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Θέκα εξγαζίαο: Πώο παξηζηάλεηαη ε εηθόλα ηνπ γηαηξνύ ζε ινγνηερληθά έξγα πνπ 

ζεκαηνπνηνύλ ηελ ηαηξηθή θαη ηε λόζν; Πώο εξκελεύεηε ηηο δηαθνξεηηθέο απηέο παξαζηάζεηο; 

(Να ιεθζνύλ ππόςε ηα εθάζηνηε ηζηνξηθνθνηλσληθά δεδνκέλα θαη νη ζπλαθόινπζεο 

θνηλσληθέο αληηιήςεηο). Μπνξνύλ νη ινγνηερληθέο απηέο παξαζηάζεηο-θαηαζθεπέο λα 

πξνβιεκαηίζνπλ ηνλ ζεκεξηλό γηαηξό; 
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Η ηαηξηθή θη ε ινγνηερλία αλ θαη θαίλνληαη εθ πξώηεο όςεσο λα κελ ζρεηίδνληαη κεηαμύ 

ηνπο, παξόι' απηά ε ζρέζε ηνπο είλαη πνιπδηάζηαηε. Απηό γίλεηαη αληηιεπηό από ηελ έληνλε 

εκθάληζε ηεο ηαηξηθήο, ηεο λόζνπ θαη ηνπ γηαηξνύ ζηε ζεκαηηθή ηεο ινγνηερλίαο(πνίεζεο, 

ζεάηξνπ, πεδνγξαθίαο). Μάιηζηα, πνιινί είλαη θαη νη γηαηξνί πνπ αζρνινύληαη κε ηε 

ινγνηερλία, ελώ ζήκεξα ηαηξηθά πεξηνδηθά, όπσο ε Εθεκεξίδα ηεο Ακεξηθαληθήο Θαηξηθήο 

Έλσζεο (JAMA), ζπλνδεύνληαη από πνηήκαηα ή ινγνηερληθά θείκελα ηαηξώλ πνπ είηε 

αλαθέξνληαη ζηνλ γηαηξό, είηε αλαθέξνληαη ζηε λόζν, είηε ζηνλ αζζελή, είηε ζηελ ηαηξηθή σο 

ιεηηνύξγεκα.  

ηελ παξνύζα εξγαζία ηα ινγνηερληθά έξγα ζηα νπνία επηιέμακε λα εζηηάζνπκε είλαη ηα 

βηβιία: “Ο Γερμανός Γιατρός’’ ηεο όθεο Θενδσξίδνπ θαη “Η Πανούκλα” ηνπ Αικπέξ 

Κακύ θαη ηα πνηήκαηα: “Le Medecin Malgre Lui” ηνπ Οπίιιηακ Κάξινο Οπίιιηακο, 

“Μποσκέτο”  ηνπ Σδνλ Παηξηθ Μάξξεη πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ εθεκεξίδα JAMA ην 2019 

θαη ην [Καλημέρα γιατρέ μοσ] ηεο Καηεξίλαο Γώγνπ, ηα νπνία ζα εμεηάζνπκε αλαιπηηθά ζηε 

ζπλέρεηα. 

 

 Εηθόλεο ηνπ ‹‹Γηαηξνύ›› 

ην βηβιίν “Ο Γερμανός Γιατρός’’ παξαηεξνύληαη αθελόο ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ 

γηαηξώλ, θαη αθεηέξνπ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζεσξνύληαλ απαξαίηεηα γηα άηνκα πνπ 

αζθνύζαλ απηό ην επάγγεικα, θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηόζν ζηελ 

Ειιάδα όζν θαη ζηε Γεξκαλία. Όζνλ αθνξά ζηε Γεξκαλία, από ηε κία βιέπνπκε ηε λεαξή 

γεξκαλίδα Μάξελ λα ζέηεη ηνλ αλζξσπηζκό, ηελ ελζπλαίζζεζε θαη ηελ αλεζπρία γηα ηνλ 

ζπλάλζξσπν σο απαξαίηεηα θξηηήξηα γηα έλα γηαηξό. Από ηελ άιιε πξνβάιιεηαη ην 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο επηβιεηηθόηεηαο ησλ γηαηξώλ πνπ πεγάδεη από ηελ ελδπκαζία ηνπο -

ιεπθή ζηνιή όπσο πεξηγξάθεηαη- ε νπνία ηξαβάεη ηα βιέκκαηα ησλ πεξαζηηθώλ. 

