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ΑΝΤΙ ÐñÏËÏÃÏΥ

Συζήτησα με συναδέλφους το αντικείμενο του Συμποσίου, αναζητώντας την παρου-

σία, ή μη παλίνδρομης σχέσης μεταξύ της γνώσης των Ηθικών αρχών του Όρκου του 

Ιπποκράτη και της ευαισθητοποίησης σ’ αυτές των νέων, κυρίως, γιατρών και γενικά 

του ευρύτερου ιατρικού κοινού. Η εντύπωση που αποκομίζεις είναι εξόχως διαφωτι-

στική του επικρατούντος κλίματος. Οι περισσότερες απαντήσεις θα μπορούσαν να 

συνοψισθούν στο ακόλουθο σχόλιο: Μέσα στη μεγάλη οικονομική, αλλά και τη γενι-

κότερη ιατρική κρίση που διανύει η σύγχρονη κοινωνία δεν μένει χρόνος όχι μόνο για 

ενασχόληση αλλά ούτε καν για προβληματισμό για το τι είναι και τι εκφράζει ο Όρκος 

και ακόμη περισσότερο ποιες είναι οι πνευματικές καταβολές του. Μήπως, θα πρέπει 

να αναλογιστούμε αν ο Όρκος πέφτει, συχνά, θύμα των εκάστοτε «μορφών κρίσης»; 

ανεξάρτητα αν αυτές είναι κοινωνικές, θρησκευτικές, οικονομικές, πολιτικές. Μήπως, 

μας βολεύει να ξεχαστεί, γιατί αποτελεί εμπόδιο στη συνείδησή μας; Μήπως, βρίσκουμε 

την ευκαιρία να κάνουμε έκπτωση στη συνείδησή μας, όταν η λέξη βολεύει κυριαρχεί 

σε όλες τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητές μας; Μήπως, επιλέξαμε λάθος χρονική 

στιγμή να συζητήσουμε για Ηθική, όταν όλα τα κοινωνικά στρώματα, έχουν ευθυγραμ-

μιστεί σε μια τροχιά βολέματος; Μήπως, όλα αυτά πρέπει να αποτελέσουν μέρος 

ενός γενικότερου προβληματισμού, μέσα από τον οποίον θα αναδυθεί η πραγματική 

αιτία της απαξίωσης Αρχών και Ηθικών Αξιών και η οποία θα προσδιορίσει γιατί λίγοι 

Έλληνες γιατροί γνωρίζουν τον Όρκο και ότι πιθανόν το ίδιο μπορεί να ισχύει και για 

τη γνώση τους για τα αρχαία κείμενα. Μήπως, μέσω του Όρκου ζητάμε πολλά από το 

γιατρό; Σίγουρα όχι. Ο γιατρός είναι και θα πρέπει να παραμείνει λειτουργός.

Ο γιατρός, από τη στιγμή που θα αποβάλλει και την τελευταία λέξη του �ου άρθρου 

του Όρκου που λέει:

«Αγνή και καθαρή θα φυλάξω τη ζωή μου και την τέχνη μου»

του άρθρου που μιλάει για το “λειτούργημά” του, θα πάψει να λέγεται γιατρός. Πώς 

θα τον ονομάσουμε; Βάλτε όποια λέξη θέλετε στη θέση της λέξης γιατρός. Θέλετε, 

έμπορος, επαγγελματίας, βολεμένος. Δεν έχει σημασία· αυτό που πρέπει να τονίσου-

με είναι ότι οι ασθενείς και η κοινωνία, θέλουν ο γιατρός να ασκεί λειτούργημα, όχι 

επάγγελμα. Θέλω, ο γιατρός μου να είναι οξυδερκής, όπως ο De Oliver Sacks, ένας 

αλτρουιστής, ένας γιατρός ιεραπόστολος όπως ο Albert Schweitzer. Θέλω, ο γιατρός 

μου, για τον οποίο η Ιατρική πρέπει να είναι κάτι παρά πάνω από ένα επάγγελμα, να 



8

είναι το είδος του ατόμου, το οποίο ορκίζεται σε έναν Όρκο, για τον οποίο διατηρεί 

τα υψηλότερα δυνατά Ηθικά και Επιστημονικά κριτήρια. Ο Όρκος ενσάρκωσε για 

πάνω από 2.�00 χρόνια όλες τις άγραφες Αρχές, Ηθικές Αξίες και Κανόνες, οι οποίες 

συνδιαμόρφωσαν την ιατρική πράξη μέχρι τις μέρες μας, χωρίς να αναφερθεί ότι 

επιβλήθηκαν με την όποια μορφή νομικής παρέμβασης. Ο Όρκος, επιβίωσε λόγω της 

εσωτερικής δύναμης που ανέδυε, αλλά και γιατί δεν υπήρξε διαχρονικά εναλλακτική 

πρόταση, η οποία να περικλείει όλες τις Ηθικές Αρχές και Αξίες που πρέπει να διέπουν 

την Ιατρική πράξη.�

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναρωτηθούμε: Ποιος παράγοντας κρατούσε, μέχρι 

σήμερα, σταθερή τη σχέση Γιατρών-Ασθενών; Όλοι συμφωνούν ότι ο Ηθικός νόμος 

αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο, ο οποίος διατήρησε και καταξίωσε αυτήν τη σχέση. 

Πρόσφατα, η Ηθική τους σχέση έχει διαβρωθεί με συνέπεια να χαλαρώσουν οι μεταξύ 

τους συνεκτικοί δεσμοί, που την κρατούσαν σταθερή επί αιώνες.

Οι ενδείξεις γι΄ αυτή τη χαλάρωση της σχέσης άρχισαν να εκδηλώνονται από το 

τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα. Από τότε και μέχρι σήμερα, συσσωρεύονται με 

συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, που ίσως δεν θα ήταν υπερβολικός ο χαρακτηρισμός 

«χιονοστιβάδα», στοιχεία, τα οποία από σημειολογική άποψη, υποδηλώνουν ότι το 

Ιπποκρατικό λειτούργημα, διέρχεται σε διεθνή κλίμακα, μια βαθιά κρίση. Μια κρίση, 

η οποία μπορεί να αποβεί ακόμη και μοιραία όσον αφορά στην Ηθική ταυτότητα του 

ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και καταστροφική για το σύνολο της κοινωνίας μας, η 

οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Όλα αυτά 

γιατί η Ιατρική σήμερα έχει πάρει τη μορφή επαγγέλματος. Μπορεί να γίνει και πάλι 

λειτούργημα;2-� Αυτές τις σχέσεις και τις Ηθικές Αρχές του Όρκου του Ιπποκράτη επι-

χειρούμε να επανατοποθετήσουμε, ή να επαναφέρουμε στην πρότερη βάση τους.

Το δύσκολο έργο της διαχρονικής προσέγγισης του Όρκου του Ιπποκράτη ανέλαβαν 

να φέρουν σε πέρας εκλεκτοί συνάδελφοι, οι οποίοι προσπάθησαν να αναλύσουν, ο 

καθένας από τη σκοπιά του, τις διάφορες πτυχές του. 

Λόγω της ιδιαιτερότητας των πηγών πάνω στις οποίες στηρίχθηκαν οι συγγραφείς 

δεν ακολουθήσαμε ένα ενιαίο σύστημα αλλά εκείνο του συγγραφέα. Έτσι, ήταν αδύ-

νατο να επιτευχθεί απόλυτη ομοιογένεια στα κείμενα. 

Βιβλιογραφία
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Τα αδιεξοδα απο Τις προςπάθειες εκςυγχρονιςμου Του ιπποκραΤικου ορκου αλλα και απο Την αυθενΤικη επιβολη Του

Τα Αδιέξοδα από τις Προσπάθειες 
Εκσυγχρονισμού του Ιπποκρατικού 
Όρκου αλλά και από την Αυθεντική 
Επιβολή του

Αθ. Διαμαντόπουλος

ΕΙΣΑΓωΓH

Αντί άλλης εισαγωγής αρχίζω σχολιάζοντας το εξώφυλλο της πρόσκλησης για το 
σημερινό συμπόσιο (Εικ.). Ο γραφίστας έκανε καλή δουλειά παρουσιάζοντας σε μαρ-
μάρινο ανάγλυφο τον όρκο και παραπλεύρως το μαρμάρινο άγαλμα του συγγραφέα 
του, τον Ιπποκράτη δηλαδή. Καταδείχθηκε όμως στα προηγούμενα κεφάλαια αυτού του 
τεύχους πως είναι πολύ αμφίβολο αν ο Όρκος γράφτηκε από τον ίδιο τον Ιπποκράτη και 
δεν υπάρχουν σαφείς αρχαιολογικές αποδείξεις πως αυτό το άγαλμα απεικονίζει τον Πα-
τέρα της Ιατρικής. Τα ίδια ερωτηματικά συνοδεύουν τον καθορισμό του ποιοι ορκίζονταν 
σε αυτόν, σε ποια εποχή και ποια η πρακτική εφαρμογή του. Το να δώσουμε οριστική 
απάντηση σε όλα αυτά ισοδυναμεί με το να προσπαθήσουμε να λύσουμε μια εξίσωση 
με πολλούς αγνώστους. Ακριβολογώντας, φαίνεται πως κληρονομήσαμε ένα κείμενο 
που πολύ αγαπήθηκε και εμείς το συμπαθούμε, αλλά δεν ξέρουμε τι να το κάνουμε. 
Κάτι σαν το παλιό σαλόνι της γιαγιάς που δεν χωράει σε ένα μοντέρνο διαμέρισμα, πολύ 
το θεωρούν παλιατσαρία αλλά επειδή έχει κάποια αξία δεν θέλουμε να το πετάξουμε. 
Προσπαθούμε να το χωρίσουμε σε κομμάτια και να διαλέξουμε τι να κρατήσουμε, να 
το πριονίσουμε λίγο, να του αλλάξουμε ταπετσαρία αλλά τα αποτελέσματα είναι κάπως 
“κιτσ”. Μπορούμε να το αφήσουμε όπως είναι, ένας αντικέρ θα ενθουσιάζονταν από την 
αυθεντικότητά του, αλλά προς θεού! Δεν θα επιτρεπόταν να καθίσουμε εκεί. Επειδή η 
σύντομη αυτή εισαγωγή είναι πολύ σχηματική και απλοϊκή, θα προσπαθήσω να αναπτύξω 
αναλυτικότερα τα αδιέξοδα που προκύπτουν είτε από τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού 
του, είτε από την αυθεντική επιβολή του.

