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Εισαγωγή

«Ε

ίναι δύσκολο να παραμείνει κανείς αυτοκράτορας μπροστά σ’ έναν γιατρό, όπως είναι δύσκολο να διατηρήσει
και την ανθρώπινη ιδιότητά του. Το μάτι του επαγγελματία δεν
έβλεπε σε μένα τίποτ’ άλλο από ένα σωρό διαθέσεων, ένα
θλιβερό αμάλγαμα λύμφης και αίματος», λέει, κατά τη Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.1
Οι προσωπικοί γιατροί είναι μοναδικοί μάρτυρες των προσωπικών στιγμών και της αδυναμίας των μεγάλων ανδρών στους
οποίους αφιερώνουν τη ζωή και τη σταδιοδρομία τους.
Βρίσκονται στα πρώτα θεωρεία της Ιστορίας, διακριτικοί
έμπιστοι που ακολουθούν τους μαιάνδρους της εξουσίας. Ο
άνθρωπος στα χέρια του οποίου αφηνόμαστε εξ ολοκλήρου,
γυμνοί, δίχως καμία συστολή, οφείλει να εμπνέει εμπιστοσύνη. Στον γιατρό, αποκαλύπτουμε φόβους, ελπίδες, απελπισίες, σωματικές ή ψυχικές ασθένειες, το γήρας, την υποχονδρία, το συναισθηματικό κενό. Ο καθένας από αυτούς
τους διάσημους ανθρώπους που αναφέρονται στο βιβλίο
είχε ανάγκη την παρουσία ενός θεράποντος πλάι του. Αυτές
οι «σκιές» ονομάζονται Τέοντορ Μορέλ για τον Αδόλφο Χίτλερ,
Λόρδος Μόραν για τον Ουίνστον Τσόρτσιλ, Μπερνάρ Μενετρέλ για τον Φιλίπ Πετέν, Βιθέντε Χιλ για τον Φρανθίσκο
11
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Φράνκο, Γκέοργκ Τσαχάριε για τον Μπενίτο Μουσολίνι, Μαξ
Τζέικομπσον για τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Βλαντίμιρ Βινογκράντοφ για τον Ιωσήφ Στάλιν και Λι Ζι-σούι για τον Μάο
Τσε-τουνγκ.
Ο γιατρός οφείλει να παρέχει ιατρική φροντίδα στο πλαίσιο
του σεβασμού, της αξιοπρέπειας και του απόρρητου. Τότε όμως,
πώς αντιμετωπίζει ασθενείς που εκτιμούν ότι η υγεία τους δεν
επηρεάζει διόλου τα καθήκοντά τους και που επιθυμούν να την
ελέγχουν, με κίνδυνο να μετατρέπουν την ιατρική σε υποχρέω
ση επίτευξης αποτελέσματος;
Το παρόν δοκίμιο αποσκοπεί να σκιαγραφήσει τη σχέση γιατρού-ασθενούς και να αναδείξει τη μεταξύ τους αλληλεξάρτηση. Όταν διακυβεύεται η εξουσία, ο ρόλος του θεράποντος
ιατρού υπερβαίνει τα συνήθη καθήκοντά του. Οι θεμελιώδεις
αρχές του λειτουργήματός του υποχωρούν ενώπιον της εκτελεστικής εξουσίας. Πώς να διατηρηθεί η απόσταση όταν ο
γιατρός βιώνει και διαχειρίζεται μαζί με τον επιφανή ασθενή
του την αρρώστια, την επιτυχία, την ήττα; Ο ένας θέλει να
παραμείνει στην κορυφή, ο άλλος στο πλάι του. Άρρηκτα δεμένοι, η αποτυχία του ενός είναι και αποτυχία του άλλου. Αμφότεροι αφιερώνουν την ύπαρξή τους στην εξουσία και δεν
προτίθενται να την εγκαταλείψουν. Έκαστος με τις φιλοδοξίες
του, τα λάθη του και τις αδυναμίες του.
Αμφότεροι θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολλές εσωτερικές
συγκρούσεις. Θεωρούμενοι ως «κακοί δαίμονες», οι προσωπικοί γιατροί αποτελούν αντικείμενο κάθε μορφής αντιπαλότητας. Η επιρροή τους, εκτός από πολιτική, μπορεί να είναι
επίσης σωματική ή ψυχολογική και είναι δύσκολο να αποφαν12
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θεί κανείς με σιγουριά κατά πόσο έχουν επηρεάσει ορισμένες
αποφάσεις.
Για ποιους λόγους οι συγκεκριμένοι γιατροί κέρδισαν την εμπιστοσύνη, ενίοτε τυφλή, αυτών των πολιτικών ανδρών, αυτών
των πολυσύνθετων προσωπικοτήτων; «Γνωρίζω τον Τσαρλς
σχεδόν τόσο καλά όσο εκείνος γνωρίζει εμένα»,2 λέει ο Τσόρτσιλ για τον γιατρό του Λόρδο Μόραν.
Πώς εγκαθιδρύεται αυτή η σχέση; Γιατί θεωρήθηκε πιο
κατάλληλος ο τάδε γιατρός κι όχι κάποιος άλλος; Μήπως πρόκειται για ζήτημα συναισθηματικής εγγύτητας, για σχέσεις ενίο
τε υιικές; Ορισμένοι γνώριζαν τον γιατρό τους από τα νεανικά
τους χρόνια, άλλοι γιατροί επιβλήθηκαν από το στενό περιβάλλον ή χρησιμοποίησαν τη φήμη τους ως ντίλερ ναρκωτικών
ουσιών. Οι άνθρωποι της εξουσίας θα ήταν άραγε πιο ευάλωτοι και πιο εύπιστοι απέναντι σε ενδεχόμενους κομπογιαννίτες;
Οι πιο κοντινοί μεταξύ των κοντινών, εκτοπισμένοι στα παρασκήνια, παρόντες κατά τις μετακινήσεις, οι γιατροί είναι προνομιακοί θεατές της καθημερινότητας. Ενίοτε, διαμένουν στο
διπλανό δωμάτιο, έτοιμοι να παρέμβουν κάθε στιγμή και με
απόλυτη διακριτικότητα.
