

Τι είναι όμως η υγεία; Τι άλλο είναι δηλαδή εκτός 
από εκείνο το ακέφαλο άγαλμα της αρχαιότητας; - 
σπάνια αλλά και ωραία σύμπτωση που μας στερεί 
τα χαρακτηριστικά του.. «Υγεία είναι να ξέρεις πόσο 
άρρωστος είσαι». Σε αυτόν τον παρήγορο αφοπλι-
στικό ορισμό κατέληγε ο ήρωας ενός μυθιστορήμα-
τός μου, αναλογιζόμενος την κατάστασή του, σε μια 
προσπάθεια σε έρθει σε κάποιου είδους συμφιλίω-
ση με το όποιο μέλλον του. Υποτίθεται ότι γεννιό-
μαστε υγιείς. Στην πραγματικότητα γεννιόμαστε με 
όλες τις πιθανές όσο και απίθανες παθήσεις ενσω-
ματωμένες και εγγεγραμμένες μέσα στο λογότυπο 
της ύπαρξής μας (στο περίφημο, πολυσυζητημένο 
και πολυχαϊδεμένο DNΑ μας). Αυτή την εύθραυστη 
ισορροπία σιωπηρής, λανθάνουσας ύπαρξης αλ-
λά μη εκδήλωσης της ασθένειας έχουμε ονομάσει 
Υγεία και απεγνωσμένα αναζητούμε τη διατήρησή 
της μέχρι την κατάλυση της ίδιας της ύπαρξης. 

Πώς να περιγράψει κανείς το απατηλό συναίσθη-
μα της Απόλυτης Υγείας. Είναι απίστευτο πόσες δο-
κιμασίες είναι έτοιμος να υποστεί κανείς για να απο-
κτήσει ξανά αυτό το αγαθό, που υποτίθεται ότι του 
είχε απλόχερα δοθεί εκ γενετής. Όταν το χάσει·εν 
προκειμένω θα είχα να αφηγηθώ απίθανες υποθέ-
σεις που καλύπτουν ένα πεδίο που αρχίζει από την 
πειραματική και προωθημένη έρευνα και φτάνει σ’ 
έναν απροκάλυπτο τσαρλατανισμό, αλλά δεν θα 
το κάνω: ο χάρτινος φίλος μου μ’ έπεισε ότι δεν 
αξίζει σε τέτοια ζητήματα να περιπτωσιολογεί κα-
νείς. Και μάλιστα όταν ένας άνθρωπος έρθει αντι-
μέτωπος με το φάσμα της ανίατης διαταραχής, της 
βλάβης που δεν έχει εντοπιστεί η αιτία της, που το 
μόνο σίγουρο είναι τα συμπτώματά της - ούτε καν 
η πιθανή εξέλιξή της. Πώς είναι δυνατόν να πιστέ-
ψει κανείς ότι έχασε διά παντός το πολύτιμο αγα-
θό; Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να το πιστέψει 
ποτέ. Όσο και να συμφιλιωθεί μ’ αυτή την ιδέα θα 
έχει πάντα την αίσθηση ότι δεν πρόκειται για τίποτε 
άλλο παρά για έναν υποχρεωτικό, λίγο πολύ τα-
πεινωτικό συμβιβασμό, που του επιβάλλεται σχε-
δόν με την απειλή όπλου. Να κάτι που πρέπει να 
αποδεχτεί και ο γιατρός...

Υπάρχει και μια άλλη όψη όμως. Εδώ κι αρκετά 
χρόνια ζούμε και στην επονομαζόμενη «εποχή της 
εικόνας», των γρήγορων και λειψών αποφάσεων, 
των ψευδών «αληθειών», υφιστάμεθα κυριολεκτι-
κά την παντοδυναμία ενός πανίσχυρου και αποκα-
λυπτικού «φαίνεσθαι». Με τον ίδιο τρόπο (και με 
το πέρασμα του χρόνου) φαίνεται ότι επέρχεται ένα 
είδος συμφιλίωσης με αυτή τη νέα πραγματικότητα, 
κάποιος αναγκαστικός συμβιβασμός, και στο τέλος 