Θα πρέπει κατ’ αρχάς να παρουσιασθούν αδρά οι ομοιότητες και οι διαφορές ανά-
μεσα στο αρχικό κείμενο και σε όλες τις προτεινόμενες νέες μορφές του. Η ουσιαστική 
ομοιότητα είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η πεποίθηση πως οι γιατροί 
ανήκουμε σε μια ανώτερη κοινωνική και πολιτιστική τάξη. Πώς είμαστε μια ελίτ, χωρίς 
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ο ορκος Του ιπποκραΤη

αυτό να σημαίνει οπωσδήποτε κάτι κακό. 
Αν δεν ήταν έτσι, αν θεωρούσαμε πως εί-
μαστε απολύτως κοινοί επαγγελματίες δεν 
θα χρειαζόταν να παίρνουμε κανένα όρκο, 
ούτε αρχαίο ούτε σύγχρονο. Οι κοινοί νόμοι 
για όλους τους ανθρώπους θα έφθαναν. 
Όρκους, ή διαβεβαιώσεις δίνουν οι πολι-
τικοί, οι μητροπολίτες, οι αξιωματικοί και, 
όχι υποχρεωτικά, οι δημόσιοι υπάλληλοι. 
Όλοι όσοι δηλαδή πιστεύουν, ή η κοινωνία 
πιστεύει, πως το έργο που καλούνται να επι-
τελέσουν είναι τόσο υψηλό ώστε τα όριά του 
δεν μπορούν να καθορίζονται από απλούς 
νόμους αλλά απαιτούνται ανώτερες ηθικές, 
ή υπερβατικές δυνάμεις ως φρουροί. Θα 
πρέπει ήδη από τόσο νωρίς στο άρθρο αυτό 
να τονισθεί ένας κίνδυνος που διατρέχει η 
τάξη των γιατρών από την έμμεση, ή άμεση 
αποκήρυξη του Όρκου και των αρχών του. 
Η πρωτεύουσα θέση μας στην κοινωνία 
διατηρείται επειδή πείσαμε μια κυρίαρχη 
πολιτική τάξη πως οι αξίες μας είναι τω όντι 
ανώτερες. Αν πάψουμε είτε θεωρητικά είτε 
με τις πράξεις μας να αμφισβητούμε εμείς οι 
ίδιοι τις αξίες αυτές, τότε η κυρίαρχη τάξη 

και η κοινωνία θα μας θεωρούν ως απλούς επαγγελματίες�. Και αυτό δυστυχώς έχει 
ήδη αρχίσει να γίνεται. Αντιστοίχως, η ουσιαστική διαφορά του αρχικού όρκου και των 
νεότερων τροποποιήσεων έγκειται πως ο αρχαίος όρκος- και οι Χριστιανικές, Ισλαμικές 
και Ιουδαϊκές παραλλαγές του επεκαλούντο, ως μάρτυρες της τήρησης του Όρκου εκ 
μέρους του γιατρού, θεότητες και αγίους. Μια πολύ νεότερη παραλλαγή που θυμίζει το 
κείμενο του Όρκου και επικαλείται το θείο είναι η λεγόμενη Παλινόρθωση του Όρκου 
του Ιπποκράτη (Reinstatement of Hippocratic Oath) όπως προτάθηκε το �99� από τον 
Joseph R Stanton της The Value of Lofe Committee. Ουσιαστικά όποια προβλήματα 
προκύπτουν από την προσπάθεια επιβολής αυτών των πρώιμων παραλλαγών και της 
Παλινόρθωσης είναι παρόμοια με αυτά της επιβολής του αυθεντικού Όρκου και μαζί 
με εκείνα θα εξετασθούν. Το θρησκευτικό στοιχείο αυτό απουσιάζει απολύτως από 
τις νεότερες παραλλαγές2. Έτσι, ο Όρκος παύει να είναι όρκος και γίνετε μια απλή 
διαβεβαίωση. Εδώ θα χρειασθεί να εκτραπούμε λίγο από τον ευθύ δρόμο μια ομιλίας 
που έχει αρχή, μέση και τέλος μένοντας σταθερή στο θέμα της και να παραπλανηθούμε 
για ξεκούραση σε ένα παράδρομο, στο μονοπάτι της ετυμολογίας. Από το Λεξικό Liddell 
and Scott� αντιγράφω πως η λέξη Όρκος ήταν ισοδύναμη στην προ-Ομηρική εποχή με 
τη λέξη έρκος, από το έργο. Σήμαινε δηλαδή έναν έλεγχο του τρόπου που δούλευε 
κάποιος. Πολύ νωρίς όμως έγινε αντιληπτό πως δεν θα ήταν λυσιτελής οποιοσδήποτε 
έλεγχος αν δεν είχε ως φρουρούς τις θεότητες. Ήδη στα Ομηρικά Έπη συναντούμε 

Εικ. Εξώφυλλο πρόσκλησης για το �ο Συμπόσιο 
με θέμα “Ο Όρκος του Ιπποκράτη”.
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το επίθετο όρκιοι θεοί, δηλαδή οι θεοί στους οποίους ο ορκιζόμενος ορκίζεται. Η ση-
μερινή αποφυγή της επίκλησης του θείου στις παραλλαγές του Όρκου του Ιπποκράτη, 
δεν είναι τόσο σύγχρονη όσο θα ήθελαν οι αγνωστικιστές εμπνευστές τους. Είναι μια 
παλινδρόμηση σε παλαιότερες αρχέγονες μορφές που η εμπειρία πριν από χιλιετίες 
τις εγκατέλειψε.

Μια δεύτερη φορά έγκειται πως ο Όρκος του Ιπποκράτη, όπως εξ’ άλλου όλη η 
Ιπποκρατική Ιατρική είχαν πρώτιστο στόχο να βοηθήσουν τη Φύση να επιτελέσει το 
θεωρούμενο επωφελές για τον ασθενή ρόλο της. Η σύγχρονη ιατρική επεμβαίνει 
με την τεχνολογία ολοκληρωτικά στο έργο της Φύσης από τη στιγμή της σύλληψης 
μέχρι τη στιγμή του θανάτου. Στην εποχή μας όπου η «πράσινη ανάπτυξη» και όλα τα 
συναφή αποτελούν αφ’ εαυτών αδιαμφισβήτητες αρχές, είναι ενδιαφέρον να δούμε τι 
σχέση έχουν με τον Όρκο του Ιπποκράτη. Εκφράζοντας απολύτως δικές μου απόψεις 
πιστεύω πως όπως σε πολλές άλλες σύγχρονες αρχές, υπάρχει μια βαθειά διχοτόμηση. 
Οι νεωτεριστές που εισάγουν τις παραλλαγές του όρκου εισάγουν, επίσης, στοιχεία 
πράσινης -ή οικολογικής- πολιτικής. Προτείνοντας π.χ. οι ορκιζόμενοι να διαβεβαιώνουν 
πως θα εργασθούν για να αντιμετωπίσουν τις «ανεπιθύμητες οικονομικές, ψυχολογικές, 
κοινωνικές και βιολογικές συνθήκες των ασθενών τους»� εκφράζουν μια πολιτική ορθό-
τητα που ποτέ δεν απασχόλησε τον Ιπποκράτη. Αντί των αρχικών θεμελιωδών αρχών 
έχουμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια ένα είδος πολιτικοποίησης. Γίνονται 
αναφορές στους κινδύνους του πλανήτη, στη μάστιγα της φτώχειας, στο σεβασμό στην 
αυτονομία του ασθενούς, στην αποδοχή ποικίλων συμπεριφορών. Και όλα αυτά στην αρχή 
της πολύ-πολιτισμικότητας και του πλουραλισμού. Η αρχή αυτή φαίνεται ελκυστική και 
δημοκρατική, αφού επιτρέπει την κατ’ αρχάς αποδοχή κάθε ιδέας. Στην πραγματικότητα 
οι υποστηρικτές της αποδέχονται μόνο εκείνες τις ιδέες που συμφωνούν με τις πεποι-
θήσεις τους. Αποδέχονται οτιδήποτε προκαλεί τη μέχρι πρότινος επικρατούσα βιοηθική 
αλλά καταδικάζουν ως περιθωριακούς, σκοταδιστές, θρησκόληπτους όλους όσους 
απορρίπτουν π.χ την έκτρωση, ή τους ομοφυλοφιλικούς γάμους. Ακόμη και οι στήλες 
σοβαρών ιατρικών περιοδικών προάγουν κάθε νεωτερισμό και οι θέσεις βιοηθικής στα 
καλλίτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων πολιτειών κατέχονται από υποστηρικτές παρό-
μοιων ιδεών, βασικά αντί- Ιπποκρατικών�. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ η Ιπποκρατική 
ηθική είχε ως ακρογωνιαίο λίθο το primum non nocere χωρίς να κάνει καμία αναφορά 
στην υποχρέωση του γιατρού να ανακουφίζει από τον πόνο, η σημερινή τάση των όρκων 
δίνει έμφαση στην ανακούφιση που υπερβαίνει το καθήκον προς το απαραβίαστο της 
ανθρώπινης ζωής. Έτσι, ανοίγει όλο και πιο διευρυμένος δρόμος για την άσκηση της 
ευθανασίας6. Η σχετική νομοθεσία στην Ολλανδία μετακινήθηκε από την υποβοηθού-
μενη αυτοκτονία στην ευθανασία, από την ευθανασία για όσους βρίσκονται υπό ψυχικό 
στρες, και από την εκούσια ευθανασία στην ακούσια (αυτήν που ονομάζεται τελειωμός 
του ασθενούς χωρίς καθαρή απαίτηση). Έρευνα της Ολλανδικής κυβερνήσεως έδειξε 
πως περισσότεροι από χίλιοι θάνατοι το χρόνο επιβάλλονται χωρίς τη συγκατάθεση 
του αρρώστου7. Αντιστρόφως, οι συντηρητικοί οπαδοί του όρκου με την προσκόλλησή 
τους στην ανεμπόδιστη πορεία της φύσης να επιτελέσει το έργο της, είτε στον τομέα 
της απαγόρευσης των αμβλώσεων και της ευθανασίας, είτε σε μια ήπια ιατρική παρέμ-
βαση με βάση τα μέσα του Ιπποκράτη όπως βοτανοθεραπεία, λουτρά, απλά φάρμακα, 
αποφυγή θεραπείας οριακών καταστάσεων ακολουθούν ασυνείδητα την εναλλακτική 
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ιατρική, δηλαδή το μη πολιτικό σκέλος της πράσινης ανάπτυξης. Η Ιπποκρατική Ηθική 
συνοδοιπορούσε με την πλειοψηφία των ανθρώπων που το να τρώγουν να πίνουν να 
αναπαράγονται ήταν μέρος της ομαλής ζωής τους. Έτσι, υποστήριζε τις πειθαρχημένες 
σαρκικές ανάγκες εναντίον της πλήρους καθυποτάξεώς τους στο πνεύμα. Θα προσθέ-
ταμε πως παρομοίως υποστήριζε τις ανάγκες του κάθε ασθενούς ξεχωριστά ενάντια 
στο πολιτικώς ορθό, σε αντίθεση με τις νεότερες παραλλαγές του8. Ξεκινούν δηλαδή 
οι παλαιοί και οι νεότεροι όρκοι από απολύτως διαφορετικές αφετηρίες.

ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠρΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΒΟλΗΣ ΤΟΥ ΟρΚΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΟΤΕρΕΣ 
ΠΑρΑλλΑΓΕΣ ΤΟΥ

Θα εστιάσουμε τώρα στις νεότερες παραλλαγές του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα 
που ήδη προαναφέρθηκαν. Χωρίς να αγνοείται πως υπάρχουν στη νεότερη Εγκυκλο-
παίδεια της Βιοηθικής 2�� σελίδες, απλώς με τους υπάρχοντες κώδικες ηθικής για τα 
επαγγέλματα υγείας, παρουσιάζεται μόνο ένας συνοπτικός κατάλογος και θα σχολια-
σθούν τα βασικά σημεία που διαφέρουν από τον Όρκο:

Ο Κώδικας της Νυρεμβέργης
Ο Όρκος του Lasagna
Ο Όρκος της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας
Οι Όρκοι των Αμερικανικών και Καναδικών Πανεπιστημίων (Harvard, John Hopkins, 
Loma Linda, Oath of Amatus, etc)
Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των νέων παραλλαγών του Όρκου, είναι η προ-

ϊούσα απομάκρυνσή τους από το αρχικό γράμμα αλλά και πνεύμα του πρωτοτύπου. 
Αυτό ήταν αλήθεια ήδη από τον κώδικα της Νυρεμβέργης, αφού ουσιώδη τμήματα του 
Ιπποκρατικού κειμένου παραλείπονται. Υπάρχει όμως η αίσθηση πως αυτό οφείλετε στις 
συγκεκριμένες ανάγκες της εποχής, την καταδίκη, δηλαδή, των ιατρικών ακροτήτων των 
Ναζί και η αποτροπή τους για το μέλλον. Και αυτές όμως οι ανάγκες αντιμετωπίζονται 
ελλιπώς, αφού η εισαγωγή υποκειμενικών αρχών όπως «αποδεκτός κίνδυνος» μπορούν 
να οδηγήσουν σε ακρότητες δεδομένου ότι το τι είναι αποδεκτό διαφέρει από ατόμου 
εις άτομο. Όμως σιγά-σιγά φθάσαμε στο σημείο οι παραλείψεις αυτές, και η εισαγωγή 
νέων στοιχείων, να μην οφείλονται σε κάποια επείγουσα ανάγκη αλλά στη συνειδητή 
απομάκρυνση των συγγραφέων αυτών των κειμένων, των ίδιων των ορκιζόμενων αλλά 
και της κοινωνίας που αντιπροσωπεύουν από τα Ιπποκρατικά ιδεώδη9.

Μια άλλη συνιστώσα των σύγχρονων Όρκων είναι πως αποφεύγουν να αναφερθούν 
στις θεμελιώδεις επιταγές του παλαιού Όρκου που ήταν η απαγόρευση των εκτρώσεων, 
της ευθανασίας και των παρακινδυνευμένων εγχειρήσεων. Έτσι, από το αρχικό κείμενο 
δεν απομένει παρά η νεφελώδης επίκληση «να είμαστε καλοί άνθρωποι»�0. Έτσι, δεν 
αποτελεί έκπληξη η συχνή ειρωνική προσωνυμία του Ιπποκρατικού Όρκου ως Υποκριτι-
κού όρκου στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού οι νεότεροι φοιτητές της ιατρικής γνωρίζουν 
τις παραλλαγές του που απέχουν παρασάγγες από τον αυθεντικό όρκο. Σε μια έρευνα 
που έγινε το �99� εκεί μόνο το 8% των παραλλαγών απαγορεύει την έκτρωση, το ��% 
την ευθανασία και το �% τις σεξουαλικές σχέσεις με τους ασθενείς��. Υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις πως τώρα τα ποσοστά αυτά είναι ακόμη μικρότερα. Η πραγματική κρίση στην 
ιατρική έρχεται από το εσωτερικό της. Είναι η ίδια κρίση που αντιμετωπίζουν όλα τα 

•
•
•
•
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θέματα ηθικής. Πώς δηλαδή αποφασίζουμε τι είναι ηθικό, ή τι δεν είναι. Υπάρχει η Λυδία 
λίθος αμετακίνητων θεμελιωδών αρχών, ή οι ιδέες περί του ορθού και του λάθους εξαρ-
τώνται από την επικρατούσα εκάστοτε άποψη; Η σύγχρονη πρακτική είναι να ακολου-
θείται μια κατ’ επίφαση δημοκρατική διαδικασία, όπου διάφοροι «ειδικοί» καλούνται να 
αποφασίζουν εν επιτροπή. Οι ειδικοί αυτοί επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε οι απόψεις 
τους να συμφωνούν με τις κυβερνήσεις που τους διόρισαν�2 προσφέροντας ένα είδος 
ακαδημαϊκού ευπρεπισμού σε προειλημμένες αποφάσεις. Για τα μάτια του κόσμου το-
ποθετούνται και ελάχιστοι αντιφρονούντες, π.χ. θρησκευτικοί ταγοί, ώστε να εκφράζεται 
η μειοψηφία αλλά να επικρατεί πάντα η προκαθορισμένη πλειοψηφία��. Έτσι, εξηγείται 
η πλήρης αποστροφή των κυβερνήσεων σε δημοψηφίσματα, αφού εκεί δεν μπορούν να 
χειραγωγούν όλον το πληθυσμό. Με τον τρόπο αυτό είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και οι 
κυβερνήσεις και οι γιατροί αφού ανταμείβονται έμμεσα πλουσιοπάροχα για τις απόψεις 
τους, που ενισχύουν τις κυβερνητικές. Είτε με ακαδημαϊκούς τίτλους, είτε με κρατικές 
θέσεις είτε με θέσεις στο κοινοβούλιο. Σ’ αυτό το τοπίο μόνο η ενσυνείδητη άρνηση 
του κάθε γιατρού, που δεν συμφωνεί σε συγκεκριμένα θέματα, όπως η ευθανασία και 
οι εκτρώσεις, είναι η πρέπουσα απάντηση��. Η άλλη ηθική θεμελίωση κωδικών είναι η 
κοινή γνώμη. Μια πολύ ελαστική αρχή, αφού ό,τι δημοφιλές δεν είναι και ηθικώς ορθό. 
Η Τρίτη αρχή είναι το «τέλος» που αποσκοπεί δηλαδή μια πράξη. Αν υποθέσουμε πως 
το τέλος της ιατρικής είναι το αγαθό του ασθενούς τότε κάθε σωστή ιατρική πράξη θα 
ήταν και ηθική. Η τέταρτη αρχή είναι η χρησιμότης. Αν δηλαδή «δουλεύει» μια πράξη. 
Πολύ ολισθηρός δρόμος, αφού πολλές πράξεις μπορεί να προσφέρουν χρησιμότητα 
αλλά να μην είναι αγαθές. Τελική αρχή είναι ο νόμος. Αυτό θα μας ενέπλεκε σε ατέρ-
μονες συζητήσεις του αν κάθε νόμιμο είναι και ηθικό. 

ΙΠΠΟΚρΑΤΗΣ ΠΟλΙΤΙΚΗ

Και στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχει η δυνατότητα αντιφάσεων σχε-
τικέ με τον Όρκο. Κατ’ αρχήν, ο Όρκος άρχιζε με την επίκληση στο θείο, και μάλιστα 
στο έργο «Περί Ευσχημοσύνης» ο Ιπποκράτης έλεγε πως: «Αφού μάλιστα καί αι περί 
θεών γνώσεις συνδέονται αυταί καθ’ ευτάς με το πνεύμα. Όθεν καί δια τα νοσήματα και 
δια τα νοσηρά σύνδρομα ως επί το πλείστον η ιατρική αποδεικνύεται ευεβής προς τους 
θεούς. Αλλά και οι ιατροί ενώπιον των θεών μετά δέους υποχωρούν, διότι δεν διαθέτει η 
τέχνη των μεγαλυτέραν εκείνων δύναμιν»��. Σήμερα, επικρατεί μια τάση αθεΐας, ή έστω 
αγνωστικισμού και μια αποφυγή επίκλησης αξιών που εκπορεύονται από την [τέως] 
Χριστιανική Δύση, ώστε να μη προσβάλλονται άτομα διαφορετικών πολιτισμικών παρα-
δόσεων. Αφού, κανείς ποτέ δεν είδε το θεό και άρα μάλλον δεν υπάρχει και είναι απλώς 
ένα διανοητικό κατασκεύασμα, εύκολα τον αντικαθιστούμε επικαλούμενοι τα «ανθρώπινα 
δικαιώματα». Δυστυχώς, η σειρά αυτή των συλλογισμών, αν και χρησιμοποιείται από 
πολλούς ιατρούς και ιατρικές οργανώσεις που πρωτοστατούν σε τροποποιήσεις του 
Ιπποκρατικού Όρκου, εν τούτοις δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά. Ούτε τα ανθρώπινα 
δικαιώματα τα είδε ποτέ κανείς (και άρα δεν υπάρχουν;), πρόκειται αναμφισβήτητα για 
ένα διανοητικό κατασκεύασμα, και αποτελεί το χαρακτηριστικότερο προϊόν της Δυτικής 
κουλτούρας, το οποίο προσπαθούμε συχνά βίαια να επιβάλλουμε σε άλλους λαούς 
που πιστεύουν στην υπερίσχυση του θεϊκού δικαίου. Οδηγούμεθα, έτσι, στην επιβολή, 
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ή απαγόρευση ιατρικών πράξεων (π.χ. έκτρωση, ρινοτομή, γυναικεία κλειτοριδεκτομή, 
μετάγγιση αίματος) σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά αντίθετα π.χ. στη θε-
οκρατία του Ισλάμ. Και αυτό εν ονόματι της πολυφωνίας!�6

ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠρΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΒΟλΗΣ ΤΟΥ ΟρΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ 
ΤΟΥ ΜΟρΦΗ