ηελ ππό θαηνρή Ειιάδα, ν γηαηξόο θαίλεηαη λα θαηέρεη κηα πςειή  θνηλσληθή ζέζε όκσο 

ην ιεηηνύξγεκα ηνπ κνηάδεη λα πεξηθξνλείηαη ζεκαληηθά. Τπάξρεη έιιεηςε εκπηζηνζύλεο 

απέλαληη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξαθηηθώλ ηνπ από ηνπο πνιίηεο νη νπνίνη ηηο 

αληηκεησπίδνπλ σο ηάζεηο γηα κεγαινκαλία (Θα έκλεινε από μόνο ηος, αλλά εηούηοι οι 

επιζηήμονερ θέλοςν να δείξοςν πωρ μαρ είναι απαπαίηηηοι και κάνοςν ηο παπαπάνω). 

Αληηκεησπίδεηαη σο ππνρξέσζε (Άνηε βγάλε ηα ζύνεπγα ζος να ηελειώνοςμε) θαη πνιπηέιεηα 

(ηη είκαζηε αξηζηνθξάηηζζεο λα θαινύκε κε ην παξακηθξό ηνλ γηαηξό;) ρσξίο, όκσο, απηό λα 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθώλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηνπο αλζξώπνπο θαη ηνλ γηαηξό, 

πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο αζζελείο ηνπ, ηνπο νπνίνπο ζπρλά δελ ρξεώλεη θαη ππεξαζπίδεηαη 

ελάληηα ζηνπο Γεξκαλνύο. πλνιηθά ν γηαηξόο είλαη άηνκν πνπ εθηηκά ηελ αμία ηεο δσήο, θαη 

δέρεηαη ζεβαζκό απ' όινπο ηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο. 

ην Μπζηζηόξεκα “Η Πανούκλα” ηνπ Αικπέξ Κακύ παξνπζηάδεηαη κηα πνιύ ζεηηθή όςε 

ηνπ γηαηξνύ, κέζσ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Μπεξλάξ Ρηέ. Γηα αξρή, είλαη αληδηνηειήο θαη ηηκά ηνλ 

όξθν ηνπ Θππνθξάηε, επηδηώθνληαο όρη ηε ζπζζώξεπζε πινύηνπ, αιιά ηε ζεξαπεία θαη 

ζπκπαξάζηαζε ζηνπο αζζελείο ηνπ, όπσο θαίλεηαη από ην γεγνλόο όηη ν ίδηνο, παξά ην 

επάγγεικά ηνπ, δελ είλαη ηδηαίηεξα εύπνξνο (Η ζύδπγόο ηνπ αλαθέξεη όηη ην βαγθόλ-ιη πνπ 

ηεο είρε εμαζθαιίζεη είλαη πνιύ αθξηβό γηα ηελ ηζέπε ηνπο) αιιά θαη από ηελ επηζήκαλζε 
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ηνπ ζπγγξαθέα όηη ππάξρνπλ αζζελείο ηνπο νπνίνπο παξαθνινπζεί δσξεάλ, όπσο ν Ζνδέθ 

Γθξαλ, επεηδή είλαη θησρνί. 

ην βηβιίν παξάιιεια, παξνπζηάδεηαη θαη έλαο γεληθόηεξα θνηλσληθόο ξόινο ηνπ γηαηξνύ. 

Πξηλ μεζπάζεη ε επηδεκία, όηαλ ηα λεθξά πνληίθηα θαηαθιύδνπλ ηνπο δξόκνπο ηεο πόιεο, 

παξνηξύλεη ηελ δεκνηηθή ππεξεζία απνιύκαλζεο, ηεο νπνίαο γλσξίδεη ηνλ δηεπζπληή, λα 

αλαιάβεη δξάζε, ιεηηνπξγώληαο σο εθπξόζσπνο ησλ ζπκπνιηηώλ ηνπ πνπ δπζαλαζρεηνύλ 

από ην πεξίεξγν θαηλόκελν πνπ πιήηηεη ηελ πόιε ηνπο, ηνλίδνληαο έηζη όηη ν Γηαηξόο είλαη 

ππεξαζπηζηήο θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο, πέξαλ ηεο αηνκηθήο πγείαο ησλ αζζελώλ ηνπ.   