Ο γιατρός είναι ένα μαγικό φίλτρο στο οποίο αποδίδουν
μεγάλη επιρροή. Δυσπιστούν απέναντί του ή τον χρησιμοποιούν
ως ενδιάμεσο για να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Λένε για
ορισμένους πως ήταν έμπιστοι, αγύρτες, μυστικοσύμβουλοι,
καταραμένες ψυχές ή αφανείς πολιτικοί συμβουλάτορες.
Ορισμένοι είναι διάσημα πρόσωπα της Ιστορίας, όπως ο
Ρασπούτιν, ο ψευτογιατρός του τελευταίου τσάρου της Ρωσίας,
13
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στον οποίο αποδίδουν την πτώση του. Ο Ρασπούτιν είναι ο
άνθρωπος όλων των φαντασιώσεων, από το μέγεθος του μορίου του μέχρι τον ρόλο του όταν προτρέπει τον μονάρχη να
αποφύγει τη σύγκρουση με τη Γερμανία κατά τον Α΄ Παγκόσμιο
πόλεμο. Πολλοί γιατροί, των οποίων η διαδρομή αναφέρεται
στο παρόν βιβλίο, χαρακτηρίστηκαν κάποια μέρα ως «Ρασπούτιν». Όπως εκείνος, ήταν συνήθως αντιδημοφιλείς και σπανίως
καλοδεχούμενοι από το στενό περιβάλλον.
Η αποστολή αυτών των γιατρών: να βοηθούν τον πολιτικό
άνδρα που κουράρουν να ασκεί τα καθήκοντά του για όσο
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Σε περίπτωση που μια
πληροφορία σχετικά με την υγεία του χρειαστεί να δημοσιοποιηθεί, θα πρέπει πρωτίστως να αναλυθούν οι συνέπειες.
Συχνά, ελαχιστοποιούν ή αποσιωπούν κάποιες μορφές κατάθλιψης και είναι αδιανόητο να κοινολογήσουν σοβαρές οργανικές ή ψυχικές ασθένειες. Οι συγκεκριμένοι γιατροί οφείλουν
να διατηρούν πάση θυσία δραστήριους εκείνους στους οποίους
παρέχουν ιατρική φροντίδα και ενίοτε διχάζονται ανάμεσα σε
αυτή την απαίτηση, στα πιστεύω τους και τις θεμελιώδεις αρχές
του λειτουργήματός τους.
Η αντιδιαστολή μεταξύ καθήκοντος και συμφέροντος είναι
προφανής. Ενώ ο γιατρός οφείλει να είναι ανεξάρτητος και
αντικειμενικός κατά την άσκηση του λειτουργήματός του, στη
σκηνή της εξουσίας η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Έχουν άραγε αυτοί οι γιατροί ευθύνη ως προς τις ληφθείσες αποφάσεις όταν αποσιωπούν την κατάσταση της υγείας του
ασθενούς τους;
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Στον ρου της Ιστορίας, πολυάριθμες αλλαγές καθεστώτων συνδέθηκαν με την κατάσταση της υγείας του ηγέτη. Ας παραθέσουμε, ενδεικτικά, το περιεδρικό συρίγγιο του Λουδοβίκου ΙΔ΄
το 1696. Ζούσαν τότε όλοι στον ρυθμό της ασθένειας του βασιλιά, και η πολιτική του, όπως λένε, χωριζόταν στο πριν και
το μετά από αυτήν.
Άλλο πιο πρόσφατο παράδειγμα: η Διάσκεψη της Γιάλτας.
Ενώ το παγκόσμιο γίγνεσθαι μέχρι την πτώση του Τείχους
του Βερολίνου βασίζεται εν μέρει στην ομώνυμη συμφωνία,
η ίδια η συνάντηση χαρακτηρίζεται από τη σωματική κατάπτωση εκάστου των συμμετεχόντων. Ο Ρούζβελτ, που κυριαρχεί στην υφήλιο, είναι σωματικά και διανοητικά ιδιαίτερα
καταβεβλημένος: είναι βλοσυρός. Λίγους μόλις μήνες νωρίτερα είχε επανεκλεγεί για άλλη μία προεδρική θητεία με τη
συνενοχή των γιατρών του, οι οποίοι αποσιώπησαν την κατάστασή του.
Η σκιά της αρρώστιας τον βαραίνει. Όμως, για να αντιμετωπιστεί ένας άπληστος Στάλιν, θα χρειαζόταν ένας Αμερικανός πρόεδρος με ακμαίες τις δυνάμεις του.
Ακόμα και μη εξαντλητική, μια περιήγηση στον κόσμο των
ανθρώπων που έπασχαν από κάποιο σωματικό ή ψυχικό νόσημα και εντούτοις ασκούσαν προεδρικά ή υπουργικά καθήκοντα στη διάρκεια του 20ού αιώνα, είναι εντυπωσιακή: Έριχ
Χόνεκερ (Γερμανία), Γούντροου Γουίλσον, Φράνκλιν Ντ.
Ρούζβελτ (Ηνωμένες Πολιτείες), Ζορζ Πομπιντού, Φρανσουά
Μιτεράν (Γαλλία), Μοχάντας Καραμτσάντ Γκάντι (Ινδία),
Γκόλντα Μεΐρ (Ισραήλ), Χαφέζ Αλ Άσαντ (Συρία), Μοχάμεντ
Ρεζά Παχλαβί (Ιράν), Άντονι Ίντεν (Ηνωμένο Βασίλειο), Φερ15
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νάντο Μάρκος (Φιλιππίνες), Λεονίντ Μπρέζνιεφ, Μπαρίς
Γέλτσιν (ΕΣΣΔ), πέραν αυτών που αναφέρονται στο παρόν
βιβλίο.
Άλλωστε, μελέτη που δημοσιεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2006 προβαίνει στην εξής διαπίστωση: κάλλιστα μπορεί κανείς να ηγείται της μεγαλύτερης δύναμης του κόσμου με
κλονισμένη ψυχική υγεία. Επί συνόλου 37 εν ενεργεία προέδρων το χρονικό διάστημα 1776-1974, οι 18 (49%) παρουσίασαν κάποια ψυχιατρική διαταραχή υπό την ευρεία έννοια:
κυρίως κατάθλιψη (24%), άγχος (8%), διπολική διαταραχή
(8%) ή εξάρτηση από το αλκοόλ (8%).3 Κρίμα που η συγκεκριμένη μελέτη δεν καλύπτει την πιο πρόσφατη περίοδο. Τι θα
υποστήριζε άραγε για τον Ντόναλντ Τραμπ, τον 45ο πρόεδρο
των Ηνωμένων Πολιτειών;
Ποιος είναι ο αντίκτυπος της ασθένειας στην εξουσία και
πώς παρεμποδίζει την άσκησή της; Οφείλουμε πάντως να δεχτούμε ότι ίσως οι παθολογικές καταστάσεις δεν επηρεάζουν
πάντα αρνητικά τη δράση.