Αρχίζοντας τη σημερινή εισαγωγή μου παρομοίωσα τον Όρκο με το παλιό σαλόνι 
της γιαγιάς. Προχωρώντας στα αδιέξοδα που μας επιφυλάσσει ο αρχικός όρκος μετά 
την περιγραφή των αδιεξόδων για την επιβολή των νεοτέρων παραλλαγών του, θα πα-
ρομοίαζα τον Ιπποκρατικό Όρκο περισσότερο ως ένα νόθο παιδί του δρόμου. Υπάρχουν 
σοβαρές αμφιβολίες για την ακριβή ημερομηνία γεννήσεώς του και την ταυτότητα των 
γονέων του, αν και ο Ιπποκράτης πιθανολογείται. Η αμφιβολία για την πατρότητα δεν 
πρέπει να υποβαθμίζει την αξία του κειμένου που η παράδοση αποδίδει στον Πατέρα της 
Ιατρικής. Οι μεγάλες θρησκείες και τα φιλοσοφικά κινήματα στηρίζονται, επίσης, στην 
παράδοση και όχι στα γραπτά των ιδρυτών τους. Στο κάτω-κάτω τι έγραψαν με το χέρι 
τους ο Χριστός, ο Μωάμεθ, ο Βούδας αλλά και ο Σωκράτης; Αυτού του νόθου παιδιού 
που λέγεται Όρκος του Ιπποκράτους δεν γνωρίζουμε τον ακριβή του ρόλο στην ιατρική 
ηθική κατά την παιδική του ηλικία που τελείωσε στην Ύστερη Αρχαιότητα, ή την αισχυ-
ντηλή εφηβεία του στο Μεσαίωνα. Ενδυναμώθηκε σε στιβαρών άνδρα χρησιμοποιώντας 
ως συμπλήρωμα διατροφής τον πομπώδη ρητορικό λόγο του Γαληνού. Κατά κάποιον 
τρόπο ο Όρκος τα κατάφερε να βρίσκεται διαρκώς γύρω μας και είναι ακόμη και τώρα 
κοντά μας στην παροπλισμένη γεροντική του ηλικία. Ακούμε για αυτόν σε εκείνα τα 
διανοουμενίστικα υποκατάστατα των καφενείων, δηλαδή στα επιστημονικά περιοδικά, 
τα αμφιθέατρα, τις επιστημονικές εταιρείες. Είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε 
τους λόγους που εξακολουθεί να συζητείται.

ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞωΓΕΝΕΙΣ17

Στους πρώτους περιλαμβάνονται η εξαίρετη ομορφιά της γλώσσας του και η απλό-
της με την οποία εκφράζονται ανώτερες ανθρωπιστικές ιδέες. Έτσι, οι συμμετέχοντες 
σ’ αυτές τις συζητήσεις μπορούν να αποδεικνύουν τη ρητορική τους ευφράδεια, την 
καλλιέργειά τους και τη διανοητική τους ανωτερότητα. Παραλλήλως, οι γιατροί ως σύ-
νολο μπορούμε ακόμη με τις συζητήσεις αυτές να διεκδικούμε μια ανώτερη κοινωνική 
και ηθική θέση�8. Στους δεύτερους, περιλαμβάνονται η αρχαιότης του και η ανύψωσή 
του σε σύμβολο. Αμφότερα μπορεί να θεωρηθούν ως προτερήματα και μειονεκτήματα. 
Σε ιστορικές περιόδους όπου υπήρχε σεβασμός στη γηραιότητα και την παράδοση η 
αρχαιότητα του Όρκου απαγόρευε οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Ο Ιπποκρατικός Όρκος 
ανήκει στη κατηγορία των ηθικών επιταγών που αποκτούν αυθεντικό κύρος λόγω της 
προσωπικότητας που τους πρότεινε. Δεν αναζητούμε με επιχειρήματα την ορθότητά 
τους, ούτε τη δικαιολόγηση της αυθεντίας. Όπως οι Δέκα Εντολές που δόθηκαν στο 
Μωυσή, χωρίς κανείς να αμφισβητήσει το ηθικό δικαίωμα του Θεού να επιτάσσει, ούτε 
το ηθικό περιεχόμενο των εντολών.�9

Σε εικονοκλαστικές νεολατρικές κοινωνίες όπως η δική μας ακριβώς η αρχαιότης 
του τον καθιστά ύποπτο. Τα σύμβολα, επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ενωτικά 
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εργαλεία για διάφορες ομάδες ατόμων που μοιράζονται μερικές τουλάχιστον ιδέες20. 
Έτσι, ο Όρκος κατέστη το σύμβολο της Ιπποκρατικής ηθικής και του ήθους της κλα-
σικής Ελλάδας ανάμικτα με λίγο Χριστιανισμό, Ισλαμισμό και Ιουδαϊσμό. Αναφέροντας 
τον τελευταίο, πρέπει να σημειωθεί πως η περίφημη προσευχή του Μαϊμονίδη, του 
μεγάλου Ισραηλίτη γιατρού του �2ου αιώνα έχει στην πραγματικότητα γραφεί από τον 
Γερμανό-Eβραίο γιατρό Moses Hetz το �8ο αιώνα (για να μη νομισθεί πως είναι μόνο οι 
Ελληνολάτρες που μυθοποιούν την πνευματική τους κληρονομιά). Στην πράξη, παρά 
τον πλαγιαρισμό, η βαθύτερη ουσία της φιλοσοφίας του Μαϊμονίδη συμπίπτει με του 
Αριστοτέλη αλλά και του Ιπποκράτη και του Πλάτωνα, όσον αφορά στην ανωτερότητα 
της θείας σοφίας εν σχέση με την πιο προωθημένη ανθρώπινη. Πιστεύεται γενικώς πως 
ήταν οι σκοταδιστές της Χριστιανικής διανόησης που επέβαλαν παρόμοιους περιορισμούς 
στην ανθρώπινη ελεύθερη σκέψη. Όμως ο Σωκράτης στην απολογία του όταν δικαζόταν 
για ασέβεια και ρωτήθηκε, πώς είναι δυνατόν ο σοφότερος άνθρωπος της πόλης να λέει 
πως δεν γνωρίζει το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται- μια παραπομπή στο «εν οίδα ότι 
ουδέν οίδα», απάντησε πως είναι σοφός επειδή αναγνωρίζει πως κάθε ανθρώπινη σκέψη 
συγκρινόμενη με τη θεία έχει ελάχιστη ή μηδαμινή αξίαν2�. Είναι αυτή η παραδοχή της 
θείας ανωτερότητας που επέβαλε την επίκληση των θεών ως μαρτύρων στον Όρκο του 
Ιπποκράτους αλλά και σε όλους τους παραπλήσιους. Σήμερα που ζούμε σε μια βαθειά 
διηρημένη και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία που μάλλον αποστρέφεται και τον κλασικισμό 
και τη θρησκευτικότητα, ο συμβολισμός του όρκου περισσότερο διαιρεί παρά ενώνει22. 
Εξ’ άλλου, ας μη λησμονείται πως στην αρχαιότητα και οποτεδήποτε άλλοτε ακολου-
θήθηκαν άμεσα ή έμμεσα η αρχές του όρκου, που αφορούσαν σε περιβάλλοντα με την 
ίδια, ή παραπλήσια πολιτιστική παράδοση, βασικά των πολιτισμών και των θρησκειών της 
Μεσογείου και των απογόνων τους. Ποτέ δεν ίσχυσαν παγκοσμίως. Αποτελεί γελοιότητα 
και να σκεφτούμε πως την εποχή του Ιπποκράτη τις αρχές του όρκου τις ασπάζονταν 
οι Ινδοί, οι Εσκιμώοι, ή οι Αζτέκοι. Τότε όμως μπορούσαν όλοι αυτοί να συμβιώνουν 
αγνοώντας ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Σήμερα, με την παγκοσμιοποίηση και την 
εξαγωγή της δυτικής ιατρικής αυτό είναι αδύνατον2�. Ένας σημαντικός παράγοντας, 
επίσης, που εμποδίζει την πραγματική εφαρμογή των επιταγών του Ιπποκρατικού όρκου, 
αλλά και κάθε όρκου, στην άσκηση της ιατρικής είναι η αυτονομία του ασθενούς. Εφ’ 
όσον αυτός έχει το δικαίωμα να αρνείται, ή να απαιτεί οποιαδήποτε ιατρική πράξη, τι 
σημασία έχει η δικής μας άποψη περί του ηθικώς ορθού;

Γεννάται τότε το ερώτημα του τι μπορούμε να κάνουμε με τον Όρκο;

Υπάρχουν τρεις δυνατότητες:
1) Είτε να τον αγνοήσουμε και να εξακολουθούμε να εργαζόμαστε στον καινούργιο 

γενναίο κόσμο. Όπως κάνει μια μειοψηφία συναδέλφων που έχουν αποβάλλει κάθε 
δεοντολογικό δισταγμό και προσπαθούν παντί τρόπω να επωφεληθούν το δυνατόν 
περισσότερο από την άσκηση μια ιατρικής της ελεύθερης αγοράς.

2) Είτε, δεύτερον, να επιμένουμε στην κατά γράμμα εφαρμογή του ως ένθερμοι ζηλω-
τές, ένα είδος βιοηθικού παλαιοημερολογητισμού. Όπως κάνει μια άλλη μειοψηφία 
γιατρών που βλέπουν τη δουλειά τους απολύτως ως λειτούργημα, έχουν απαρνηθεί 
κάθε επιδίωξη για οικονομική άνεση, ένα είδος ιπποκρατικών ιεραποστόλων24.

 Θα πρέπει βέβαια ο γιατρός αυτός να έχει αποφασίσει πως θα έλθει σε σύγκρουση 
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με το κατεστημένο χωρίς συμμάχους, αφού οι φυσικοί του σύμμαχοι, οι κυβερνήσεις 
και οι συντηρητικοί πολιτικοί, έχουν προσχωρήσει σε μια σύγχρονη ανίερη συμμα-
χία, ανταλλάσοντας τις ηθικές του αρχές με την επικράτηση των αξιών της αγοράς 
παγκοσμίως. (Οι γιατροί αυτοί, είτε μόνοι τους «εν οπαίς της γης και σπηλαίοις» είτε 
σε ενώσεις όπως η Εταιρεία Διάδοσης του Ιπποκράτειου Πνεύματος, θα μπορέσουν 
να παραμείνουν ως το άλας της γής, σαν τη μειοψηφία των πρώτων χριστιανών, για 
να μας βοηθούν με το παράδειγμά τους2�.

