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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ  
 

 

«Οι Ιατροί στην Παλιγγενεσία. Με το κορµί των και την επιστήµην των» 

(συγγραφέας ∆ρ. Λάζαρος Ε. Βλαδίµηρος) 

 

 

γράφει ο ∆ρ. Αριστείδης Γ. ∆ιαµαντής, γιατρός και ιστορικός της Ιατρικής 

 

 

     Πρόσφατα, µε αφορµή τον εορτασµό της επετείου των 200 χρόνων από την έναρ-

ξη της Ελληνικής Επανάστασης εναντίον της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (1821-

2021), εξεδόθη το ογκώδες πόνηµα του γιατρού Λάζαρου Ε. Βλαδίµηρου «Οι Ιατροί 

στην Παλιγγενεσία. Με το κορµί των και την επιστήµην των».  

     Αναµφίβολα, η έκδοση αυτή τιµά τον κ. Βλαδίµηρο, ο οποίος µε ιδιαίτερη ευλά-

βεια συνέλεξε, ταξινόµησε, κατέγραψε και διέσωσε τεκµήρια, προκειµένου ο σύγ-

χρονος αναγνώστης να πάρει στα χέρια του µια ολοκληρωµένη εικόνα από τη συµµε-

τοχή του υγειονοµικού κόσµου της εποχής στο θαύµα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 

1821. Η πολυτελέστατη αυτή έκδοση, προϊόν συστηµατικής έρευνας σαράντα περί-

που ετών και εµφανούς συλλεκτικού πάθους του ερευνητή και συγγραφέα κ. Βλαδί-

µηρου, που µε εξαιρετική φροντίδα επιµελήθηκε η εκδοτική εταιρεία Weblithotech-

nics Έξαρχος Νικ. & Σία ΟΕ, έρχεται να καλύψει όχι µόνο ένα σηµαντικό κενό της 

ελληνικής αλλά και της διεθνούς βιβλιογραφίας. Πιστεύω ότι µε την προσπάθεια αυ-

τή ο χαλκέντερος ερευνητής εκπλήρωσε το χρέος του προς την πατρίδα, παραδίδο-

ντας στους σύγχρονους και επιγενόµενους µελετητές το θαυµάσιο αυτό πόνηµά του.  

     Η ιστοριογραφία του 1821, όπως εξάλλου και η κάθε ιστοριογραφία, ασχολείται 

σχεδόν µόνο µε τα κορυφαία πρόσωπα, ίσως γιατί αυτά µαζί µε τα σηµαντικά πολε-

µικά γεγονότα έχουν το προνόµιο να γίνονται αντικείµενο µελέτης από τους πολλούς. 

Για να κατανοήσει, όµως, κάποιος πληρέστερα τον επικό αγώνα των εξεγερµένων 

αγωνιστών του Εικοσιένα θα πρέπει να γνωρίζει τη δράση και την προσφορά των α-

φανών, όπως αφανείς υπήρξαν και οι περισσότεροι γιατροί. Για τους ιστορικούς, οι 

γιατροί είναι πρόσωπα άσηµα, γιατί δεν διαµορφώνουν εξελίξεις και δεν γράφουν ι-

στορία µε τη δράση τους, γι’ αυτό και οι πράξεις τους µέχρι σήµερα δεν έχουν κατα-

γραφεί συστηµατικά, παρά µόνον αποσπασµατικά από ελάχιστους και πολλές φορές 

λανθασµένα. Ωστόσο, αν και αφανείς για την ιστορία, οι γιατροί- πολλοί από τους 

οποίους έδωσαν και τη ζωή τους- υπήρξαν για τους χιλιάδες τραυµατισµένους πολε-

µιστές οι πιο σηµαντικοί και αναντικατάστατοι συναγωνιστές τους. Τη στιγµή του 

πόνου και του φόβου του θανάτου πάντοτε οι γιατροί πρόσφεραν τη βοήθειά τους και 

τη φροντίδα τους και έδιναν ελπίδα στους πάσχοντες αγωνιστές.  