Σε όλες τις εκδοχές, η άσκηση της εξουσίας εξαρτάται από
την εμπιστευτικότητα, που είναι ουσιώδους σημασίας εάν πρόκειται για διαταραχές ψυχιατρικής τάξης ή για εξάρτηση από
ναρκωτικές ουσίες ή αλκοόλ.
Το απόρρητο είναι αναγκαίο συστατικό μιας ποιοτικής πρόσβασης στην ιατρική φροντίδα. Κανένας πολιτικός δεν θα ανέφερε την πάθησή του σε έναν γιατρό εάν υπήρχε πιθανότητα
να δημοσιοποιηθεί και να πλήξει τη φήμη του. Θα έπρεπε
άραγε η εχεμύθεια αυτή να παύει να ισχύει μετά τον θάνατο
του ασθενούς ή και των οικείων του; Επιβάλλεται η εχεμύθεια
υπό τους ίδιους όρους όταν πρόκειται για ανθρώπους της εξου16
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σίας και πώς σχετίζεται αυτό εν προκειμένω με την έννοια του
δημοσίου ή του ιστορικού συμφέροντος;
Το ιατρικό απόρρητο επισφραγίζει τη σχέση μεταξύ γιατρού
και ασθενούς. Ο όρκος του Ιπποκράτη, κώδικας ηθικής που
χρονολογείται από τον 4ο αιώνα π.Χ., υποχρεώνει τον πάροχο ιατρικής φροντίδας να μην κοινολογεί την ασθένεια από
την οποία πάσχει ο ασθενής του. «Το επαγγελματικό απόρρητο, το οποίο θεσπίστηκε προς το συμφέρον των ασθενών, ισχύει
για κάθε γιατρό όπως ορίζει ο νόμος. Το απόρρητο καλύπτει
οτιδήποτε περιέρχεται σε γνώση του γιατρού κατά την άσκηση
του λειτουργήματός του, δηλαδή όχι μόνο ό,τι του έχουν εμπιστευτεί, αλλά και ό,τι αυτός ο ίδιος έχει δει, ακούσει ή αντιληφθεί» ορίζει ο γαλλικός κώδικας δημόσιας υγείας, και κάθε
παραβίασή του αποτελεί αντικείμενο ποινικών κυρώσεων.
Όμως, η υποχρεωτική ισχύς του ποικίλλει από χώρα σε
χώρα. Στο βρετανικό κοινό δίκαιο, δύναται να υπάρχει παρέκκλιση με τη σύμφωνη γνώμη του ασθενούς ή εφόσον οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες άπτονται του «δημοσίου συμφέροντος». Στις χώρες όπου εφαρμόζεται το ρωμαϊκό δίκαιο, ο
εν λόγω κώδικας θεωρείται γενικός και απόλυτος, ακόμα και
μετά τον θάνατο του ασθενούς. Εντούτοις, όταν η Γαλλία απαγόρευσε το 1996 την έκδοση του βιβλίου του Κλοντ Γκιμπλέρ,
γιατρού του προέδρου Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος αποκαλύπτει ότι κατά τις δύο επταετείς θητείες του ο πρόεδρος έπασχε
από καρκίνο, καταδικάστηκε το 2004 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) εν ονόματι του
δημοσίου συμφέροντος. Μια ανάλυση παραπλήσια του αγγλοσαξονικού δικαίου: μπορεί κανείς να παρεκκλίνει του ιατρικού
απορρήτου εν ονόματι της ελευθερίας της έκφρασης και του
17
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δημοσίου συμφέροντος, καθώς και στο πλαίσιο της συζήτησης
που άπτεται της Ιστορίας. Όλα γίνονται έτσι θέμα ερμηνείας.
Ο απόλυτος χαρακτήρας αμβλύνεται όταν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα και οι γιατροί τους ακροβατούν μεταξύ όρκου
και δημοσίου συμφέροντος.
Η υγεία των πολιτικών έχει αναμφίβολα αντίκτυπο στην
Ιστορία, αλλά ποια είναι η προσωπική ή πολιτική επιρροή του
θεράποντος ιατρού; Πώς διαφυλάσσονται οι εγγενείς στο καθήκον αυτό υποχρεώσεις και είναι τελικά ανεξάρτητες από τα
γρανάζια της εξουσίας; Ο Χίτλερ, ο Τσόρτσιλ, ο Πετέν, ο Φράνκο, ο Μουσολίνι, ο Τζον Φ. Κένεντι, ο Στάλιν και ο Μάο επιθυμούσαν την παρουσία ενός έμπιστου γιατρού πλάι τους λόγω της υποχονδρίας τους, της ηλικίας τους, των ασθενειών
τους. Χάρη σ’ εκείνον, τούτοι οι άνθρωποι της εξουσίας κατάφεραν να παραμείνουν στα πιο υψηλά αξιώματα. Η εξάρτηση
μπορεί να είναι σωματική ή ψυχολογική όταν οι γιατροί παίζουν τον ρόλο του έμπιστου για τις αποτυχίες και τις ελπίδες ή
του θεματοφύλακα ενός κρατικού μυστικού. Τέλος, για τους
εξαρτημένους από ναρκωτικές ουσίες ηγέτες, έχουν τον ρόλο
του ντίλερ.
Ενίοτε απαραίτητοι, ορισμένοι από αυτούς τους γιατρούς
έκαναν χρήση και κατάχρηση της θέσης τους. Είχαν άραγε
επιλογή; Οποιαδήποτε στιγμή καραδοκούσε η αποπομπή, η
απόλυση, η εκτέλεση.
Οι εν λόγω γιατροί εγκατέλειπαν την πελατεία τους για να
αφιερωθούν σε έναν και μόνο ασθενή. Κανείς, στον στενό
περίγυρο του ασθενούς, δεν μπορεί να επικαλεστεί μια τόσο
έντονη σχέση.
