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νωρίζουμε πὼς πολλὰ νοσήματα ἔχουν ἄμεση συσχέτιση μὲ τὸν τρόπο τῆς ζωῆς μaς. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία,
πὼς οἱ καθημερινές μaς συνήθειες, μὲ σημαντικότερες τὸ
κάπνισμα, τὴ διατροφὴ καὶ τὴ σωματικὴ μaς δραστηριότητα,
ἐπηρεάζουν τόσο τὴν ἐκδήλωση κάποιας νόσου ὅσο καὶ
τὴν ἔνταση τῆς ἐκδήλωσής της, ἀλλὰ καὶ τὴν κατάληξή της.
Πολλοὶ θὰ ἤθελαν νὰ προσθέσουν τὸ ἄγχος τῆς καθημερινότητας στὸν παραπάνω κατάλογο, μερικοὶ μάλιστα θὰ
τό ἔβαζαν προμετωπίδα, ὡς τὸν σημαντικότερο παράγοντα
τοῦ σύγχρονου τρόπου ζωῆς, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἀρρώστιες. Δὲν
ἔχουμε στοιχεῖα ποὺ νὰ ἐπιβεβαιώνουν αὐτὴν τὴν πεποίθηση:
τὸ μὲν δημιουργικὸ ἄγχος δὲν φαίνεται νὰ ἐπιδρᾶ ἀρνητικά,
τὸ δὲ καταστροφικό, αὐτὸ ποὺ μᾶς «τρώει» καὶ συνοδεύεται
μάλιστα ἀπὸ κατάθλιψη, αὐξάνει τὴν ἐκδήλωση νοσημάτων,
ὅπως τὰ καρδιαγγειακά, χωρὶς ὅμως νὰ ἀναδεικνύεται στὸν
σημαντικότερο παράγοντα. Ἡ καλὴ διατήρηση τῆς ὑγείας
μας πάντως δὲν ἐξασφαλίζεται ἀπὸ τὴν ὑγιεινὴ διατροφή,
τὴ σωματικὴ ἄσκηση καὶ τὴν ἀποφυγὴ τόσο τοῦ καπνίσματος ὅσο καὶ τῶν χώρων, ὅπου ἐπικρατεῖ κάπνα! Ἡ γενετικὴ
μας προδιάθεση τελικῶς καθορίζει τὴ μοῖρα μας – ὁ ὑγιεινὸς
τρόπος ζωῆς ἐπιδρᾶ ἄλλοτε ἀναστέλλοντας, ἄλλοτε ἀποφεύγοντας καὶ ἄλλοτε τροποποιώντας τὴν ἔνταση καὶ τὴν κατάληξη ἑνὸς νοσήματος, μαζί, βεβαίως, μὲ τὰ θεραπευτικὰ μέσα
ποὺ διαθέτει ἡ σύγχρονη ἰατρική. Τὴν ἴδια στιγμὴ ὅμως ποὺ,
χάρις στὴν τεχνολογία, γνωρίζουμε καὶ διαθέτουμε πολλὰ
μέσα τόσο γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ὅσο καὶ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τῆς ἀρρώστιας, συχνὰ κατηγοροῦμε τὸν σύγχρονο τρόπο
ζωῆς ὡς πηγὴ κάθε νόσου – ἤ τουλάχιστον νοσημάτων,
ὅπως ὁ καρκίνος, ἄγνωστος στοὺς ἀρχαίους πολιτισμούς,
ἀλλὰ καὶ μέχρι μερικὲς δεκαετίες πρίν. Ἤ τῆς ἐπιδημίας τῶν
καρδιαγγειακῶν νοσημάτων, σπανιότατο εἶδος μέχρι τὰ μέσα
τοῦ προηγούμενου αἰῶνα.
Φαίνεται, ὅμως, πώς, ἀντίθετα μὲ τὴν κοινῶς διαδομένη πεποίθηση, ὅτι οἱ αρρώστιες ποὺ μᾶς σκοτώνουν στὴ
σύγχρονη ἐποχὴ εἶναι καὶ ἀπότοκες τῆς ἐποχῆς μας καὶ τοῦ
τρόπου ζωῆς μας, αὐτὲς εἶναι μᾶλλον ἀρχαῖες! Εἰδικῶς ὅσον
ἀφορᾶ στὴ στεφανιαία νόσο, οἱ ἀναγνῶστες τῶν «Ρυθμῶν
τῆς Καρδιᾶς» ἴσως θυμοῦνται παλαιότερη ἀναφορὰ τοῦ
γράφοντος σὲ ἐντυπωσιακὴ δημοσίευση σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ
ἐγκυρότερα ἰατρικὰ περιοδικὰ (Lancet, Μάρτιος 2013), ὅπου
ἀποδείχθηκε μὲ ἀξονικὴ στεφανιογραφία, πὼς οἱ ἀρτηρίες
ἀρχαίων πληθυσμῶν εἶχαν προσβληθεῖ ἀπὸ ἀθηρωμάτωση,
δηλαδὴ τὴν διεργασία ἐναπόθεσης χοληστερίνης στὰ τοιχώματά τους, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ σὲ ἐμφράγματα, ὅταν προσβάλλει
τὶς ἀρτηρίες τῆς καρδιᾶς. Χάρις στὶς μούμιες μπορέσαμε νὰ

ἀνιχνεύσουμε ἀθηρωματικὴ πλάκα σὲ 137 ἀπὸ αὐτές, σὲ μία
τουλάχιστον ἀρτηρία τῆς καρδιᾶς (στεφανιαία ἀρτηρία) σὲ
πρὸ ἀγροτικοὺς πληθυσμούς, καταρρίπτοντας τὴν κοινῶς
διαδεδομένη ἄποψη, πὼς ἡ ἀθηρωμάτωση εἶναι νόσος τῆς
σύγχρονης ἐποχῆς.