     Τα επιστηµονικά συγγράµµατα αποτελούν όχι µόνο µέσον επικοινωνίας µεταξύ 

επιστηµόνων του ιδίου ή διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων αλλά και παράθεσης 

εξειδικευµένων γνώσεων. Και όταν λέµε επιστηµονικό πόνηµα, εννοούµε τη συγκρο-

τηµένη και τεκµηριωµένη µε σαφήνεια αναφορά των παρατηρήσεων και των συµπε-

ρασµάτων της έρευνας, που πραγµατοποιήθηκε από τον συγγραφέα-ερευνητή. Αυτά 

τα χαρακτηριστικά πληροί και το πόνηµα του κ. Βλαδίµηρου. Το κρίνω, εκ προοιµί-

ου, έργο ζωής και θεωρώ τιµή που το έχω στα χέρια µου, γιατί µέχρι σήµερα συνεχί-

ζω να το µελετώ, ενώ αργότερα θα κοσµεί τη βιβλιοθήκη µου ως ενεργό επιστηµονι-

κό βοήθηµα µε συλλεκτική αξία. ∆ηµιουργήµατα, όπως «Οι Ιατροί στην Παλιγγενεσί-



α. Με το κορµί των και την επιστήµην των», δεν είναι γνωρίσµατα κοινού ανθρώπου. 

Αποτελούν πνευµατικά γεννήµατα ιδιαίτερα προικισµένων ατόµων, που σέβονται 

τους αναγνώστες.  

     Ο ογκώδης αυτός τόµος αποπνέει άρωµα καλής εποχής, τότε που η συγγραφή δεν 

αποτελούσε απλή παράθεση τεχνοκρατικών δεδοµένων και συρραφή ή αντιγραφή 

κειµένων αλλά πόνηµα µακράς προσωπικής επιστηµονικής ενασχόλησης, σπουδής 

και εµπειρίας γραφής. Με εκπλήσσει ευχάριστα και µε χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός 

ότι στις µέρες µας είδε το φως της δηµοσιότητας τέτοιο βιβλίο. Αν µάλιστα αναλογι-

στεί κανείς, ότι τέτοια παρόµοια συγγράµµατα δεν κυκλοφορούν στη χώρα µας 

γραµµένα στην ελληνική, τότε µπορεί κανείς εύκολα να αντιληφθεί το µέγεθος αυτού 

του εγχειρήµατος. ∆εν θα περίµενε, όµως, κάποιος τίποτε διαφορετικό, αν γνωρίζει 

τον κ. Λάζαρο Βλαδίµηρο. Ένα γιατρό καταξιωµένο στην ειδικότητα της Μαιευτικής 

και Γυναικολογίας, την οποία διακόνησε µε επιτυχία και ανθρωπιά για περισσότερο 

από τριάντα πέντε χρόνια, έναν επιστήµονα που µε ασίγαστο πάθος όλα αυτά τα χρό-

νια έστρεψε το ερευνητικό του ενδιαφέρον στη µελέτη και ανάδειξη της Ιστορίας της 

Ιατρικής, της Ιατρικής Ηθικής & ∆εοντολογίας και του διαχρονικού ιατρικού πολιτι-

σµού της χώρας µας και τέλος έναν αναγνωρισµένο συγγραφέα που µέχρι σήµερα 

συνεχίζει το πρωτότυπο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο, για το οποίο έχει απο-

σπάσει πολλές τιµητικές διακρίσεις και βραβεία από επιστηµονικούς φορείς, ιδρύµα-

τα και συλλόγους.  