Άλλοτε, φιλόδοξοι άσημοι γιατροί είχαν τουλάχιστον την
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ελπίδα πως έτσι θα πλούτιζαν. Στη σύγχρονη Ιστορία, δεν
συμβαίνει πάντα αυτό. Ορισμένοι, όπως λένε, παραιτούνταν
από την αμοιβή τους, άλλοι είδαν τις προσδοκίες τους για ευη
μερία να διαψεύδονται από την έκβαση του πολέμου ή από την
απρόσμενη δυσμένεια απέναντί τους.
Ενίοτε είναι δακτυλοδεικτούμενοι. Κατηγορούμενοι για απόκρυψη της αλήθειας, προδοσία ή εγκληματική αμέλεια. Γιατί
τους υποπτεύονται άραγε για το χείριστο, για δηλητηρίαση ή
σφετερισμό σε γέροντες; Η υγεία πρέπει να παραμένει στην
ιδιωτική σφαίρα ή να απασχολεί τη χώρα ολόκληρη; Στις δημοκρατίες έχουν την τάση να πιστεύουν το δεύτερο, όμως η
συγκεκριμένη αντίληψη είναι ανύπαρκτη ή αποδυναμωμένη
στο κομμουνιστικό σύμπαν. Επί Στάλιν, και μόνο το γεγονός
ότι οι γιατροί γνώριζαν την αδυναμία του αποτελούσε θανάσιμο κίνδυνο. Ο γιατρός του Μάο θυμάται ότι η επιβίωση του
Μεγάλου Τιμονιέρη εξαρτιόταν από εκείνον, αλλά και ότι οι
επικριτές του μπορούσαν επίσης να του προσάψουν πως έκανε υπέρμετρες προσπάθειες για να τον σώσει.
Η επιρροή αυτών των γιατρών διαπλέκεται συχνά με το
ιστορικό γίγνεσθαι. Αποφάσεις ευτυχείς ή ατυχείς αποδίδονται
στην κατάσταση της υγείας εκείνου που τις έχει λάβει. Οι συγκεκριμένοι γιατροί γεύτηκαν την εξουσία και όλοι τους είπαν
για τον ασθενή τους: «Θυσίασα τα πάντα γι’ αυτόν». Όλοι τους
επίσης αφήνουν ένα ίχνος στη μυστική ιστορία της χώρας τους.
Ορισμένοι γιατροί έκριναν πως η Ιστορία όφειλε να γνωρίζει την κατάσταση της υγείας και την ιδιωτική πτυχή της
ζωής του επιφανούς ασθενούς τους. Τα βιβλία του Λόρδου
Μόραν, γιατρού του Τσόρτσιλ, και του Λι Ζι-σούι, γιατρού του
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Μάο, έγιναν μπεστ σέλερ. Εκείνα πάλι του Γκέοργκ Τσαχάριε,
γιατρού του Μουσολίνι, και του Βιθέντε Χιλ, γιατρού του Φράκο, είχαν μια πιο εμπιστευτική χροιά.
Ενίοτε αυτοί οι ίδιοι οι γιατροί αποτέλεσαν το αντικείμενο
βιογραφιών, καθώς οι φήμες και οι μύθοι για την επιρροή τους
κεντρίζουν την περιέργεια για το άτομό τους. Αυτό ισχύει για
τον Λόρδο Μόραν ή τον Μπερνάρ Μενετρέλ, τον γιατρό του
Φιλίπ Πετέν.
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Αδόλφος Χίτλερ και Τέο Μορέλ

Φίρερ μου, αν σας είχε αναλάβει εξαρχής ένας συμβατικός γιατρός, θα απείχατε από τις δραστηριότητές σας για τόσο μεγάλο
χρονικό διάστημα που το Ράιχ θα είχε καταρρεύσει. Χρειάστηκε
λοιπόν να σας υποβάλω σε βραχυχρόνιες θεραπείες που περιλάμβαναν υψηλές δόσεις φαρμάκων, φτάνοντας έτσι στα όρια του
επιτρεπτού, γεγονός που με καθιστούσε ενίοτε ύποπτο στα μάτια
ορισμένων συναδέλφων μου. Ανέλαβα όμως αυτή την ευθύνη για
σας, για τη Γερμανία που, εκείνη την τραγική εποχή, θα είχε όντως
καταρρεύσει.1
Tέοντορ Μορέλ

«Ε

νέσεις, ως συνήθως…»
Μολονότι ο Αδόλφος Χίτλερ απεχθάνεται οποιαδήποτε επαφή και έκθεση του σώματός του, απλώνει ανεπιφύλακτα
το, διάσπαρτο με αποστήματα, χέρι του στον προσωπικό του
γιατρό, τον δόκτορα Τέοντορ Μορέλ. Με το κεφάλι γυρισμένο
στο πλάι, το βλέμμα θολό, τη γροθιά σφιγμένη άτονα, ο Φίρερ
ξέρει ότι αυτή η ένεση θα τον δυναμώσει και θα του προσφέρει
την ενέργεια που προσδοκά. Τα μέλη του είναι πρησμένα,
δύσκαμπτα, σχεδόν αδρανή. Καύκαλα καλύπτουν τα τρυπήματα, που δεν επουλώνονται ποτέ. Ο άνθρωπος που κρατάει τη
σύριγγα το έχει συνηθίσει. Τα τελευταία χρόνια, ο Χίτλερ είναι
ο μοναδικός ασθενής του και γνωρίζει κάθε φλέβα του. Σε ένα
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λεπτό, εντοπίζει αυτήν που μπορεί να τρυπήσει και δένει ένα
λάστιχο, πέντ’-έξι εκατοστά πιο πάνω. Βγάζει μια σύριγγα από
τη δερμάτινη θήκη της, τραβάει το έμβολο, εισάγει τη βελόνα
στη δίχως ετικέτα αμπούλα η οποία περιέχει κάποιο οπιοειδές,
γεμίζει τη σύριγγα με το υγρό. Ο γιατρός χτυπά ελαφρά τη
σύριγγα και πιέζει λίγο το έμβολο για να στάξει μια σταγόνα
και να σιγουρευτεί πως δεν έχει παραμείνει αέρας, και τρυπάει.