3) Είτε, αναγνωρίζοντας ρεαλιστικά τα όρια του Όρκου εξακολουθούμε να τον σεβό-
μαστε και τελετουργικά να τον επαναλαμβάνουμε. Ακριβώς, όπως μας επιτρέπεται 
να αμφιβάλλουμε για την αυθεντικότητα των λειψάνων κάποιας συγκεκριμένης λει-
ψανοθήκης ή κάποιας εικόνας της Παναγιάς φτιαγμένης κατά την παράδοση από 
τον Ευαγγελιστή Λουκά (που το Πατριαρχείο έχει αναγνωρίσει τρεις ως αυθεντικές 
από τις ��0, που θέλει η παράδοση), χωρίς αυτό να μας εμποδίζει να τις προσκυνάμε 
και να τις σεβόμαστε. Για την ομορφιά τους, για την παλαιότητά τους, αλλά κυρίως 
για τους αιώνες λατρείας, προσωπικών θυσιών, και ανθρωπίνων ελπίδων που έχουν 
στηριχθεί επάνω τους. Επιτέλους, όπως είπε και ο Francois de La Rochefoucauld 
το �7ο αιώνα, «Η υποκρισία είναι η υπόκλιση που η κακία κάνεις την αρετή». Έτσι, η 
τρίτη- πιστεύω συντριπτική πλειοψηφία συναδέλφων - που είναι εκείνοι που πασχίζουν 
πράγματι δίπλα στον πάσχοντα, δίνουν όλον τον εαυτό τους, συχνά αφιλοκερδώς, 
δεν έχουν ως πρώτη προτεραιότητα τα χρήματα, αλλά έχουν επηρεασθεί από την 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα και δεν θα αρνηθούν έναν, έστω ήπιο συμβιβασμό στις 
αρχές τους, θα κάμπτει τον κακό εαυτό της μπρός στην αρχέτυπη αρετή του Όρκου. 
Επειδή σίγουρα δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τον Ιπποκρατικό Όρκο σύμφωνα 
με οποιαδήποτε νεότερη παραλλαγή του που θα μας εμπνέει και θα γίνεται καθολικά 
αποδεκτή26 «Οι παλιοί θεοί δεινοπαθούν για να επιζήσουν. Νέοι θεοί είναι δυνατόν να 
γεννηθούν. Η εποχή της αθωότητος τελείωσε».27

ΒΙΒλΙΟΓρΑΦΙΑ

 �. King PJ. Challenging Hippocrates, � Sept, 2000, www.pregnantpause.org/abort/xhippo.htm.
 2. Jones DA. The Hippocrates Oath: Its contents and the limits to its adaptation, Catholic Medical 

Quarterly, 200�.
 �. Liddel HG and Scott R. Greek-English Lexicon, Harper and Brothers Publ., New York, �86�, 

p.���8.
 �. Ors Y. The Hippocratic oath: an anachronism? Lancet, 06 April �996, Vol.6, p.97�.
 �. Uhlmann M (editor), Last Rights: Assisted Suicide and Euthanasia Debated Washington: Ethics 

and Policy Center; Grand Rapids and William E. Erdmans Publishing Company.
 6. King PJ, ibid
 7. Rogoff BC. (Founder), Jews For Life http://www.jewsforlife.org/Euthanasia.cfm.
 8. Marketos S, Diamandopoulos A, Moschos C. Is the Hippocratic Oath an anachronism? �99�, 

World Health Forum, �6:�7-�8.
 9. Marketos S, Diamandopoulos A, Bartsokaw C, Poulakou-Rebelakou E, Koutras D. The 

Hippoctatic Oath, �996, Lancet ��7 (899�): �0�-2.
 �0. Διαμαντόπουλος Α. Ιπποκρατική Ηθική και Πολιτικό Γίγνεσθαι, 2006, Πρακτικά Ημερίδας ΕΔΙΠ. 

Η Ιπποκρατική Ηθική στις σύγχρονες εξελίξεις, Αίγλη Ζαππείου, Ιανουάριος.
 ��. Explore thw BBC, h2g2, 2� Jan.20�0, Guide ID: A��0�798



�9

Τα αδιεξοδα απο Τις προςπάθειες εκςυγχρονιςμου Του ιπποκραΤικου ορκου αλλα και απο Την αυθενΤικη επιβολη Του

 �2. Σταύρου Ν. Θεωρητικό πλαίσιο του στρατηγικού περιβάλλοντος της Ελλάδος, Ζωσιμάδες, 
τεύχος �0, Οκτ- Δεκ. 2009, σελ.��.

 ��. Angelo Fiori. Hippocratic and Ideological Medicine (Part II). L’ Osservatore Romano, May �8, 
�978.

 ��. Sugarman J and Sulmasy DP. Methods in Medical Ethics, Georgetown University Press, 
200�.

 ��. Ιπποκράτης Περί ευσχημοσύνηες, 2��:6
 �6. Διαμαντόπουλος Α. Ιπποκρατική Ηθική και Πολιτικό Γίγνεσθαι, ibid.
 �7. Diamandopoulos A and Marketos SD. The Hippocratic Oath on the move. Nature Medicine 

�996;2:722-72�.
 �8. Sugarman J and Sulmasy DP, ibid.
 �9. Sala Horowitz. Illness and health in the Jewish tradition: writings from the Bible to today, 

Alternative and Complementary Therapies. December 200�, 7(6):���-��9.
 20. Diamandopoulos A. Symbols of Medicine, Technogramma, Athens, �996.
 2�. Plato’s Apology of Socrates: A Literary and Philosophical Study with a Running Commentary 

Emile de Stryker, Simon R. Slings, E. de Stryker, Supplement to Mnemosyne, ��7, New York, 
E.Brill, �99�.

 22. Διαμαντόπουλος Α. Ιπποκρατική Ηθική και Πολιτικό Γίγνεσθαι,ibid.
 2�. Diamandopoulos A.D. Hippocratic Ethics and Political Reality, 2006, Proceedings of the first 

International Conference “Traditional Medicine and Materia Medica, in Medieval Manuscriprs, 
Baku, �2-�� June.

 2�. Marketos S, Diamandopoulos A, Moschos C, �99�, Is the Hippocratic Oath an anachronism? 
World Health Forum, �6:�7-�8.

 2�. Marketos S, Diamandopoulos A, Bartsokaw C, Poulakou-Revelakou, ibid.
 26. Marketos, Diamandopoulos A, �997. Swearing off the Oath? Journal of the Royal society of 

Medicine 90 (9): �27.
 27. Marketos S, Diamandopoulos A, Bartsokas C et al, �996, ibid.



20

ο ορκος Του ιπποκραΤη

Χειρόγραφες, Τυπογραφικές  
και Εικαστικές Μαρτυρίες  
για τον Όρκο του Ιπποκράτη

Θ.Δ. Μουντοκαλάκης

Ο Δημήτριος Σκαρλάτος ο Βυζάντιος, λεξικογράφος και Διδάσκαλος του Γένους 
(�798-�878), είχε πει κάποτε αναφερόμενος σε μια επιτροπή της εποχής του: «Αφού 
πρώτα ομολόγησαν ότι δεν ξέρουν στρώθηκαν στη δουλειά…». Αυτό ακριβώς έκανα κι 
εγώ όταν ο πρόεδρος της Εταιρείας Διάδοσης του Ιπποκρατείου Πνεύματος επέμενε, 
παρά τους ενδοιασμούς μου, να αναπτύξω το θέμα «Χειρόγραφες, τυπογραφικές και 
εικαστικές μαρτυρίες για τον Όρκο» στο σημερινό Συμπόσιο: Αφού ομολόγησα ότι δεν 
ξέρω και αφού προσέτρεξα στην πολύτιμη βοήθεια του συναδέλφου Θάνου Διαμαντό-
πουλου, «στρώθηκα στη δουλειά».

Στον αριθμό �8� της Euston road στο Βόρειο Λονδίνο υπάρχει η βιβλιοθήκη του 
Ιδρύματος Wellcome. Ιδρύθηκε από τον Sir Henry Wellcome (�8�� – �9�6), Αμερικανό 
φαρμακοποιό που μετοίκησε στη Βρετανία και ίδρυσε τη φαρμακοβιομηχανία Wellcome 
και το ομώνυμο ίδρυμα (Wellcome Foundation). Στη βιβλιοθήκη αυτή, που στεγάζει μεγάλο 
αριθμό πολύτιμων χειρογράφων, βιβλίων, εικόνων και άλλων ντοκουμέντων σχετικών με 
την ιστορία της Ιατρικής, υπάρχει ο Οξυρρύγχιος πάπυρος αρ. 2��7. Ο πάπυρος αυτός 
θεωρείται ως η αρχαιότερη διασωζόμενη γραπτή μαρτυρία του Όρκου του Ιπποκράτη. 
Έχει μήκος �0 cm και περιέχει τμήματα �� αράδων από τον Όρκο. Η χρονολογία του 
έχει υπολογιστεί γύρω στο 27� μ.Χ. (Εικ. �).

Ο πάπυρος βρέθηκε (μαζί με μεγάλο αριθμό άλλων παπύρων, που περιλάμβαναν 
κείμενα της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας, καθώς και Χριστιανικά κείμενα, όπως τα 
καλούμενα Απόκρυφα Ευαγγέλια) στα τέλη του �9ου αιώνα, από μια Βρετανική Αρχαιο-
λογική αποστολή με επικεφαλής τους Bernard Grenfell και Arthur Hunt, στην Άνω Αίγυ-
πτο, ��0 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Καΐρου, στην περιοχή, όπου το ��2 π.Χ. ο Μέγας 
Αλέξανδρος είχε ιδρύσει την Οξυρρύγχου πόλη -πόλη που είχε πάρει το όνομά της από 
τον οξύρρυγχο, το μικρό ψάρι του Νείλου με το οξύ ρύγχος. 

Το δεύτερο σε χρονολογική σειρά διασωζόμενο κείμενο του Όρκου φυλάσσεται στη 
Bibliotheca Apostolica του Βατικανού (Vat. Urbinas gr 6�). Είναι ένα χειρόγραφο σε ελ-
ληνική γραφή και σχήμα σταυρού. Πρόκειται για Βυζαντινό παλίμψηστο (περγαμηνή της 
οποίας το αρχικό κείμενο έχει ξυστεί για να γραφτεί στη θέση του νέο κείμενο) του �2ου 
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αιώνα που ξεκινά με αναφορά στη λατρεία των θεών από τους αρχαίους λαούς και στη 
συνέχεια αποκτά το σχήμα σταυρού περιλαμβάνοντας τον Όρκο. Ο Όρκος αρχίζει έτσι: 
«Εκ του κατά τον Ιπποκράτην όρκου καθ’ όσον οίον τε χριστιανώ ομόσαι» (Εικ. 2).

Η μορφή του κειμένου ανήκει στην κατηγορία των carmina figurate (ποιημάτων ή 
τραγουδιών γραμμένων έτσι ώστε να αποκτούν σχήμα), μια κατηγορία κειμένων, που με 
ρίζες στην Ελληνιστική ποίηση εισήχθη στο Λατινικό κόσμο γύρω στα �20 μ.Χ. από τον 
Πορφύριο (Publilius Optatianus Porfyrius), αυλικό ποιητή του Μ. Κωνσταντίνου (Εικ. �).