     Το σύγγραµµα του κ. Βλαδίµηρου, αν και τυποτεχνικά έχει τη µορφή ενός λευκώ-

µατος, ουσιαστικά αποτελεί µια άρτια δοµηµένη µονογραφία για την Ιατρική του 

Αγώνα, πραγµατικά πολύτιµη για τον ειδικό σπουδαστή και µελετητή αλλά και συ-

νάµα απολαυστική για τον απλό αναγνώστη. Το εν λόγω πόνηµα συνιστάται ως υπό-

δειγµα επιστηµονικής γραφής και γραπτού επιστηµονικού λόγου. Η καθοµιλουµένη 

ελληνική γλώσσα, στην οποία είναι γραµµένο δεν είναι ξύλινη, ρητορική ή φλύαρη 

αλλά σαφής, επιστηµονική και, τολµώ να πω και φιλική, προκλητική για τη συνέχιση 

της µελέτης. Οι κοινές λέξεις των κειµένων είναι µονοσήµαντες, τοποθετηµένες κατά 

τέτοιο τρόπο, που να µην επιδέχονται παρερµηνεία. Το βιβλίο αυτό, παρά τον µεγάλο 

του όγκο, δεν φοβίζει και δεν απωθεί, αντίθετα ενθαρρύνει και προσκαλεί. Το λεξιλό-

γιό του είναι πλούσιο και εξυπηρετεί την ευρύτερη µάθηση του αναγνώστη, κόντρα 

στην πενία της καθηµερινής επαγγελµατικής γλώσσας πολλών από µάς. Οι προτάσεις 

δεν είναι σχοινοτενείς, βαρύγδουπες ή λογοτεχνίζουσες. Αντίθετα, είναι βραχείες, 

εύληπτες και ταυτόχρονα πλήρεις και περιεκτικές, απαλλαγµένες από βερµπαλισµούς 

και δυσερµήνευτους νεολογισµούς. Η δοµή των κειµένων επιτρέπει την εύκολη τή-

ρηση σηµειώσεων καθώς και την ανεξάρτητη ή παλίνδροµη µελέτη κατά κεφάλαια ή 

παραγράφους. 

     Για όλους όσοι ενδιαφέρονται για περαιτέρω µελέτη, η πλούσια παρατιθέµενη βι-

βλιογραφία καθώς και οι θαυµάσιες επεξηγηµατικές υποσηµειώσεις στο τέλος κάθε 

κεφαλαίου επιτρέπουν την προσφυγή σε άλλα συγγράµµατα και άρθρα για επιπλέον 

πληροφορίες. Με εντυπωσίασε τόσον η επιλογή όσο και ο όγκος των πηγών, που χρη-

σιµοποίησε ο συγγραφέας, προκειµένου να τεκµηριώσει το πόνηµά του. Γιατί, σε όλα 

τα κείµενα του βιβλίου, δεν εκφράζονται ατεκµηρίωτες προσωπικές απόψεις. Όλα 

όσα παρατίθενται είναι φιλτραρισµένα και σωστά επιλεγµένα ως προς τη χρησιµότη-

τά τους. Ο κ. Βλαδίµηρος έψαξε µε επιµέλεια και σχολαστικότητα και προσέφυγε σε 

αρχειακό υλικό, εξαντλώντας σχεδόν ό,τι ήταν κατατεθειµένο σε πρωτογενείς και άλ-

λες βιβλιογραφικές πηγές, προκειµένου να τεκµηριώσει το πόνηµά του. Μελέτησε 

δηµόσια και ιδιωτικά αρχεία, δηµοσιευµένα και αδηµοσίευτα ηµερολόγια, επισκέφ-

θηκε βιβλιοθήκες, αναζήτησε δηµοσιεύµατα του ελληνικού και ξένου Τύπου, βασί-



στηκε στη διασταυρωµένη εξέταση των πηγών και προχώρησε στη σύνταξη του πο-

νήµατός του.  