μαθαίνουμε να αντιμετωπίζουμε τις διαδικασίες που 
συντελούνται στο σώμα μας όπως αντιμετωπίζου-
με και κάποιον συνηθισμένο και ενοχλητικό πονο-
κέφαλο - μας αρκεί απλώς να μην τον έχουμε. Αρ-
χίζει δηλαδή να λειτουργεί τελικά ένας μηχανισμός 
που διαφοροποιεί την προηγούμενη, μεταφυσική 
σχεδόν στάση απέναντι στην υγεία και την ασθένεια. 
Η φαινομενολογία κερδίζει και εδώ. Ε, λοιπόν δεν 
είναι πλέον ανάγκη να είμαστε υγιείς, φτάνει απλώς 
έτσι να δείχνουμε, ή καλύτερα φτάνει να μη φαι-
νόμαστε εντελώς άρρωστοι -να μπορούμε να το 
κρύβουμε-, ας έχουμε δηλαδή την αρρώστια, φτά-
νει να μη μας κυριεύουν, τουλάχιστον εμφανώς, τα 
συμπτώματά της. Μήπως όμως έτσι είμαστε και υγι-
είς; Δέσαμε μόλις ένα άλλου είδους αίνιγμα. Που 
ξεκινά από γνωστές θεωρητικού χαρακτήρα διενέ-
ξεις στο χώρο συνολικά της Ιατρικής (παραδείγμα-
τος χάριν: υπάρχουν ασθένειες ή ασθενείς;) και στις 
οποίες δεν θέλω να αναφερθώ. Πάμε παρακάτω... 
Ας επιστρέψουμε δηλαδή στην αρχή...

Νομίζω ότι οι κυριότεροι λόγοι που με εμποδί-
ζουν να διατυπώσω μια πειστική, για μένα, απάντη-
ση στο ερώτημα «τι ζητάει ο ασθενής απ’ το γιατρό 
του» είναι βασικά δύο. 

Πρώτον η απάντηση είναι τόσο προφανής που 
σε κάνει να αναρωτιέσαι αν πρόκειται για ερώτη-
ση-παγίδα. Γιατί, βέβαια, τι άλλο να θέλει από το 
να τον κάνει καλά... Θέλει και ρώτημα δηλαδή; Ο 
δεύτερος λόγος είναι ότι είμαι απόλυτα σίγουρος 
ότι ένας γιατρός το ξέρει αυτό πολύ καλά, ότι δη-
λαδή αυτό που ζητά ο ασθενής από εκείνον είναι 
να γίνει καλά, οπότε το ερώτημα πιθανόν να μετα-
μορφώνεται στο εξής: Υπάρχει άραγε κάτι που τον 
εμποδίζει να το κάνει; Εδώ μπαίνουμε σε βαθιά νε-
ρά και αναρωτιέμαι αν μπορώ να κολυμπήσω με 
ασφάλεια - αλλά να που με βοηθάει πάλι ο ήρω-
άς μου, εκείνος του διηγήματος που λέγαμε, αυτός 
είναι βλέπεις από χαρτί και όλοι οι χάρτινοι ήρωες 
έχουν κληρονομήσει κάτι από την ιπποτική μεγαλο-
σύνη του παππού τους του Δον Κιχώτη. 

Η ιατρική, μου λέει, η άσκηση της Ιατρικής όσο 
περνούν τα χρόνια εξαρτάται όλο και πιο πολύ 
από το φάρμακο. Θυμάμαι αίφνης πολύ καλά τον 
παιδίατρό μου να συγκατανεύει απλώς σε μερικά 
γιατροσόφια της γιαγιάς μου και να «συνταγογρα-
φεί» ένα χαμόγελο κι ένα χάδι αντί για χαπάκια, σι-
ρόπια ή ενέσεις -αλήθεια είναι, θυμάμαι ακόμα το 
χέρι του στο μέτωπό μου·ήταν σαν μαγικό τερτί-
πι- αισθανόμουν αμέσως καλύτερα. Η άσκηση της 
ιατρικής λοιπόν εξαρτάται όλο και πιο πολύ από 
την εξέλιξη της έρευνας πάνω στο φάρμακο, από 
την πορεία που παίρνουν ή δεν παίρνουν αυτές οι 
έρευνες, δηλαδή από τις φαρμακευτικές εταιρίες - 
να τος και πάλι ο Μαρξ αυτή τη φορά εισήλθε μό-
νος του και δικαιωματικά, αν και απ’ το παράθυρο. 
Όσο όμως το φάρμακο εδραιώνεται ως προϊόν και 
άρα ως εμπόρευμα, εμπορευματοποιείται και όλη 
η διαδικασία έτσι δεν είναι; Διάβαζα κάπου ότι νέα 
φάρμακα καθυστερούν να μπουν στην αγορά γιατί 
η εταιρεία περιμένει τα προηγούμενα να ολοκληρώ-
σουν τον οικονομικό τους κύκλο - που απλά πάει 
να πει να αποσβέσουν τα κεφάλαια, να αποφέρουν 
το απαιτούμενο κέρδος. Περιορίζομαι σε κάτι σχε-
δόν αθώο, μια πεπατημένη της αγοράς, δεν θέλω 

ούτε να σκανδαλολογήσω, ούτε να επεκταθώ, τα 
περισσότερα είναι γνωστά εξάλλου, μέχρι και χο-
λιγουντιανές παραγωγές έχουν καλύψει παρόμοια 
θέματα. Ας πω μόνο ότι διαβάζοντας τα διάφορα 
διαφημιστικά φυλλάδια σκευασμάτων που με αφο-
ρούν θα έπρεπε να είχαν γιατρευτεί όχι μόνο εγώ 
αλλά ακόμα και όσοι βρίσκονται γύρω μου σε από-
σταση μερικών χιλιομέτρων.