Ο Α. Διαμαντόπουλος, στο εμπεριστατωμένο άρθρο του με τίτλο «The Hippocrates’ 
Cross (A Pagan Cross in the Vatican)» μας πληροφορεί ότι εκτός από το κείμενο Vat. 
Urbinas gr 6�, υπάρχει στο Μιλάνο και ένα «δίδυμο» κείμενο του Όρκου, ο Αμβροσιανός 
κώδικας Β ���. Αναφέρει, επίσης, άλλα παραδείγματα σταυρόσχημων χειρογράφων, 
όπως τον κώδικα του �2ου αιώνα με τις ομιλίες Ιωάννου του Δαμασκηνού, που φυλάσ-
σεται στο ελληνο-ορθόδοξο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, τον κώδικα �8, fol. 22a με 
τη σελίδα τίτλου Ευαγγελίου στη Μονή Διονύσου και τον κώδικα �0, fol. �a στη Μονή 
Παντοκράτορα. Βρήκα ακόμα σε σταυρόσχημα χειρόγραφα τον κώδικα �� με τις ομιλί-
ες Γρηγορίου του Ναζιανζηνού (μέσα ��ου αιώνα) που φυλάσσεται στη Μονή Πάτμου 
(Εικ. �) και δυο σελίδες Ευαγγελίων από την Κωνσταντινούπολη που βρίσκονται στο 
Βρετανικό Μουσείο. 

Εικ. 1. Ο πάπυρος με τον Όρκο του Ιπποκράτη. Εικ. 2. Ο σταυρόσχημος Όρκος του Βατικανού.
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Η ύπαρξη του Όρκου σε χειρόγραφο του �2ου αιώνα σε σχήμα σταυρού και η ανα-
φορά «οίον τε χριστιανώ ομόσαι» αποτελεί μια ακόμα μαρτυρία για την υιοθέτηση από 
τη Χριστιανική θρησκεία στοιχείων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας συμβατών με τις 
χριστιανικές αντιλήψεις περί ηθικής. Είναι η «θύραθεν παιδεία», ή «σπερματικός λόγος» 
των Ελλήνων Πατέρων της Εκκλησίας, όπως αναφέρει σε κείμενό του ο Γεώργιος Δάικος. 
Η χρήση του Όρκου για σκοπούς σχετιζόμενους με τη Χριστιανική πίστη συνεχίζεται στις 
μέρες μας από Αμερικανικές οργανώσεις εναντίον των αμβλώσεων, που επικαλούνται 
την προτροπή του Ιπποκράτη «ομοίως δε ουδέ γυναικί πεσσόν φθόριον δώσω» (“I will 
not give to a woman a pessary to produce an abortion”) (Εικ. �).

Υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την προέλευση και τη χρήση του Όρκου στο δυτικό 
κόσμο. Από τον ��ο ήδη αιώνα το Σαλέρνο είχε ονομαστεί «πόλη του Ιπποκράτη» (Hip-
pocratica Civitas). Είναι πολύ πιθανό ότι η Ιπποκρατική παράδοση είχε μεταφερθεί εκεί 
την περίοδο του Χαλιφάτου των Αββασιδών από τη Βαγδάτη, όπου στον καλούμενο 
«Οίκο της Σοφίας» μια ομάδα λογίων μετέφραζε κείμενα από τα ελληνικά στα αραβικά 
και από τα αραβικά στα λατινικά. Μια διάσημη προσωπικότητα του «Οίκου της Σοφίας» 
ήταν ο Χριστιανός του Νεστοριανού σχίσματος Hunayn ibn Ishaq, που είχε ονομαστεί 
από τους Δυτικούς Johannitius (809-87�). Ο Johannitius είχε μεταφράσει στα λατινικά 
έργα του Γαληνού, αλλά και του Ιπποκράτη (Εικ. 6). 

Ο Όρκος αποτέλεσε, ωστόσο, μέρος της Ευρωπαϊκής ιατρικής παράδοσης μόνο αφού 
εντάχθηκε στην ύλη της Articella. Articella (από το ars parva, «βραχεία τέχνη») ήταν ένα 
είδος συλλογής ελληνικών και αραβικών ιατρικών κειμένων μεταφρασμένων στα λατινικά 
και βιβλιοδετημένων σε ενιαίο τόμο, που χρησίμευε ως εγχειρίδιο για τους γιατρούς 
του ��ου-�6ου αιώνα. Αν και η πρώτη έντυπη έκδοση του Όρκου («Iusiurandum» στα 
λατινικά) πιστεύεται σήμερα ότι είναι αυτή που περιέχεται στο έργο του Nicolaus Perottus 

Εικ. 3. Παράδειγμα carmen figuratum.
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Εικ. 4. Ο κώδικας �� με τις ομιλίες Γρηγορίου του 
Ναζιανζηνού (μέσα ��ου αιώνα) που φυλάσσεται 
στη Μονή Πάτμου.

Εικ. 5. Διασκευή του κώδικα του Βατικανού από 
Αμερικανικές οργανώσεις εναντίον των εκτρώ-
σεων.

Εικ. 6. Εισαγωγή του Ιωαννίτου στην Τέχνη του Γαληνού. Λειψία ��97.
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«De generibus metrorum» (Verona, Boninus de Boninis, c. ��7�-��8�), η έντυπη έκδοση 
της Articella πρωτοεμφανίστηκε γύρω στο ��76 και μόνο στη δεύτερή της έκδοση του 
��8� (Hermannus Liechtenstein, Βενετία) εντάχθηκε για πρώτη φορά ο Όρκος. Μια από 
τις πρώτες έντυπες μορφές του Όρκου περιέχεται επίσης στο έργο του Andrea Brenta 
«De natura hominis» (Ρώμη, Eucharius Silber, ��8�-90), που εισάγει την παθοφυσιολογία 
στην ιατρική και περιλαμβάνει την πρώτη διατύπωση της θεωρίας των χυμών (Εικ. 7).

Το κείμενο του Όρκου μεταφράστηκε αργότερα και σε άλλες γλώσσες. Αξίζει εν 
προκειμένω να αναφερθεί η μετάφραση του Αμερικανού Ludwig Edelstein στα αγγλικά 
(Βαλτιμόρη �9��), που συμπληρώνεται με σχόλια πάνω σε σημεία στα οποία δεν είχε 
δοθεί μέχρι τότε ιδιαίτερη έμφαση. Είναι ενδιαφέρον το ότι ακόμα και στις μέρες μας 
ο Όρκος εικονογραφείται συχνά με σχέδια και τυπογραφικά κοσμήματα που θυμίζουν 
παλιά χειρόγραφα (Εικ. 8). Εντύπωση, επίσης, προξενεί η απεικόνιση του Όρκου με 
τη μορφή του παπύρου της Άνω Αιγύπτου, σε μπλουζάκια Αμερικανών φοιτητών της 
Ιατρικής (Εικ. 9). Δεν έχω δει, ευτυχώς, κανένα Έλληνα φοιτητή της Ιατρικής να φορά 
ένα τέτοιο T-shirt. Έχω, όμως, γνωρίσει αρκετούς φοιτητές μας και νέους γιατρούς που 

Εικ. 7. Ο Όρκος μεταφρασμένος στα λατινικά στο 
έργο του Andrea Brenta «De natura hominis».

Εικ. 8. Εικονογράφηση του Όρκου στη σύγχρο-
νη εποχή (World Medical Association, Λονδίνο, 
�9�9).
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Εικ. 9. Ο Οξυρρύγχιος πάπυρος αρ. 2��7 σε T-shirt.

είμαι βέβαιος πως τον Όρκο δεν τον επιδεικνύουν πάνω στα ενδύματά τους, αλλά τον 
φυλάσσουν κάτω από αυτά, βαθιά μέσα στην καρδιά τους.
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Ο «Όρκος του Ιπποκράτη»  
τον 19o – 21o Αιώνα μ.Χ.

Στ. Γερουλάνος

Αγνώς και οσίως διατηρήσω βίον
τον εμόν και τέχνην την εμήν.

Ιπποκράτης, «Όρκος»

ΕΙΣΑΓωΓH

Αν αναρωτηθούμε σήμερα ποια είναι η μεγαλύτερη προσφορά του Ιπποκράτη στην 
Ιατρική των δύο τελευταίων αιώνων αλλά και στα 2.�00 χρόνια που πέρασαν, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι θα θεωρήσουμε ως το μεγαλύτερο επίτευγμά του την ηθικο-δεοντολογική 
του προσφορά. Είναι αυτή που μετέτρεψε την Ιατρική από επάγγελμα σε λειτούργημα. 
Για τον Ιπποκράτη (Εικ. �) και τους διαδόχους του, ιατρός σημαίνει πρώτα απ’ όλα ήθος, 
την έλλειψη του οποίου βιώνουμε σήμερα όλο και πιο έντονα.

Οι ηθικο-δεοντολογικές αντιλήψεις του Ιπποκράτη περιγράφονται λεπτομερώς στον 
«Ιπποκρατικό Ιατρό», το «Νόμο» την «Ευσχημοσύνη», τους «Αφορισμούς» του, αλλά, 
κυρίως, στον επονομαζόμενο «Όρκο του Ιπποκράτη». Σ’ αυτά τα έργα κυριαρχούν η 
αξία της ανιδιοτέλειας, ο σεβασμός προς τους διδασκάλους, η επιμέλεια, η ειλικρίνεια, 
η καρτερικότητα και η ταπεινοφροσύνη, ο αυτοέλεγχος, η σταθερότητα, η ηρεμία, το 
συναδελφικό πνεύμα, η αφιλοχρηματία, το ενδιαφέρον για την ιατρική ανατροφή των 
απογόνων, η εχεμύθεια, η μοναδικότητα του ασθενούς, ο σεβασμός προς αυτόν αλλά 
και προς τη ζωή καθαυτή. Κυρίως, όμως, κυριαρχεί η προσήλωση στον ηθικό νόμο 
(Μερίκας Γ., �990).

Η προσήλωση στον ηθικό αυτό νόμο εδραιώθηκε ακόμη περισσότερο με την επι-
κράτηση των ηθικών διδαγμάτων του Χριστιανισμού. Έτσι, ο «Όρκος» αποτέλεσε τον 
πυρήνα της Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας για περισσότερα από 2.�00 χρόνια, για 
να συμπληρωθεί αλλά και να επικαιροποιηθεί στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα από τη 
Διακήρυξη της Γενεύης το �9�8 και την τελευταία διόρθωσή της στο Ελσίνκι το �99�.