Κάποιες φορές, χρειάζεται ν’ αλλάξει την κατεύθυνση της βελόνας για να βρει τη σωστή γωνία, έτσι ώστε να μη λυγίσει· η
σάρκα αντιστέκεται, καθώς η βελόνα εκτελεί το έργο της. Η
κατάσταση των φλεβών του ασθενούς του απαιτεί ενίοτε μια
παύση. Έτσι, εκείνος σταματάει την έγχυση για λίγα δευτερόλεπτα, προτού επαναλάβει, αδειάσει τη σύριγγα και σκουπίσει
τη σταγόνα αίματος που αναβλύζει. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με μια δεύτερη αμπούλα με δραστικές ουσίες ενέσιμες
σε υποδόρια μορφή.
Λίγα λεπτά νωρίτερα, με το πρόσωπο ωχρό, τα χείλη μελανά και τα μάτια κατακόκκινα, ο ασθενής ήταν κάθιδρος και τον
διαπερνούσαν ρίγη. Πάει καιρός που το αριστερό του χέρι και
το πόδι έχουν ένα ανεξέλεγκτο τρέμουλο, και σέρνει το βήμα
του. Ξέρει καλά ότι ο «μάγος» θα του ξαναδώσει αμέσως τη
δύναμή του και θα αποσοβηθεί η κατάρρευση. Κοντά έναν
χρόνο τώρα, ο Μορέλ, σε φοβερή υπερδιέγερση κι ο ίδιος,
αδυνατεί κάποιες φορές να ασχοληθεί αυτοπροσώπως και πρέπει να το αναθέσει σε κάποιον συνάδελφό του. Οι δύο άνδρες
βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Πέρα από μια κοινή ασθένεια,
είναι άραγε και οι δύο εξαρτημένοι από ναρκωτικές ουσίες; Ο
καθοδηγητής και ο συνεργός του στο ολέθριο εγχείρημα του
Γ΄ Ράιχ;
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Όταν οι ουσίες αναμειγνύονται με το αίμα του Χίτλερ και
επιδρούν στο κεντρικό νευρικό του σύστημα, οι κόρες των
ματιών του συστέλλονται ή διαστέλλονται, ανάλογα με το αν
πρόκειται για οπιοειδή ή για αμφεταμίνες. Στην πρώτη περίπτωση, γίνονται τόσο μικρές, σαν «κεφάλι καρφίτσας», και η
γκριζογάλανη απόχρωσή τους ξαναβρίσκει τη λάμψη της. Στη
δεύτερη, οι ίδιες κόρες, διεσταλμένες τώρα, παίρνουν σχεδόν
ένα αδιόρατο γαλάζιο. Αυτό το βλέμμα, που ορισμένοι το χαρακτηρίζουν τόσο «ιδιαίτερο», το απλανές βλέμμα του Φίρερ,
γίνεται τότε πιο έντονο, πιο απειλητικό.
Ακόμα κι αν ορισμένα σκευάσματα δρουν για δώδεκα ώρες, η
ανάπαυλα είναι βραχείας διάρκειας. Η διάλυση της «Αυτοκρατορίας» του είναι ευθέως ανάλογη προς τη συμπάθεια που τρέφει για κείνον που τον κουράρει, τον Μορέλ. Ο τελευταίος έχει
γίνει επιστήθιος φίλος, ένας από τους ελάχιστους με τον οποίο
ο τόσο φιλύποπτος Χίτλερ νιώθει ασφαλής. Με εξαίρεση την
παρουσία του στον εορτασμό της επετείου του εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei), στις 24 Φεβρουαρίου 1944, ο Φίρερ δεν εμφανίζεται πλέον δημόσια και ζει αποτραβηγμένος στο αρχηγείο
του στην ανατολική Πρωσία, το Wolfschanze, το «Λημέρι του
Λύκου», ή στη Βαυαρία, στο ορεινό Berghof του. Ο γιατρός του
είναι πάντα παρών ενώ, ακόμα και στα μπούνκερ, ο ιατρικός
χώρος γειτνιάζει με τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Φίρερ. Βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν από τα πεντηκοστά πέμπτα γενέθλιά
του, ο Μορέλ είναι η σκιά του εδώ και επτά χρόνια, κανείς δεν
μπορεί να εξηγήσει το γιατί. Σε πολλές ταινίες επικαίρων, εμφανίζεται μαζί με τη σύντροφο του Χίτλερ, την Εύα Μπράουν.
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Αυτός που κάποιοι τον αποκαλούν «Ρασπούτιν του Χίτλερ» ή
«πράκτορα του Στάλιν» καταφέρνει να κρατάει τον Φίρερ του
σε καλή φόρμα. Και αν ο Χίτλερ προτιμά τις ενέσεις περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αγωγή, είναι κυρίως λόγω της
ταχείας δράσης τους. Αυτός ο «ασθενής» θα παραμείνει μέχρι
την αυτοκτονία του εξαρτημένος από αμφεταμίνες, βαρβιτουρικά-ηρεμιστικά, κοκαΐνη, παράγωγα της μορφίνης και ορισμένα άγνωστα μαγικά φίλτρα, τα Hexenmittel.
Η λήψη είναι καθημερινή, αλλά οι αυξημένες δόσεις δεν
χρησιμεύουν πια σε τίποτα. Ο άνθρωπος είναι τελειωμένος
οριστικά.
Παράλληλα με αυτή τη «φαρμακευτική αγωγή», και μετά τον
αμφιλεγόμενο θάνατο της ανιψιάς του Γκέλι Ράουμπαλ, ο Αδόλφος Χίτλερ επιλέγει να ακολουθήσει μια αυστηρά χορτοφαγική δίαιτα η οποία, κατά τη γνώμη του, ηρεμεί τα νεύρα. Αυτό
που επιθυμεί είναι τα νεύρα του να είναι «ψυχρά σαν το ατσάλι των εργοστασίων Κρουπ».2 Δεν καταναλώνει αλκοόλ παρά
μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις, δεν καπνίζει πια και δεν πίνει
καφέ. Έχει εμμονές με τις λοιμώξεις, και ιδίως με τη σύφιλη.