Εἶναι, ἐπίσης, εὔλογο τὸ ἐπιχείρημα, πὼς ἡ αὐξημένη νοσηρότητα ἀπὸ καρκίνους στὴ σύγχρονη ἐποχὴ ὀφείλεται,
τουλάχιστον ἐν μέρει, στὴν αὔξηση τοῦ προσδόκιμου ἐπιβίωσης, ἀκριβῶς χάρις στὶς ἀνέσεις ποὺ ἀπολαμβάνουμε
σήμερα. Αὐτὲς οἱ ἀνέσεις ἐπιτρέπουν στὰ νεογνὰ νὰ ἐπιβιώνουν, στοὺς νέους νὰ μὴν πεθαίνουν ἀπὸ ἐπιδημίες λοιμωδῶν νοσημάτων καὶ στοὺς ἐνήλικες νὰ καθυστεροῦν καὶ νὰ
τροποποιοῦν τὴν κατάληξη δυνητικὰ θανατηφόρων νόσων,
ὅπως ἀκριβῶς ἡ στεφανιαία νόσος τῶν ἀρτηριῶν τῆς καρδιᾶς. Ὡς ἀποτέλεσμα ὅλων τῶν παραπάνω ἐκδηλώνονται
πλέον νοσήματα, ποὺ σὲ παλαιότερες ἐποχὲς δὲν εἶχαν τὴ
δυνατότητα νὰ ταυτοποιηθοῦν, λόγῳ κυρίως τῆς ἀναχώρησης τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀνθρώπων σὲ μικρότερες ἡλικίες.
Εἶναι ἄλλωστε ἀπολύτως εὔλογο νὰ θεωρήσουμε πὼς
καὶ σὲ παλαιότερες ἐποχὲς ἀναχωροῦσαν ἄνθρωποι ἀπὸ
νοσήματα τῆς «σύγχρονης ἐποχῆς», δηλαδὴ νοσήματα ποὺ
ὑπῆρχαν πάντοτε καὶ ποὺ τά γνωρίζουμε σήμερα, ἀλλὰ ἦταν
ἄγνωστος τόπος, «terra incognita», παλαιότερα. Μποροῦμε
νὰ εἴμαστε σχεδὸν σίγουροι, πὼς συνέβαιναν ἐμφράγματα ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὴν ἀνίχνευση
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ἀθηρωματικῶν πλακῶν, ποὺ ἀναφέραμε παραπάνω. Ἀκόμα
καὶ σχετικῶς πρόσφατα, στὴ βιομηχανικὴ ἐποχή, στὶς ἀρχὲς
τοῦ προηγούμενου αἰῶνα, οἱ στρατιωτικοὶ ἰατροὶ δὲν εἶχαν
ἀπάντηση ὅσον ἀφορᾶ στὴν αἰτία θανάτου πολλῶν στρατιωτῶν, ποὺ μεταφέρονταν ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς μάχης χωρὶς
κάποιον ἔκδηλο θανάσιμο τραυματισμό. Σήμερα ξέρουμε,
πὼς ὁ τρόμος στὰ φονικότατα πεδία μαχῶν τοῦ Α’ Παγκοσμίου πολέμου πιθανότατα ὁδήγησε στὴ ρήξη μίας προϋπάρχουσας ἀθηρωματικῆς πλάκας καὶ σὲ ὀξὺ ἔμφραγμα
τοῦ μυοκαρδίου, τὸ ὁποῖο ἀπέβη μοιραῖο.