Στα 2.�00 χρόνια που πέρασαν από την ημερομηνία της πιθανολογούμενης συγγρα-
φής του «Όρκου», η γνησιότητα του έργου αμφισβητήθηκε πολλές φορές. Ιδιαίτερα 
τον 20ό αιώνα, όπου όχι μόνον αμφισβητήθηκε αλλά και επικυρώθηκε επανειλημμένως. 
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Οι λόγοι της αμφισβήτησης είναι κυ-
ρίως εθνικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί. 
Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Ασιάτες, μη 
Χριστιανοί, άθεοι κ.ά. δεν μπορούν 
εύκολα να αποδεχτούν την επίκληση 
των αρχαίων θεών. 

Δεν παύουν όμως να υπάρχουν και 
πολλά ουσιαστικότερα προβλήματα, τα 
οποία υποβοηθούν την αμφισβήτησή 
του. Για παράδειγμα, πρέπει σήμερα να 
ορκιζόμαστε και αν ναι, σε ποιον; Πότε 
και πού γράφτηκε ο «Όρκος»; Είναι 
πράγματι ο Ιπποκράτης ο συγγραφέας 
του «Όρκου»; Πέρα δε από αυτά τα 
ερωτήματα, ο «Όρκος» εμπεριέχει πολ-
λές εντολές που θεωρούνται σήμερα 
από πολλές ομάδες ανθρώπων αλλά 
και κράτη ολόκληρα «παρωχημένες». 
Από την άλλη πλευρά, στη Δίκη της 
Νυρεμβέργης καταδικάσθηκαν σε θά-
νατο ιατροί, οι οποίοι παρενέβησαν 
ορισμένες από τις εντολές του.

Η μικρή αυτή πραγματεία έχει σκο-
πό να καταγράψει, όσο το δυνατόν πιο 

κατανοητά, γιατί αμφισβητείται σήμερα αυτό το μοναδικό γραπτό ιστορικό μνημείο, το 
οποίο άσκησε επί σχεδόν 2.�00 χιλιάδες χρόνια μια αδιάλειπτη και σωτήρια επιρροή 
στην ηθική υπόσταση της Ιατρικής επιστήμης μετατρέποντάς την κατ’ αυτό τον τρόπο 
από επάγγελμα σε λειτούργημα.

ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η πρώτη αμφισβήτηση είναι εάν πράγματι ο Ιπποκράτης είναι ο συγγραφέας του 
«Όρκου», και, εάν όντως δεν είναι, παίζει αυτό κάποιο ρόλο σήμερα;

Η πρώτη αναφορά στον «Όρκο» είναι η κατάταξή του από τους Αλεξανδρινούς βι-
βλιοθηκονόμους στην Ιπποκρατική Συλλογή, χωρίς όμως εκείνοι να ξεκαθαρίσουν τότε 
εάν το συγκεκριμένο έργο έχει γραφτεί πράγματι από τον Ιπποκράτη.

Η Συλλογή αυτή φαίνεται ότι αγοράστηκε από τους Πτολεμαίους κατευθείαν από το 
Ασκληπιείο της Κω, τη βιβλιοθήκη του οποίου απέκτησαν έναντι πλούσιων ανταλλαγμάτων 
μεταξύ του �20 και του 280 π.Χ. Έτσι, όταν ήρθαν τα κείμενα αυτά στην Αλεξάνδρεια, 
καταχωρίστηκαν ως Ιπποκρατικά, ασχέτως εάν είχαν γραφεί από τον Ιπποκράτη, ή από 
κάποιον από τους μαθητές του. Αποτελούσε συνήθη πρακτική των Αλεξανδρινών βιβλιο-
θηκάριων να αντιγράφουν για τη Βιβλιοθήκη τους ό,τι κείμενο μπορούσαν να συλλέξουν. 
Ίσως προστέθηκαν λίγο αργότερα κι άλλα ιατρικά κείμενα στην επονομαζόμενη πλέον 
Ιπποκρατική Συλλογή που πούλησαν στη βιβλιοθήκη άσχετοι με τον Ιπποκράτη ιατροί, οι 

Εικ. 1. Ρωμαϊκό αντίγρα-
φο αρχαίας Ελληνικής 
προτομής του Ιπποκρά-
τη (�ος αι. μ.Χ.). Βρέθηκε 
στην Όστια το �9�0 και 
η βάση του φέρει μέρος 
του πρώτου αφορισμού: 
Ο βίος βραχύς η τέχνη 
μακρά. Είναι η αρχαιό-
τερη απεικόνιση του Ιπ-
ποκράτη που διασώθηκε. 
Μοιάζει πολύ και στην 
απεικόνιση του Ιπποκρά-
τη πάνω σε αρχαίο νόμι-
σμα της Κω. (Museo della 
Via Ostiense, Roma).
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οποίοι όμως απέδιδαν την πατρότητά τους σ’ αυτόν. Έτσι δεν θα είμαστε ποτέ απόλυτα 
σίγουροι αν πράγματι ο «Όρκος» γράφτηκε από τον Ιπποκράτη. Διερωτάται όμως κανείς, 
εάν πράγματι υπήρχε τότε η αμφιβολία ότι δεν είναι από τη γραφίδα του Ιπποκράτη, θα 
τον αποκαλούσαν «Ιπποκράτειο Όρκο»; Μήπως όμως προστέθηκε το επίθετο «Ιπποκρά-
τειος» αργότερα; Και τα δύο είναι ερωτήματα που θα μείνουν αναπάντητα. 

Η πρώτη γραπτή αναφορά που έχουμε για τον «Όρκο» είναι δυστυχώς τέσσερις αιώνες 
μετά το θάνατο του Ιπποκράτη και μάλιστα από τον Scribonius Largus (Compositiones, 
S. 2. 29), ο οποίος έζησε τον �ο αιώνα μ.Χ. και τονίζει μεταξύ άλλων ότι με τις αρχές του 
ο Ιπποκράτης προετοίμαζε πολύ τις ψυχές των μαθητών του να ασπασθούν τον ανθρω-
πισμό. Γράφει, επίσης, ότι με τον «Όρκο» του έθεσε τις βασικές αρχές της Ιατρικής, 
οι δε ιατροί οφείλουν, ακολουθώντας τους κανόνες του «Όρκου», να μην χορηγούν σε 
έγκυο γυναίκα φάρμακο για αποβολή του εμβρύου. Η μαρτυρία αυτή του Scribonius 
largus είναι η πρώτη μαρτυρία που επέζησε μέχρι τα χρόνια μας για τη γνησιότητα του 
«Όρκου» και είναι μάλιστα γραπτή. Κατ’ εμέ δεν πρέπει να αμφισβητείται. Ο Scribonius 
είχε σίγουρα παλαιότερες πηγές στη διάθεσή του που θα επικύρωναν την άποψή του.

Ο Ερωτιανός (�ος αιώνας μ.Χ.), ο οποίος έγραψε τη «Συναγωγή των παρ’ Ιπποκράτη 
λέξεων» και ο οποίος είχε ως πηγή του το σύγγραμμα «Λέξεις του Ιπποκράτους» του 
Βακχείου (�ος αιώνας π.Χ.) θεωρεί, όπως και ο Scribonius Largus, τον «Όρκο» γνήσιο 
έργο του Ιπποκράτη. Ας σημειωθεί ότι ο Ερωτιανός κάνει εκτεταμένες αναφορές στο 
ποια είναι γνήσια έργα του Ιπποκράτη και ποια δεν είναι. Κι εδώ υπάρχει μια δεύτερη 
γραπτή αναφορά και η οποία μάλιστα στηρίζεται σε σύγγραμμα της εποχής κατά την 
οποία ζούσαν ακόμα τα παιδιά και τα εγγόνια του Ιπποκράτη.

Ο Σωρανός, που έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ. και κατέγραψε τη ζωή του Ιπποκράτη, δυ-
στυχώς δεν αναφέρεται καθόλου στη γνησιότητα των έργων του. 

Ο Γαληνός (π.χ.��0-200 μ.Χ.) πίστευε ότι ο Όρκος έχει γραφεί, ή από τον Ιπποκρά-
τη τον ίδιο, ή από το γαμπρό και μαθητή του Πόλυβο. Κι αυτός στηρίζεται σε πηγές 
που δυστυχώς έχουν χαθεί. Έστω κι αν δεν είναι γραμμένος από τον Ιπποκράτη, το 
περιεχόμενο του «Όρκου» αντανακλά τις ηθικο-δεοντολογικές απόψεις του Ιπποκράτη. 
Ο Γαληνός έδωσε έτσι καθόλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα τη σιγουριά ότι ο «Όρκος» 
είναι αυθεντικός. Η μικρή όμως αμφιβολία του Γαληνού, ο οποίος είχε σίγουρα πολύ 
μεγαλύτερο υλικό στη διάθεσή του, πυροδότησε πολλές αμφισβητήσεις, ιδίως στον 20ό 
αιώνα, και κυρίως από τους Jones (�92�), Edelstein (�9��) κ.ά., οι οποίοι άρχισαν να 
ελέγχουν γλωσσικά και εννοιολογικά το κείμενο.

Στην αμφισβήτηση της απολύτου γνησιότητας έρχεται να συνδράμει και μία επιγρα-
φή από το Ασκληπιείο των Αθηνών, που χρονολογείται το 200 μ.Χ. περίπου. Πρόκειται 
για έναν όρκο αρκετά παρεμφερή με τον «Όρκο του Ιπποκράτη». Δεν είχε δηλαδή το 
200 μ.Χ. εδραιωθεί στην Αθήνα —την πόλη όπου υποτίθεται ότι είχαν τόσο τιμήσει εν 
ζωή τον Ιπποκράτη— ο «Όρκος» του; Μήπως τον έγραψε κάποιος, ο οποίος μετά βίας 
θυμόταν σε τι είχε ορκιστεί; Το σχετικό κείμενο έχει ως εξής: 

«να θεραπεύει την ψυχή του, 
να μην πλησιάζει τίποτε αντίθετο προς τους θείους νόμους και τον Όρκο... 

Να είναι σωτήρας ομοίως των δούλων, των πτωχών, των πλουσίων, των αρχόντων, 
ως αδελφός να προσφέρει σε όλους βοήθεια..., 

να μη μισήσει κανένα..., 
ούτε να ανεβάζει τις απαιτήσεις του….»



29

ο «ορκος Του ιπποκραΤη» Τον 19o – 21o αιωνα μ.χ.

Σε Πάπυρο της Οξυρ-
ρύγχου (Οξυρρ. Παπ. ��7, 
ΙΙΙ, 77) στην Άνω Αίγυπτο, 
(Εικ. 2) που ανάγεται στον 
�ο μ.Χ. αιώνα (περ. 27� 
μ.Χ.), διασώθηκαν πάλι 
μερικοί στίχοι, που ανα-
φέρονται σε απαγόρευση 
εγχειρήσεων λιθίασης, μη 
χορήγηση θανάσιμου φαρ-
μάκου και σεβασμό προς 
την ιατρική τέχνη, και απη-
χούν τις σχετικές ιδέες και 
εντολές του «Ιπποκρατικού 
Όρκου». Αλλά κι εδώ το κεί-
μενο δεν είναι ταυτόσημο 
με τον «Όρκο».