Η υγιεινή στην καθημερινή του ζωή προβάλλεται ιδιαίτερα από
το κόμμα του, που αρέσκεται να εκθειάζει τον τρόπο ζωής του
Φίρερ απέναντι στην απειλή των λοιμώξεων που υποτίθεται
πως μεταδίδουν οι Εβραίοι, οι οποίοι τάχα είναι εξαρτημένοι
από ναρκωτικά όπως η κοκαΐνη και η μορφίνη. Εφεξής τα
κλασικά ναρκωτικά είναι υπό διωγμόν, τελείωσε ο καιρός της
δόξας τους. Η εποχή ανήκει στα συνθετικά ναρκωτικά. Ο σκοτεινός θρύλος του 20ού αιώνα εκτιμά ότι ο γιατρός του Χίτλερ
είναι μια ιδιοφυΐα, μολονότι ο Φίρερ παρεκκλίνει ενίοτε από
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τις οδηγίες του. Ο «Ασθενής Α», όπως τον ονομάζει ο Μορέλ
στο ημερολόγιό του για να διατηρήσει την ανωνυμία του, δεν
ανησυχεί καθόλου για την τοξικότητα της ουσίας που του εγχέει συνεχώς. Ασφαλώς ούτε και ο γιατρός του.
Ανάμεσα στις απόπειρες εξήγησης του αινίγματος Χίτλερ, έχουν
διατυπωθεί πολλές ιατρικές εικασίες. Αρκετές από αυτές είναι
αβάσιμες ή ανορθόδοξες. Σύμφωνα με ορισμένες, η παραφροσύνη του ίσως να εξηγούσε τον καταστροφικό χαρακτήρα του
και το μίσος του για τους Εβραίους, σύμφωνα με άλλες, πιθανόν ο πόλεμος να είχε κάνει αυτόν τον a priori φυσιολογικό
άνθρωπο, μονομανή και παράφρονα, ή ακόμα, οι ασθένειες
και οι εξαρτήσεις του ίσως να εξηγούσαν την ήττα της Γερμανίας και τις αποτυχίες του στο επίπεδο της στρατηγικής του
πολέμου. Τέλος, ίσως να μην ήταν ποτέ άρρωστος αλλά θύμα
μιας, σοφά ενορχηστρωμένης από τον προσωπικό του γιατρό,
σταδιακής δηλητηρίασης. Διότι, μέχρις ότου εμφανιστεί πλάι
του ο Μορέλ, ο Φίρερ δεν υπέφερε ποτέ από κάτι. Η υπολανθάνουσα πρόθεση αυτού του μύθου είναι να απαλλάξει από
τις ευθύνες τους τα μέλη της προσωπικής του φρουράς. Αν ο
ίδιος ο Χίτλερ ήταν ανεύθυνος, τότε ήταν εξίσου και αυτοί.
Υπάρχει προ πολλού η εκτίμηση ότι ο Χίτλερ ήταν παράφρων
και όσοι τον υπηρετούσαν ημιπαράφρονες, με εξαίρεση τον
λαό. Γενικότερα, το ότι ο Χίτλερ ήταν μη φυσιολογικός σε ψυχικό και σωματικό επίπεδο είναι μια φαντασίωση την οποία
πολλοί από τους αντιπάλους του έσπευσαν να καλλιεργήσουν,
προβάλλοντας, ανάλογα με την περίοδο, την τάδε ή τη δείνα
ασθένεια ή σεξουαλικό πρόβλημα.3 Μια έντονα αμφισβητούμενη ανάλυση: το γεγονός και μόνο ότι ο Χίτλερ κατατρυχόταν
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από ό,τι θεωρούσε ως αποστολή του κάθε άλλο παρά ανεύθυνο τον καθιστούσε για τις πράξεις του και κανένα στοιχείο δεν
καταδεικνύει το αντίθετο. Ο Χίτλερ ήταν υγιής και απολύτως
υπεύθυνος.4 Θα χρειαστεί να περιμένουμε τη δεκαετία του 1960
και την έννοια της «κοινοτοπίας του κακού» που ανέπτυξε η
Χάνα Άρεντ για να αποδεχτούμε τη θλιβερή πραγματικότητα
και να απορρίψουμε την εξήγηση της ψυχικής ασθένειας. Ιατρικές εξετάσεις που πραγματοποιούνταν κατ’ εντολήν του
Μορέλ, από το 1940, το πιστοποιούν. Οι παθολογικές καταστάσεις από τις οποίες υπέφερε ο Χίτλερ συνδέονταν κυρίως
με το στρες και το άγχος, εξού και οι παλίνδρομες αϋπνίες του
και οι ολονυκτίες που επέβαλε στο περιβάλλον του, στη διάρκεια των οποίων επιδιδόταν σε ατελείωτους και ανυπόφορους
μονολόγους.
Ο Χίτλερ συναντά για πρώτη φορά τον Μορέλ το φθινόπωρο
του 1936, κατόπιν σύστασης του φωτογράφου Χάινριχ Χόφμαν, φίλου και δημιουργού όλων των «ενσταντανέ» του Φίρερ.
Ο Μορέλ κούραρε τον Χόφμαν για βλεννόρροια. Τα Χριστούγεννα, στο Berghof, στο βουνό του Φίρερ, ο Χίτλερ εκμυστηρεύεται στον Μορέλ τα εντερικά του προβλήματα και του δείχνει
τις μπανταρισμένες, καταφαγωμένες από το έκζεμα, γάμπες
του. Μολονότι δεν συγκαταλέγεται στους μεγάλους καθηγητές
της Ιατρικής που έχουν προσχωρήσει στο Γ΄ Ράιχ, ο δόκτωρ
Τέοντορ Μορέλ κερδίζει την εμπιστοσύνη του. Από τον Ιανουάριο του 1937, γίνεται επίσημα ο προσωπικός γιατρός του.