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί κηα ραξαθηεξηζηηθή άπνςε πνπ εθθξάδεη ην βηβιίν γηα ηνπο 

γηαηξνύο ζε κηα παλδεκία, όπνπ επηζεκαίλεη όηη ν ιόγνο πνπ ν γηαηξόο κάρεηαη κε θίλδπλν 

ηεο δσήο ηνπ ηελ αζζέλεηα πνπ πιήηηεη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ δελ είλαη ν εξσηζκόο θαη ε 

πηζαλή επηθείκελε δόμα, αιιά ε πξνζσπηθή ηνπ αμηνπξέπεηα, δείρλνληαο εληέιεη όηη απηό πνπ 

σζεί ηνλ γηαηξό ζε δξάζε ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, ζαλ απηή πνπ δνύκε ζήκεξα, είλαη ε 

αγάπε γηα ηνλ άλζξσπν. 

Εθηόο απηώλ, ζηα πνηήκαηα πνπ κειεηήζακε εληνπίδεηαη πνηθηιία αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ γηαηξνύ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην “Le Medecin Malgre Lui” ν γηαηξόο-

πνηεηήο αλαινγίδεηαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη ηνλίδεη πσο πξέπεη λα είλαη ηαθηηθόο, 

νξγαλσκέλνο, λα έρεη έλα ρώξν εξγαζίαο θαζαξό θαη εππξεπή (‹‹ζα έπξεπε λα πιύλσ ηνπο 

ηνίρνπο ηνπ ηαηξείνπ κνπ, λα ηξίςσ ηε ζθνπξηά από ηα εξγαιεία κνπ θαη νξηζηηθά λα ηα 

ηαμηλνκήζσ … λα ηα δηαβάζσ κέρξη ην πην πξόζθαην αξρεηνζεηώληαο ζεκαληηθά άξζξα γηα 

εύθνιε παξαπνκπή.››) θαη θπξίσο λα ‹‹θαιιηεξγήζεη κηα εκθάληζε ζεκαληηθνύ αλζξώπνπ››, 

όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, κε κηα δόζε εηξσλείαο, γηα λα δείμεη ηηο θνηλσληθέο επηηαγέο 

πνπ θαιείηαη λα αθνινπζήζεη σο γηαηξόο. Μάιηζηα, αλαθέξεη πσο πξέπεη λα είλαη πάληα 

ραξνύκελνο θάλνληαο κόλν ‘άζπξεο’ ζθέςεηο, δειαδή ζθέςεηο αγλέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

ακεξνιεςία θαη ηε δηάζεζε λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή ηνπ.  

  Σν “Μποσκέτο” , εκπλεπζκέλν θαζώο είλαη από ηηο εκπεηξίεο ηνπ πνηεηή ζε κηα κνλάδα 

εληαηηθήο ζεξαπείαο, εθθξάδεη κε γιαθπξόηεηα ηελ αγσλία ηνπ γηαηξνύ γηα ηνλ αζζελή ηνπ 

(‹‹επέζηξεςε ζε κέλα…››)θαη ηελ αθαηάπαπζηε πξνζπάζεηά ηνπ λα ζώζεη έλαλ άλζξσπν, 

παξνκνηάδνληαο ηνλ ζπλαγεξκό ησλ κεραλεκάησλ κε πνπιηά ζεξεπηέο πνπ έξρνληαη λα 

θαηαζπαξάμνπλ ηνλ λνζνύληα. Σν πνίεκα απηό δείρλεη πσο ην επάγγεικα ηνπ γηαηξνύ είλαη 

έλα ιεηηνύξγεκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ δηάζεζε γηα αληδηνηειή βνήζεηα πξνο ηνλ ζπλάλζξσπν 

θαη ηε ζπκπόληα.  