Και ο γιατρός; Πώς εντάσσεται σε όλη αυτή τη δια-
δικασία; Ένα μόνο πράγμα θέλω να πω εν προκειμέ-
νω κι ας φανεί λίγο σαν γλυκανάλατος ρομαντισμός. 
Ο γιατρός μπορεί να συνεχίσει να συνταγογραφεί 
σαν τον παλιό μου παιδίατρο,·έχει δηλαδή πάντα 
τη δυνατότητα απλώς να μην ξεχνάει ότι παραμένει 
στη διάθεσή του το χάδι του κι ότι αυτό δεν μπορεί 
ποτέ να γίνει εμπόρευμα.

Ο Μάνος Χατζηδάκις έλεγε ότι όλοι εμείς όσοι 
ασχολούμαστε με την τέχνη είμαστε οι γελωτοποι-
οί του βασιλέως. Έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να 
βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με το οποιοδήποτε 
καθεστώς -θεσμικό, ιδεολογικό, επιστημονικό- ακό-
μη κι αν το υπονομεύουμε, φτάνει να το κάνουμε 
με τρόπο. Αναφέρομαι στην ίδια υπονόμευση που 
αισθάνεται κι ο Άμλετ μιλώντας στο κρανίο του Γιό-
ρικ. Άσπρο και μαύρο δεν κάνουν γκρι.

Λοιπόν ακούστε πώς σκέφτηκα να τελειώσω, αφού 
πρώτα ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα από καρ-
διάς τον γιατρό μου, τον Θανάση Πετρίδη, και όλο 
το επιτελείο της Τρίτης Δερματολογικής Κλινικής του 
Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» -ας με συγχω-
ρήσουν οι υπόλοιποι που θα αναφερθώ προσωπι-
κά μόνο στον Παντελή Παναγάκη- όχι μόνο γι’ αυ-
τή την ευκαιρία που μου έδωσαν αλλά κυρίως για 
την επί τόσα χρόνια φροντίδα τους, άφοβα μπορώ 
να το πω, υποδειγματική. 

Θα σας πω τάχιστα λοιπόν πού έχει φτάσει η ιστο-
ρία με εκείνον το χάρτινο ήρωα στον οποίο συχνά 
αναφέρθηκα σήμερα - για να μην αφήνουμε και τα 
πράγματα στη μέση. Απομονωμένος και κρυμμένος 
μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου που γίνεται το 
Συνέδριο -γιατί πήγε τελικά εκεί για να μιλήσει, χω-
ρίς να ξέρει τι να πει, αφού συνεχώς φέρεται σαν 
να μην έχει κανένα πρόβλημα, όλα συντελούνται 
μόνο στον εσωτερικό του κόσμο- φτάνει η στιγμή 
που πρέπει να φανερωθεί, χτυπάνε τα τηλέφωνα 
από τη ρεσεψιόν, τα κινητά κ.λπ., χτυπάει η πόρτα, 
δεν απαντάει σε κανέναν, έχει μια κορύφωση όλο 
το πράγμα δηλαδή, μέχρι που του μιλάει πίσω από 
την πόρτα ένας παιδικός του φίλος, που συμμετέχει 
κι αυτός. Τι θα κάνει;  Θα ανοίξει την πόρτα;

Δεν ξέρω ακόμα... 
Το πιθανότερο θα ήταν να ανοίξει την πόρτα και 

να δεχτεί να αντιμετωπίσει με τον όποιο τρόπο την 
πραγματικότητα. Έχει ενδιαφέρον αυτή η εκδοχή. 
Όμως, περισσότερο νομίζω ότι μ’ ενδιαφέρει αυτή 
η σιωπή. Ο λόγος που δεν βρίσκει τρόπο να σχη-
ματιστεί. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να τον αφήσω 
έτσι εκεί, έρημο, απόντα και αινιγματικό. Υπάρχουν 
αινίγματα που αποπνέουν μια γοητεία, ένα μυστήριο 
που είναι καλύτερο να μην αποκαλυφθεί. Που δεν 
μπορεί ή δεν επιτρέπεται να αποκαλυφθούν. Συνο-
δεύουν τη ζωή μας και τη γεμίζουν με νόημα. 

Ελπίζω μόνο να μην είναι τέτοιο και το αίνιγμα 
που αντιμετωπίζει αυτό το Συνέδριο.

ΨΩΡΙαΣη
Ænigma estδ9
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