Αυτός που ονειρεύεται την κοινωνική ανέλιξη, είναι πανευτυχής από την ευκαιρία που του παρουσιάζεται. Ο Φίρερ εκτιμά
τούτο τον σεβαστικό, ευγενικό αλλά και αποφασιστικό άνθρω26
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πο. Δεν εμπιστεύεται τους ειδικούς και του αρέσει η απλότητα
και η σαφήνεια των λόγων του: «μια πάλη καλόηθων βακτηρίων εναντίον κακόηθων» εξηγεί ο Μορέλ. «Κανείς μέχρι τότε,
έλεγε ο Χίτλερ, δεν μου είχε εξηγήσει, με τόσο σαφή και καθαρό τρόπο, από τι έπασχα. Καταλαβαίνω τη λογική της αγωγής
του και είναι φυσικό να τον εμπιστεύομαι τόσο πολύ. Θα ακολουθήσω τις οδηγίες του κατά γράμμα» αναφέρει ο Άλμπερτ
Σπέερ, ο αρχιτέκτονας του Ράιχ, στο βιβλίο του Erinnerungen
(Απομνημονεύματα).5 Ο εν λόγω γιατρός του υπόσχεται πως θα
τον κάνει καλά σε λιγότερο από έναν χρόνο. Ο Μορέλ εκτιμά
ότι ο Χίτλερ πάσχει από νευρική υπερκόπωση που επιφέρει
αλλοίωση της εντερικής χλωρίδας. Μετά τα αποτελέσματα της
καλλιέργειας κοπράνων, επιλέγει την αγωγή με Mutaflore,
κάψουλες βακτηρίων καλλιεργημένων από ρίζες πρώτης ποιό
τητας που μάζευε ένας Βούλγαρος αγρότης.6 Για να επισπεύσει
την ίαση, ο Μορέλ του χορηγεί επίσης βιταμίνες και διάφορες
ουσίες που, στην αρχή, έχουν εμφανή θετική επίδραση. Ο
Χίτλερ παίρνει βάρος, μπορεί και πάλι να τρώει κανονικά δίχως
να έχει στομαχικές κράμπες και το έκζεμά του έχει εξαφανιστεί.
Ο Φίρερ, ικανοποιημένος, ανταμείβει τον Μορέλ, όπως του
είχε υποσχεθεί, με ένα χρηματικό ποσό που επιτρέπει στον
γιατρό να αγοράσει ένα σπίτι.
Από τα τέλη του 1937, ο Χίτλερ είναι και πάλι εξασθενημένος, η υποχονδρία του επανεμφανίζεται πιο έντονη, όμως η
σχέση του με τον δόκτορα Μορέλ δεν πλήττεται καθόλου, τουναντίον ενδυναμώνεται. Έχει εμμονή με το στομάχι του και τον
σφυγμό του, τον οποίο ο γιατρός του μετρά τακτικά. Γενικά, ο
φόβος της αρρώστιας είναι ευρέως διαδεδομένος μεταξύ των
ισχυρών. Ο πρόωρος θάνατος των γονιών του Χίτλερ, η μητέ27
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ρα του πέθανε από καρκίνο, τον στοιχειώνει. Το 1935, ο Χίτλερ
πιστεύει πως πάσχει από αυτή την ασθένεια όταν υποφέρει
από έναν πολύποδα της φωνητικής χορδής, ο οποίος και του
αφαιρέθηκε χειρουργικά από τον καθηγητή Καρλ Ότο φον Άικεν.7 Ο Χίτλερ είναι πεπεισμένος ότι ο βίος του θα είναι βραχύς
και ότι έχει ως αποστολή την αποκατάσταση της δόξας και του
μεγαλείου της Γερμανίας.
Στο καθήκον του αυτό οφείλει να τον συνδράμει ο Τέοντορ
Μορέλ, που γεννήθηκε στις 22 Ιουλίου 1886 σε μια οικογένεια
προτεσταντών γαλλικής καταγωγής, που έφυγαν από την κωμόπολη Ντι, κοντά στην Γκρενόμπλ, και εγκαταστάθηκαν στη
Γερμανία την περίοδο των θρησκευτικών πολέμων στα τέλη
του 17ου αιώνα. Εύθραυστης υγείας, ο Μορέλ υποφέρει από
τα νεανικά του χρόνια από χρόνιες στομαχικές κράμπες και
στηθάγχη. Τελειώνοντας την Παιδαγωγική Ακαδημία του Φρίντ
μπεργκ, εγκαθίσταται εκεί ως δάσκαλος, όμως πολύ σύντομα
εγκαταλείπει αυτό το επάγγελμα και εγγράφεται στην Ιατρική
Σχολή. Στο Πανεπιστήμιο του Γκίσεν, βόρεια της Φραγκφούρτης
επί του Μάιν, επιλέγει την προσωνυμία «Μεφίστο», ο διάβολος
επί της γης. Η διατριβή του στη μαιευτική και τη γυναικολογία
βαθμολογείται με «λίαν καλώς». Στη Γαλλία, παρακολουθεί τα
μαθήματα του Ιλγιά Μέτσνικοφ, κατόχου Βραβείου Νόμπελ
Ιατρικής, στο Ινστιτούτο Παστέρ, και γίνεται βοηθός του καθηγητή Πολ Μπαρ, ιδρυτή της μαιευτικής κλινικής Ταρνιέ, στην
οδό ντ’ Ασάς στο Παρίσι. Επιστρέφοντας στο Μόναχο, παίρνει
το πτυχίο του στις 13 Αυγούστου 1913.
Τον κατατρώγει όμως η επιθυμία του ταξιδιού και προσλαμβάνεται ως γιατρός πλοίου από ναυτιλιακές εταιρείες, προτού
28
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εγκατασταθεί το 1914 στο Ντίτσενμπαχ. Την περίοδο του Α΄
Παγκοσμίου πολέμου κατατάσσεται ως γιατρός τάγματος στο
Δυτικό Μέτωπο και λαμβάνει τον Σιδηρού Σταυρό Β΄ Τάξης.
Επιστρέφοντας, γνωρίζει τη μέλλουσα σύζυγό του Γιοχάνα Μέλερ, τη «Χάνι», η οποία προέρχεται από εύπορη οικογένεια,
και το επόμενο έτος εγκαθίσταται στο Βερολίνο κατόπιν απόφασης της συζύγου του, η ο οποία τρέφει γι’ αυτόν μεγάλες
φιλοδοξίες.