  Σέινο, ην πνίεκα ηεο Καηεξίλα Γώγνπ [Καλημέρα γιατρέ μοσ] είλαη άιιν έλα πνίεκα 

πνπ, αλ θαη δελ γξάθηεθε από γηαηξό, παξνπζηάδεη ηελ εηθόλα ηνπ γηαηξνύ από κία ηειείσο, 

όκσο,  δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ζε ζρέζε κε ηα άιια πνηήκαηα. Εδώ, ε πνηήηξηα δείρλεη, κε 

εηξσληθό ύθνο, ηε δηαζηξέβισζε ηνπ ξόινπ ηνπ γηαηξνύ, πνπ ζεσξεί  ηηο ρξεκαηηθέο 

απνιαβέο θαη ηελ θνηλσληθή αλαγλώξηζε ζεκαληηθόηεξεο από ηελ νπζηαζηηθή βνήζεηα πξνο 

ηνλ αζζελή, θαζώο θαη ηελ ππεξνςία ηνπ θαη ηελ αγαλάθηεζε ησλ αλζξώπσλ απέλαληη ζε 

όιε απηή ηελ θαηάληηα (‹‹Σζάθα ηώξα ζηα ζβέιηα ην ρηιηάξηθν θαη θεξ’ ηε ζπληαγή.›› ). 
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 Εξκελεία 

Οη παξαπάλσ απεηθνλίζεηο ηνπ γηαηξνύ ζηα δηάθνξα ινγνηερληθά έξγα, εκθαλίδνπλ θνηλά 

ζηνηρεία θαη δύλαηαη λα εξκελεπζνύλ κε πνηθίινπο ηξόπνπο. Είλαη εληππσζηαθό όηη βαζηθέο 

πεπνηζήζεηο γηα ηε ζέζε θαη ηνλ ξόιν ηνπ γηαηξνύ ζε κηα θνηλσλία έρνπλ κείλεη πξαθηηθά 

απαξάιιαθηεο αλά ηνπο αηώλεο, όπσο είλαη ε ππνρξέσζε ηνπ γηαηξνύ λα είλαη αληδηνηειήο, 

ζέηνληαο ηελ πγεία ησλ αζζελώλ ηνπ θαη ην θνηλό θαιό πάλσ από ην ζπκθέξνλ ηνπ θαη, 

ζπρλά, ηελ ίδηα ηνπ ηελ δσή. Άιιε, αληίζηνηρε αμία, είλαη ε ελζπλαίζζεζε πνπ δηέπεη ηνλ 

γηαηξό, ν νπνίνο ηνπνζεηεί ηνλ εαπηό ηνπ ζηελ ζέζε ηνπ πάζρνληα, όρη κόλν ιόγσ ηεο λόζνπ,  

αιιά θαη ιόγσ ηεο, ελίνηε, δπζρεξνύο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηόκνπ. Έηζη, 

αληηιακβάλεηαη ηελ αγσλία ηνπ, ηνλ πόλν ηνπ θαη ηηο γεληθόηεξεο θαθνπρίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη θαη δελ δηαθξίλεη ηνπο αζζελείο ηνπ κε βάζε κε ηαηξηθά θξηηήξηα. 

ε πιήξε αληίζεζε κε όια απηά έξρεηαη ην πνίεκα ηεο Καηεξίλαο Γώγνπ, ζην νπνίν ν 

ζύγρξνλνο γηαηξόο θαίλεηαη λα έρεη ζπζηάζεη ηηο ζεκειηώδεηο απηέο αξεηέο ζηνλ βσκό ηεο 

νηθνλνκηθήο επηηπρίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αλαγλώξηζεο. Απηή ε αλαπαξάζηαζε ηνπ γηαηξνύ, 

από ηε κεξηά ηεο πνηήηξηαο, ζπκπίπηεη κε κηα επνρή όπνπ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ε επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ γηαηξνύ αξρίδεη λα ζηεξίδεηαη ζρεδόλ 

απνθιεηζηηθά ζην θέξδνο πνπ κπνξεί λα απνθέξεη, κε απνηέιεζκα νη λένη γηαηξνί λα κελ 

ελδηαθέξνληαη ηόζν γηα ηνλ αζζελή όζν γηα ην θέξδνο. Παξάιιεια, κε ηελ όμπλζε ηεο 

αζηηθνπνίεζεο ν Έιιελαο γηαηξόο απνκαθξύλεηαη από ηνλ αζζελή, θαζώο νη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ γίλνληαη όιν θαη πην απόκαθξεο, θαη επηθεληξώλεηαη ζηνλ θαξηεξηζκό 

