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Παρουσίαση βιβλίου του Γιώργου Παπαδόπουλου 
Πνεύμα και ύλη στην ιστορία της ιατρικής 

 

Η εξελικτική διαδρομή της ιατρικής σκέψης στη Δύση ξεδιπλώνεται στο νέο βιβλίο του 
Γιώργου Παπαδόπουλου Πνεύμα και ύλη στην ιστορία της ιατρικής, που κυκλοφορεί από 
τις Εκδόσεις Επέκεινα (2019), και θα παρουσιαστεί την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, 
στις 19:00΄, στο Αμφιθέατρο Γιάννη Περτσελάκη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Η 
εκδήλωση διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης και το Ιστορικό 
Μουσείο Κρήτης. 

Το βιβλίο παρακολουθεί περίπου όλη την ιστορική πορεία της ιατρικής σκέψης στον 
Δυτικό κόσμο, αλλά με μια διαφορετική από τη συνηθισμένη οπτική. Δεν αντιμετωπίζει την 
ιστορία της ιατρικής ως μια πορεία ανακαλύψεων, αλλά εστιάζει κυρίως στη διερεύνηση 
διαφορετικών αντιλήψεων σχετικά με τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, τη 
διατήρηση της υγείας, τις συνθήκες εμφάνισης της αρρώστιας, τις προϋποθέσεις της 
θεραπείας είτε αυτές εμφανίζονται και επικρατούν σε διαφορετικές εποχές είτε 
συνυπάρχουν και συγκρούονται μεταξύ τους κατά την ίδια εποχή. Προχωρώντας πέρα από 
την ιστορική καταγραφή, ο συγγραφέας αντιδιαστέλλει τις παλαιότερες προσεγγίσεις στη 
σύγχρονη ιατρική (τονίζοντας τα έντονα μηχανιστικά/ ‘υλιστικά’ χαρακτηριστικά της), 
λαμβάνοντας υπόψη και τη δυσαρέσκεια μεγάλων στρωμάτων του πληθυσμού, καθώς και 
πολλών διανοουμένων απέναντι στην τελευταία –δυσαρέσκεια που γίνεται όλο και 
περισσότερο αντιληπτή, κυρίως από τα μέσα του εικοστού αιώνα. 

Με τον συγγραφέα Γ. Παπαδόπουλο, αφυπηρετήσαντα Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής 
Σχολής του ΕΚΠΑ, συζητούν οι Θεοδώρα Αδρακτά, Ψυχίατρος, Γιάννης Μουζάς, Καθηγητής 
της Ιατρικής Σχολής και Διευθυντής του Μουσείου Ιατρικής Κρήτης, Μαρία Βενιέρη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Γιώργος Νικολακάκης, αφυπηρετήσας Αναπληρωτής 
Καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο ίδιο Τμήμα. 

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε και τον τίτλο του Διδάκτορα Ιατρικής. Από το 1973 
μέχρι το 2008, δίδασκε φαρμακολογία στην ίδια σχολή. Παράλληλα, από το 2000 μέχρι 
σήμερα, διδάσκει, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, θέματα ιστορίας της ιατρικής 
στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ. 
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