     Ανεξάρτητα από τα εσωτερικά του γνωρίσµατα, το σύγγραµµα του κ. Βλαδίµηρου 

σε κερδίζει ευθύς εξαρχής µε τα εξωτερικά και µόνο χαρακτηριστικά του· το σκληρό-

δετο δέσιµό του µε τις χαρακτηριστικές χρυσοτυπίες και την επιλογή του χρώµατός 

του, τον ισορροπηµένο κατά ενότητες αριθµό σελίδων, την εύκολα αναγνώσιµη 

γραµµατοσειρά και, κυρίως, την επιλογή του φωτογραφικού και εικαστικού υλικού, 

που το καθιστά ένα πραγµατικά καλαίσθητο δηµιούργηµα, το οποίο δεν έχει να ζηλέ-

ψει τίποτε από τις αντίστοιχες ξενόγλωσσες εκδόσεις. Οι επικεφαλίδες του βιβλίου 

είναι διακριτές και οι µικρές ενότητες σηµαντικές, σηµατοδοτώντας τη φύση των κει-

µένων που ακολουθεί. Η αρχική εντύπωση που αφήνει το βιβλίο στο φυλλοµέτρηµά 

του και η τελική εµπειρία µετά την ανάγνωσή του συµπίπτουν. Λίγοι είναι οι συγ-

γραφείς που δοµούν ένα βιβλίο µε τον τρόπο που είναι δοµηµένο το συγκεκριµένο 

σύγγραµµα, πραγµατικό υπόδειγµα συγγραφής και επιστηµοσύνης.  

     Ο συγγραφέας, ανεξάρτητα από την αδιαµφισβήτητη επιστηµοσύνη του, φαίνεται 

να έχει έµφυτο το χάρισµα να γνωρίζει πως να χτίσει ένα επιστηµονικό σύγγραµµα. Η 

κατανοµή της ύλης σε οκτώ κύρια κεφάλαια, που καλύπτουν το πρώτο µέρος του 

συγγράµµατός του, διευκολύνει τη µελέτη χωρίς πρωθύστερες αναφορές, νοητικά κε-

νά ή παλινωδίες. Στις άριστα διατυπωµένες ενότητες των κειµένων, µε την εύκολη 

αναγνώριση των υποενοτήτων τους και την άµεση σύλληψη της οργάνωσης και του 

νοήµατός τους, εξετάζονται η ιατρική αντίληψη στις αρχές του 19ου αιώνα, οι χώροι 

όπου πραγµατοποιήθηκαν ιατρικές πράξεις, οι διάφορες κατηγορίες γιατρών που υ-

πήρχαν εκείνη την εποχή, η συµµετοχή των γιατρών στην εκπαίδευση και την πολιτι-

κή δραστηριότητα του τόπου, καθώς και διάφορες άλλες πτυχές από τα ιατρικά δρώ-

µενα του Αγώνα. Το αναµενόµενο αποτέλεσµα είναι η ταχεία, αβίαστη και χωρίς πα-

ρανοήσεις µελέτη. Στο δεύτερο µέρος του συγγράµµατος, ο συγγραφέας µάς εκπλήσ-

σει ευχάριστα… µε τη συστηµατική ερευνητική του διείσδυση, στην εποχή που µελε-

τά, κατάφερε να ανασύρει από τη λήθη και άλλα ονόµατα αγνώστων µέχρι σήµερα 

γιατρών και να µας παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο Λεξικό Ελλήνων και ξένων για-

τρών, στο οποίο έχουν καταχωριστεί 510 βιογραφικά σηµειώµατα 429 Ελλήνων πτυ-

χιούχων και/ή εµπειρικών υγειονοµικών και 81 αλλοδαπών, που έλαβαν µέρος στην 

Ελληνική Επανάσταση. 

     Το συνολικό αποτέλεσµα της προσπάθειας, που κατέβαλε ο κ. Βλαδίµηρος, είναι 

να µας χαρίσει ένα ανεκτίµητο ιστορικό τεκµήριο. Με την ελπίδα ότι ο χρόνος θα κα-

ταξιώσει κι αυτή του την προσπάθεια, τον ευχαριστώ και του εύχοµαι καλοτάξιδο το 

νέο του βιβλίο! 

 

 