θαη ζηελ αύμεζε ησλ ρξεκαηηθώλ ηνπ απνιαβώλ, ελώ αξρίδεη λα απνζηξέθεηαη ηε δεκόζηα 

θαη δσξεάλ πγεία. Απηό ην ηζηνξηθό θαη θνηλσληθό, ζπλάκα, θαηλόκελν κπνξεί λα εξκελεύζεη 

ηηο ζθέςεηο ηεο Γώγνπ, ε νπνία εθπξνζσπεί ηνλ κέζν άλζξσπν, ζηα κάηηα ηνπ νπνίνπ ν 

γηαηξόο πέθηεη από ην βάζξν πνπ θαηείρε θαη αληηκεησπίδεηαη σο δηεθζαξκέλνο. Άιιε 

πεξίπησζε απαμίσζεο ηνπ ξόινπ ηνπ γηαηξνύ παξαηεξείηαη ζην έξγν “Ο Γεπμανόρ Γιαηπόρ”, 

όπνπ νη άλζξσπνη παξνπζηάδνληαη λα ηνλ ζεσξνύλ πνιπηέιεηα θαη ράζηκν ρξόλνπ, γεγνλόο 

πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζην όηη δνπλ ζηελ γεξκαλνθξαηνύκελε Ειιάδα, ζε θαηάζηαζε 

θηώρεηαο, πείλαο, πιεζσξηζκνύ θαη εμαζιίσζεο, πνπ νη άλζξσπνη ράλνληαη από αδέζπνηεο 

ζθαίξεο, κε απνηέιεζκα ε αλζξώπηλε δσή λα κελ έρεη πηα ζεκαζία θαη ε ηαηξηθή λα ράλεη ην 

λόεκά ηεο. Βέβαηα, απηή ε εηθόλα ζα κπνξνύζε λα παξαιιειηζηεί κε ηελ ζύγρξνλε ειιεληθή 

νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ βίσζε θαη ε ζπγγξαθέαο, θαηά ηελ νπνία νξηζκέλνη Έιιελεο 

αληηκεηώπηζαλ ζπλζήθεο εμαζιίσζεο θαη πείλαο, κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο ε πξόζβαζε 

ζε εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή πεξίζαιςε λα ζεσξνύληαλ πνιπηέιεηα.    

Φπζηθά, πέξαλ ηεο απαμίσζεο, παξαηεξνύληαη θαη ζεηηθέο παξαζηάζεηο ηνπ γηαηξνύ 

δηάζπαξηεο ζηα έξγα πνπ κειεηήζακε. πγθεθξηκέλα, ζηνλ Γεπμανό Γιαηπό, ν γηαηξόο 

παξνπζηάδεηαη λα δεκηνπξγεί πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ, 

αλαπηύζζνληαο κηα θαίξηα θνηλσληθή ζέζε, ηθαλή λα επεξεάζεη ηηο αξρέο πξνο όθεινο ησλ 

ζπκπνιηηώλ ηνπ, θαηλόκελν πνπ πξνθαιείηαη θπξίσο από ηελ θύζε ησλ κηθξόηεξσλ ηνπηθώλ 

θνηλσληώλ ηεο επνρήο.  

ην ίδην πιαίζην, ζηελ Πανούκλα, ν Κακύ θαίλεηαη λα πξνζπαζεί, κέζα από ηνλ 

ραξαθηήξα ελόο γηαηξνύ, λα εμεγήζεη όηη ν ιόγνο πνπ έλαο γηαηξόο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

δηαθηλδπλεύζεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ δσή γηα λα βνεζήζεη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ είλαη ε αλάγθε 

πνπ έρεη γηα ηελ δηακόξθσζε πξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, κέζσ ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο 

πξνζθνξάο. Απηή ε πξνζέγγηζε κπνξεί λα εξκελεπζεί αλ αλαινγηζηνύκε δύν βαζηθά 

θαηλόκελα ηεο επνρήο. Σν πξώην είλαη όηη κέζα ζηελ θπξηαξρία ηνπ κεδεληζκνύ, ν Κακύ, 
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όπσο θαίλεηαη θαη από ην έξγν ηνπ «Ο κύζνο ηνπ ηζύθνπ», όπνπ καο θαιεί λα θαληαζηνύκε 