Ο αποκαλούμενος «γιατρός της βελόνας» δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό Αρίου· είναι παχύσαρκος, ζυγίζει εκατόν δέκα
κιλά με ύψος ένα εβδομήντα, η υγεία του είναι κακή και η
όρασή του εξασθενημένη. Σύμφωνα με ορισμένους, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει εβραϊκές ρίζες! Αυτές οι φήμες κυκλοφορούν γιατί έχει σκούρα επιδερμίδα και κουράρει μια «μη
άρια» πελατεία, πράγμα που του κοστίζει σε επικρίσεις και
υποψίες εκ μέρους του γερμανικού εθνικοσοσιαλιστικού Ιατρικού Συλλόγου. Το 1933, η αναγραφή της λέξης «Εβραίος»
πάνω στην επαγγελματική πινακίδα του πρώτου ιατρείου του
στο Βερολίνο, στην Μπαϊρόιτερ Στράσε, πείθει αυτόν τον οπορτουνιστή απολιτικό να προσχωρήσει στο κόμμα προκειμένου
να συνεχίσει τη δραστηριότητά του και να αυξήσει την πελατεία
του. Το 1935 μετακομίζει στην κομψή συνοικία της Κουρφίστενταμ. Οι τοίχοι είναι γεμάτοι φωτογραφίες με αφιερώσεις
από ηθοποιούς του κινηματογράφου και σημαίνουσες προσωπικότητες. Ο Μορέλ έχει τη φήμη πως εφαρμόζει θαυματουργές θεραπείες και η επαγγελματική δραστηριότητά του ανθεί.
Διαθέτει τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό που του επιτρέπει να πραγματοποιεί διάφορες αιματολογικές εξετάσεις ή
29
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να χρησιμοποιεί ακτίνες Χ υψηλής συχνότητας, καθώς και τη
διαθερμία για την ανακούφιση από τον πόνο ή την αυξημένη
κυκλοφορία του αίματος. Η πελατεία του είναι άτομα της υψηλής κοινωνίας και, το 1923, του είχαν προτείνει να μεταβεί
στην αυλή του σάχη της Περσίας και, τρία χρόνια αργότερα,
σε αυτήν του βασιλιά της Ρουμανίας. Κάθε φορά αρνιόταν,
προτιμώντας να παραμείνει στη Γερμανία. Ο γιατρός ονειρεύε
ται μια εντυπωσιακή σταδιοδρομία περιβεβλημένη με την
εμπορική επιτυχία από την πώληση διαφόρων ουσιών με τις
οποίες επιθυμεί να πειραματιστεί, είτε είναι το αποκαλούμενο
Vitamultin, που πρώτος δοκίμασε ο Φίρερ, είτε ορμονούχες
ουσίες. Για τις καλές και αφοσιωμένες υπηρεσίες του προς τον
Φίρερ και το περιβάλλον του, ο Μορέλ λαμβάνει ως αμοιβή
5.000 ράισχμαρκ τον μήνα, αποδοχές χαμηλότερες από εκείνες
που είχε ως ιδιώτης γιατρός. Όμως, χάρη στον Χίτλερ, μπορεί
να εξαγοράσει ή να υφαρπάξει φαρμακευτικές εταιρείες. Η πρώτη, η Hamma GmbH, διαθέτει εργαστήρια στο Αμβούργο και
στο Όλομουτς, στα βόρεια της Μοραβίας, ενός γερμανικού
προτεκτοράτου. Είναι εξειδικευμένη στις ορμονοθεραπείες με
βάση τα γεννητικά όργανα νεαρών ταύρων. Στα ανατολικά εδάφη, χάρη σε ορισμένα ιδρύματα όπως το Ροκφέλερ, υπάρχει
μια βιομηχανία αιχμής και φτηνό εργατικό δυναμικό. Στη συνέχεια, η εν λόγω επιχείρηση θα παρασκευάζει το περίφημο
Vitamultin, κατόπιν αδείας της Nordmark, και στη συνέχεια,
από τα τέλη του 1943, με τη δική της επωνυμία. Στη φαρμακοβιομηχανία Heikorn, που βρίσκεται επίσης στη Μοραβία και
κατασχέθηκε το 1943 από μια εβραϊκή οικογένεια, ο Μορέλ
παρασκευάζει την αντιφθειρική σκόνη και, στη Βουδαπέστη,
είναι μέτοχος της Chinoin, που παράγει σουλφαμίδες (πρό30
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δρομοι της πενικιλίνης, μεταξύ των οποίων το Ultraseptyl).
Τέλος, κατέχει το 25% των μετοχών της Ankermann & Cie. Ο
εθισμός του στον πλούτο μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον
εθισμό του ασθενούς του στις ουσίες.
Για τον Άλμπερτ Σπέερ, τον αρχιτέκτονα του Χίτλερ, ο Μορέλ
δεν είναι παρά ένας κομπογιαννίτης, ένας φανατικός που δια
κατέχεται από την αγάπη για το επάγγελμά του και το πάθος
του για το χρήμα.8 Ένας γιατρός που δεν είναι ομόφωνα αποδεκτός στο περιβάλλον του Φίρερ, λόγω του ελάχιστα συμπαθητικού παρουσιαστικού του, των άξεστων τρόπων του και της
αληθινής ή υποτιθέμενης επιρροής του. «Με το πρόσχημα ότι
ήταν ο προσωπικός γιατρός του Χίτλερ, δεν ήταν παρά ένας
κερδοσκόπος του πολέμου»9 επισημαίνει ο υπασπιστής του
στρατηγού Χάιντς Γκουντέριαν. Ο καθένας έχει τη δική του
θεώρηση και κριτική για τις συνταγές του Μορέλ, μολονότι
κανείς δεν ξέρει πραγματικά τι ακριβώς χορηγεί στον Φίρερ.
«Ούτε εγώ ούτε οι άλλοι γιατροί γνωρίζαμε τι περιείχαν οι
ενέσεις του. Μένω κατάπληκτος από την επιρροή που ασκούσε στον Χίτλερ σε ιατρικό επίπεδο»10 αναφέρει ένας από τους
γιατρούς του Χίτλερ.
Ο Μορέλ αντιμετωπίζεται με περιφρόνηση και ο ιστορικός
Χιου Τρέβορ-Ρόπερ τον περιγράφει ως εξής: « Ένας χοντρός,
πλαδαρός ηλικιωμένος άνδρας με δουλοπρεπείς τρόπους
και λόγο δίχως ειρμό, με συνήθειες υγιεινής χοίρου. Ήταν
αδιανόητο πώς ένας άνθρωπος που δεν διέθετε ίχνος σεβασμού για τον εαυτό του θα επιλεγόταν ως προσωπικός γιατρός, ακόμα κι από κάποιον με περιορισμένες δυνατότητες
επιλογής».11
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