Ὅλα τὰ παραπάνω δὲν μᾶς ὁδηγοῦν στὸν ἀντίθετο
ἀπόλυτο ἰσχυρισμὸ, πὼς μόνο θετικὴ ἦταν ἡ ἐπίδραση τῆς
ἀνθρώπινης προόδου στὴν ἐκδήλωση νοσημάτων, δηλαδή,
πὼς δὲν ὑπάρχουν νοσογόνες ἐπιδράσεις τῆς σύγχρονης
ὀργάνωσης τῆς ζωῆς μας. Τὸ καταστροφικὸ ἄγχος ἔχει
σίγουρα ἀρνητικὴ ἐπίδραση, χωρὶς βεβαίως νὰ μποροῦμε
νὰ τό ἀποδώσουμε ἀποκλειστικῶς στὴ σύγχρονη ἐποχή! Ἡ
μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος καὶ εἰδικότερα, ὅσον ἀφορᾶ
στὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα, τὸ νέφος σωματιδίων στὶς
μεγαλουπόλεις, ὅταν ξεπερνοῦν ἕνα κρίσιμο ὅριο σὲ μέγεθος
καὶ ἀριθμό, ἔχει αποδειχθεὶ πὼς ὁδηγοῦν σὲ αὔξηση τῶν ἐμφραγμάτων. Συνήθως, ὅμως, μᾶς διαφεύγει τὸ γεγονὸς πὼς
χάρις στὴν ὕπαρξη τῶν ρυπογόνων αὐτοκινήτων μειώθηκε
ἡ νοσογόνος παρουσία τῶν ἀλόγων (καὶ τῶν περιττωμάτων τους), ποὺ ἀποτελοῦσαν διαρκῆ πηγὴ μόλυνσης καὶ
ἐπιδημιῶν στὶς μεγαλουπόλεις ἕως καὶ τὸν 19ο αἰῶνα! Ὁπότε
καταλήγουμε στὴν ἀνάγκη περιορισμοῦ τοῦ νέου νοσογόνου
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παράγοντα (ρύποι βενζινοκίνητων αὐτοκινήτων), μὲ τρόπο
ποὺ ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος θὰ ὑποδείξει, ὥστε νὰ μὴν ἐπιβαρύνεται τὸ περιβάλλον καί, τελικῶς, ἡ ὑγεία μας.
Ἡ τεχνολογικὴ πρόοδος εἶναι ποὺ περιορίζει τὴν ἄγνοια
μας σχετικὰ μὲ τὶς νόσους, αὐτὴ ποὺ μᾶς ὁπλίζει μὲ τὰ μέσα
ἀντιμετώπισης τῶν νοσημάτων καὶ μᾶς ἔχει προσφέρει πολλὰ
περισσότερα χρόνια ζωῆς, ἀλλὰ καὶ καλύτερη ποιότητα ζωῆς,
συγκριτικὰ μὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη περίοδο στὴν ἀνθρώπινη
ἱστορία. Φτάνει νὰ μὴν συγχέεται ἡ ἄνεση καὶ οἱ δυνατότητες
ποὺ ἔχουμε σήμερα μὲ τὴν εὐτυχία! Ὁποιοσδήποτε νομιμοποιεῖται νὰ ἰσχυριστεῖ, πὼς ἡ ἐποχὴ τῶν κάρων μὲ τὰ ἄλογα ἤ
τῆς σκάφης ἀντὶ τῶν ἠλεκτρικῶν συσκευῶν, ἤ ἀκόμα ἀκόμα
ἡ ἐποχὴ τῶν σπηλαίων ἤ τῶν πρώτων γεωργικῶν κοινοτήτων
ἔκανε τοὺς ἀνθρώπους εὐτυχέστερους! Ἔτσι κι ἀλλιῶς ἡ
εὐτυχία ἀποτελεῖ δυσπρόσιτο στόχο γιὰ ὅλους μας καὶ μακάριοι ὅσοι τήν βρίσκουν, μὲ τεχνολογία καὶ σύγχρονο τρόπο
ζωῆς ἤ ἀναζητώντας την σὲ προγενέστερες ἐποχές.
Εἶναι, ἐν τέλει, αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ πρόοδος ποὺ προσπαθεῖ νὰ
ἀνατρέψει τὴ βασική μας μοῖρα, ὅπως ἀναφέραμε παραπάνω, αὐτὴ ποὺ ἐκκινεῖ ἀπὸ τὴ γενετική μας προδιάθεση καὶ
ποὺ, τελικῶς, μὲ τὸν ἕναν ἤ τὸν ἄλλον τρόπο, καθορίζει τὴν
ὑποταγή μας στὴν ἀρρώστια, παρὰ τὴν υἱοθέτηση ὑγιεινοῦ
τρόπου ζωῆς καὶ παρὰ τὶς δυνατότητες τῆς σύγχρονης ἰατρικῆς. Ἡ δική μας «σύγχρονη ἰατρικὴ» μπορεῖ νὰ φαντάζει
παιδαριώδης μετὰ ἀπὸ δεκαετίες, χάρις στὴν ἀνίχνευση καὶ
ποδηγέτηση τῆς γενετικῆς προδιάθεσης, αὐτῆς ποὺ καταλήγει
στὴν ἀρρώστια. 