ηνλ ίζπθν επηπρηζκέλν λα παξαηεξεί ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ βξάρνπ ηνπ, ζεσξεί όηη ε 

ζξεζθεπηηθή πίζηε πνπ έδηλε λόεκα ζηελ δσή κε ηελ κεηαζαλάηηα δσή θαη ηνλ θόβν ηεο 

θνιάζεσο έρεη ραζεί. Έηζη, θαηαιήγεη όηη ν κνλαδηθόο ιόγνο λα θάλεη θαλείο θάηη, είλαη δηόηη 

ε πξάμε απηή θαζαπηή ηνλ γεκίδεη επηπρία θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε πξάμε απηή είλαη ε 

πξνζθνξά. Εδώ αμίδεη λα ηνλίζνπκε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο άπνςεο απηήο ηνπ Κακύ, ζε 

ζύγθξηζε κε ην γεγνλόο όηη, ζηελ επνρή πνπ δεη, ε απνπζία ηεο ζξεζθεπηηθήο πίζηεο 

«γέλλεζε», κεηαμύ άιισλ, θαη ηνλ Μέλγθειε, ηνλ γηαηξό ηνπ Άνπζβηηο. Σν δεύηεξν είλαη ην 

γεγνλόο πσο δεη ζε κηα πεξίνδν πνπ ε ξαγδαία εμάπισζε θαη θπξηαξρία ηνπ Καπηηαιηζηηθνύ 

κνληέινπ θαη ηεο αζηηθνπνίεζεο κεηαηξέπεη ηηο κηθξέο θαη ελσκέλεο θνηλόηεηεο ζε κηα 

κεγάιε απξόζσπε θνηλσλία, όπνπ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο απνθηνύλ ηεξάζηηα ζεκαζία γηα 

ηνλ άλζξσπν θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ γηαηξνύ επηηπγράλνληαη κε ηελ αιιεινβνήζεηα θαη ηελ 

πξνζθνξά.  

ρεηηθά κε ηηο εξκελείεο ησλ παξαζηάζεσλ ηνπ γηαηξνύ από ηα πνηήκαηα, κπνξνύλ  λα 

εηπσζνύλ ηα εμήο. ην “Μποςκέηο”, ν γηαηξόο πξνζπαζεί λα ζώζεη έλαλ άλζξσπν, 

πξνζηαηεύνληαο ηνλ από ηνλ ζάλαην γηα όζν πεξηζζόηεξν κπνξεί, κηα πξνζπάζεηα πνπ θαλείο 

ίζσο ραξαθηεξίζεη αλνύζηα, δεδνκέλνπ όηη ε δσή ηνπ αζζελνύο ίζσο παξαηαζεί γηα κόιηο 

ιίγεο κέξεο. Ωζηόζν, ν πνηεηήο κέζα από ηελ εκπεηξία ηνπ θαη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηελ 

αλζξώπηλε δσή, δείρλεη όηη θαζήθνλ ηνπ γηαηξνύ είλαη λα δηαζώζεη ηνλ αζζελή θαη λα ζηαζεί 

δίπια ηνπ όζν κάηαην θαη αλ θαίλεηαη. Σέινο, ζην “Le medecin malgre lui” ε αγσλία ηνπ 

γηαηξνύ λα θαλεη άμηνο ζηα κάηηα ηεο θνηλσλίαο, δύλαηαη λα εξκελεπζεί σο επαθόινπζν ηεο 

κεγάιεο νηθνλνκηθήο επηηπρίαο ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ ρξπζή επνρή ηεο ακεξηθαληθήο 

νηθνλνκίαο θαζώο θαη ηεο ζεκαληηθήο θνηλσληθήο ζέζεο πνπ θαηείρε, σο γηαηξόο, γεγνλόο 

πνπ ηνλ θαζηζηά δέζκην ησλ θνηλσληθώλ επηηαγώλ, γεκίδνληαο ηνλ κε ην βάξνο θαη ην θόβν 

ηεο θνηλσληθήο θξηηηθήο. 

 

 ύγρξνλνη Πξνβιεκαηηζκνί 

Οη δηαθνξεηηθνί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο πξνβάιιεηαη ν γηαηξόο ζηε ινγνηερλία κπνξνύλ 

λα αζθήζνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ ζεκεξηλό γηαηξό θαη λα ηνλ πξνβιεκαηίζνπλ. Αξρηθά, 

νη αμίεο πνπ πξνβάιινληαη γύξσ από ην επάγγεικα ηνπ γηαηξνύ ζε έξγα, όπσο “Η 

Πανούκλα”, “Ο Γεπμανόρ Γιαηπόρ” θαη “Το Μποςκέηο”, κπνξνύλ λα εκπλεύζνπλ ην 

ζύγρξνλν γηαηξό λα επαλατεξαξρήζεη ηηο αμίεο ηνπ θαη λα ζέζεη ζην θέληξν ηνλ αζζελή θαη ηε 

δεκόζηα πγεία, ζπζηάδνληαο ην πξνζσπηθό ηνπ όθεινο γηα ράξε ηνπ αλζξσπηζκνύ. Ο γηαηξόο 

δηδάζθεηαη ηηο αξρέο θαη ηηο επζύλεο ηνπ ιεηηνπξγήκαηνο πνπ αζθεί θαη κέζσ απηώλ 

πξνβιεκαηίδεηαη γηα ην αλ ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία ε ηαηξηθή ηηο έρεη δηαηεξήζεη. 

Αληίζηνηρνπο πξνβιεκαηηζκνύο, αλαθνξηθά κε ην αμηαθό ζύζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ 

ζύγρξνλν γηαηξό θαη ηε δηαθζνξά ζηελ νπνία έρεη μεπέζεη, δεκηνπξγεί ην πνίεκα ηεο Γώγνπ, 

όπσο εξκελεύηεθε παξαπάλσ.  

Θδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε παγθόζκηα θνηλόηεηα έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ παλδεκία ηνπ  

Κνξσλντνύ-2 ηνπ νβαξνύ Ομένο Αλαπλεπζηηθνύ πλδξόκνπ (Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus-2, SARS-CoV-2), ν γηαηξόο κπνξεί λα επσθειεζεί από ηέηνηα 

ινγνηερληθά έξγα, αλαπηύζζνληαο ηνλ αλζξσπηζκό ηνπ θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ 

δεκόζηα πγεία, θαζώο δηαβάδεη γηα παξόκνηεο πγεηνλνκηθέο θξίζεηο πνπ απαζρόιεζαλ ηελ 

αλζξσπόηεηα αλά ηα ρξόληα θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο ηηο αληηκεηώπηζε. 
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Εηδηθά ην πνίεκα “Le Medecin Malgre Lui” απνηειεί κηα μερσξηζηή πεξίπησζε ,θαζώο 

δελ απεηθνλίδεη ηνλ γηαηξό από κία εμσηεξηθή νπηηθή γσλία, αιιά από ηα κάηηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

γηαηξνύ, όπσο θαλεξώλεη θαη ν ηίηινο. Εδώ ν πνηεηήο-γηαηξόο εθθξάδεη ηελ πίεζε πνπ 

δέρεηαη από ηελ θνηλσλία όζνλ αθνξά ζηνλ ξόιν ηεο ζε απηήλ θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο από 

ηνλ ίδην. Ο ζεκεξηλόο θαη ν εθθνιαπηόκελνο, θπξίσο, γηαηξόο κέζσ απηνύ αληηιακβάλεηαη ηηο 

ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο πνπ έρεη επηιέμεη λα αθνινπζήζεη θαη έξρεηαη ν 

ίδηνο αληηκέησπνο κε ηνλ ζπλάδειθό ηνπ, ‹‹αθνύεη›› ηηο εκπεηξίεο ηνπ θαη ζπλεηδεηνπνηεί 

θαιύηεξα, θαηά ζπλέπεηα, ηηο ‹‹επζύλεο›› θαη ηηο ‹‹επηηαγέο›› πνπ ε θνηλσλία ηνπ επηβάιιεη, 

ώζηε λα κπνξέζεη λα εγθνιπώζεη ‹‹πιήξσο›› ην ξόιν ηνπ γηαηξνύ θαη λα νηθεηνπνηεζεί ηελ 

ηαπηόηεηα απηή. 
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