«Λιθιώντα …μη τέμνειν 
μηδέ θανάσιμον φάρμακον 
μηδενί διδόναι μηδέ άλλο 

τι ποιείν των προς της 
τέχνης κεχωρηκότων».

Σε μια έμμετρη μορφή 
του «Όρκου» του �ου αιώνα, 

αντίγραφο του οποίου υπάρχει σε έναν Λαυρεντιανό Κώδικα της Φλωρεντίας του �2ου 
αιώνα αλλά και σε άλλους του Βατικανού, (Εικ. �) των Παρισίων και της Κοπεγχάγης, 
γίνεται υπό το φως της Νέας Θρησκείας η επίκληση αιωνίου Θεού και τονίζονται ιδιαί-
τερα η δέσμευση του ιατρού να μην βλάψει κανένα και να μην χορηγήσει θανατηφόρο 
φάρμακο. Επιπλέον δε να φροντίσει να διατηρήσει την αγνότητά του και να προσπαθεί 
να προσφέρει σε όλους την ποθητή υγεία. Πρόκειται, επίσης, για ένα κείμενο στο πνεύμα 
του «Ιπποκρατικού Όρκου» αλλά όχι το ίδιο.

«Αυτόν εν αχράντοισι μέγαν θεόν αιέν εόντα (όμνυμι) 
ούτε τινά ξείνων δηλήσομαι ανέρα νούσω 
ούτε τιν ενδήμων ολοφώια έργα τελείων, 

ούτε τις αν δώροις με παραιβασίην αλεγεινήν 
εκτελέεν πείσειε και ανέρι φάρμακα δούναι 

λυγρά, τάπερ κακότητα θυμοφθόρον οιδέν οπάζειν, 
αλλ’ οσίας μεν χείρας ες αιθέρα λαμπρόν αείρων 
και κακιής αμόλυντον έχων κατά πάντα λογισμόν 
μήσομαι έρδειν κείνα, τάπερ σάον ανέρα θήσει, 

πορσύνων πάντεσσι φίλην βιόδωρον υγείην».

Εξαιτίας των προαναφερθέντων οι σημερινοί ερευνητές αμφιταλαντεύονται μεταξύ 
του εάν ο «Όρκος» προέρχεται πράγματι από τη γραφίδα του Ιπποκράτη, εάν προϋπήρχε 

Εικ. 2. Σπάραγμα Παπύρου 
από την Οξύρρυγχο της 
Άνω Αιγύπτου, που ανά-
γεται στον �ο αιώνα μ.Χ. 
Έχουν διασωθεί μερικοί 
μόνον στίχοι που αναφέ-
ρονται στην απαγόρευση 
εγχειρήσεων λιθίασης, στη 
μη χορήγηση θανασίμου 
φαρμάκου και στο σεβα-
σμό προς την Ιατρική Τέ-
χνη. Απηχούν τις σχετικές 
ιδέες και εντολές του Ιππο-
κρατικού Όρκου. Είναι το 
πρώτο γραπτό που έφθασε 
στην εποχή μας. (Welcome 
Institute, London).



�0

ο ορκος Του ιπποκραΤη

Εικ. 3. Ο Όρκος του Ιπποκράτη σε σχήμα σταυρού. Βυζαντινό χειρόγραφο του �2ου αιώνα (Biblio-
theca Vaticana).
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και απλώς εκείνος πρόσθεσε, ή άλλαξε ορισμένα χωρία του, εάν έχει γραφεί από τον 
γαμπρό του Πόλυβο, ή εάν απλώς ανήκει στη Σχολή της Κω. 

Έτσι, ο μεγαλύτερος Ιπποκρατιστής του �9ου αιώνα Emil Littré στον πρώτο Τόμο του, 
το �8�9, θεωρεί τον «Όρκο» γνήσιο έργο του Ιπποκράτη, αλλά λίγο μετά στον τέταρτο 
Τόμο του, το �8��, συμπλέει με τη γνώμη του Γαληνού και αμφιβάλλει. Πιστεύει όμως 
ότι προέρχεται από τη Σχολή του.

Ο Ch. Daremberg λίγο αργότερα, το �8��, θεωρεί τον «Όρκο» γνήσιο έργο του 
Ιπποκράτη.

Τον 20ό αιώνα πρώτος ο H. Gossau, το �9��, θεωρεί το υπόβαθρο του «Όρκου» 
γνήσιο, ενώ ο W.H.S. Jones, το �92�, πιστεύει ότι είναι άγνωστο και αβέβαιο αν ανήκει 
στον Ιπποκράτη. 

Ο L. Edelstein, το �9��, πιστεύει ότι ο «Όρκος» έχει πυθαγόρεια προέλευση. 

ΧρΟΝΟλΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι βασικές ιδέες που καταγράφονται στον «Όρκο» στηρίζονται στις φιλοσοφικές ιδέες 
που αναπτύχθηκαν το διάστημα μεταξύ 7ου και �ου αιώνα π.Χ. Πρώτος εκπρόσωπος των 
ηθικών διδαγμάτων αυτών θεωρείται σήμερα ο Ησίοδος (τέλος 8ου αρχές 7ου αιώνα), 
καθώς πριν από αυτόν δεν έχουν ακόμα διατυπωθεί ανάλογες σκέψεις. Εκτός από τον 
Ησίοδο, ο Σόλων (π. 6�0-�80 π.Χ.) ως άρχων των Αθηνών, το �9� π.Χ., αλλά και ο Θέογνις 
από τα Μέγαρα διατύπωσαν, γύρω στο �00 π.Χ., παρόμοιες σκέψεις.

Το όριο, συνεχώς, μετά από το οποίο εγράφη ο «Όρκος» (terminus post quem) 
μοιάζει να είναι το ��0 π.Χ. Το σίγουρο όριο πάλι πριν από το οποίο εγράφη (terminus 
ante quem) είναι το �00 π.Χ. όταν ο «Όρκος» εντάχθηκε στην Ιπποκρατική Συλλογή της 
Αλεξάνδρειας. Οι ενδελεχείς μελετητές του «Όρκου» πιστεύουν όμως ότι ο αρχαϊκός 
χαρακτήρας του κειμένου παραπέμπει στις αρχαιότερες δεκαετίες μάλλον, παρά στις 
νεότερες. Η έλλειψη οιουδήποτε σοφιστικού στοιχείου τους αναγκάζει να τοποθετήσουν 
τη συγγραφή του πριν από το �80 π.Χ. 

Έτσι ο μεν Edelstein (�9��) τοποθετεί τη συγγραφή του «Όρκου» στo δεύτερο ήμισυ 
του �ου αιώνα, ο δε Deichgräber (�9��) στο πρώτο ήμισυ του �ου αιώνα. 

O Lichtenthäler (�98�) πιστεύει ότι το 7ο άρθρο του «Όρκου» μπορεί να συσχετιστεί 
με τη ρήση του Γοργία «ελευθέρους αφήκε πάντας ο θεός, ουδένα δούλον η φύσις 
πεποίηκε» και καταλήγει ότι πρέπει να γράφτηκε μεταξύ του �20 π.Χ. και ��0 π.Χ. (Κι-
απόκας Μ., �996). 

Κατά τον Κιαπόκα (�996) ο «Όρκος» «πρέπει να γράφτηκε στο τελευταίο τέταρτο του 
5ου αιώνα π.Χ. μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής της Κω, όταν διευρύνθηκε 
η Σχολή και οργανώθηκε από τον Ιπποκράτη».

Εάν πάλι ο Αριστοφάνης στις «Θεσμοφοριάζουσες» εννοεί τον Ιπποκράτη τον Κώο 
—πράγμα σχεδόν σίγουρο—, τότε έχουμε ένα σταθερό όριο χρονολόγησης του όρκου 
(terminus ante quem) το ��� π.Χ., όταν δηλαδή παρουσιάστηκαν οι «Θεσμοφοριάζουσες» 
και ο Ιπποκράτης ήταν �9 ετών. 

Εν κατακλείδι, ο «Όρκος» φαίνεται να γράφηκε όσο ζούσε ο Ιπποκράτης ή το αργότε-
ρο αμέσως μετά το θάνατό του. Παραμένει όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να προϋπήρχε 
στη Σχολή της Κω ένας «Όρκος», στον οποίο να είχε ορκιστεί και ο Ιπποκράτης, και τον 
οποίο ανασυνέταξαν ο Ιπποκράτης, ή ο γαμπρός του Πόλυβος. 
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ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΓρΑΦΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Ο τόπος της συγγραφής του «Όρκου» περιέργως δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ, ούτε 
καν απασχολήσει αυτούς οι οποίοι αρνούνται τη συγγραφή του από τον Ιπποκράτη. 
Όλοι πιστεύουν ότι έχει γραφεί στην Κω. Με την αγορά της Βιβλιοθήκης από τους 
Πτολεμαίους φαίνεται ότι μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια. Και αυτό δείχνει αρκετό για 
να πειστούν φίλοι και πολέμιοι.

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ «ΟρΚΟΥ»

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, δεν είναι μόνο η γνησιότητα, ή η χρονολόγηση 
που δημιούργησε τους τελευταίους δύο αιώνες αντιπαλότητες. Το κείμενο καθαυτό 
είναι σε διάφορα σημεία μη αποδεκτό και δημιουργεί αντιθέσεις. Γι’ αυτό παραθέτω στη 
συνέχεια τον «Όρκο» κατ’ άρθρο για να κατανοήσει κανείς πού στηρίζεται η πολεμική 
εναντίον του. Η μετάφραση στα νέα Eλληνικά είναι του Δ. Λυπουρλή.

ΠΡΩΤΟ ΑΡΘΡΟ 

«Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον ιατρό και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην 
Πανάκεια και σ’ όλους τους θεούς και σ’ όλες τις θεές και μάρτυρες τους βάζω, πως θα 
εκτελέσω τον όρκο μου αυτό και αυτό μου το συμβόλαιο όσο οι δυνάμεις μου και η κρίση 
μου το επιτρέπουν.»

Ο «Όρκος» αρχίζει όπως άρχιζαν όλοι οι αρχαίοι ελληνικοί όρκοι με επίκληση των 
αρχαίων θεών. Χριστιανοί, Εβραίοι, Μωαμεθανοί και όσοι άλλοι πιστεύουν σ’ ένα Θεό, 
αλλά και οι άθεοι που δεν πιστεύουν σε κανένα Θεό αρνούνται να ορκιστούν στον Απόλ-
λωνα και τον Ασκληπιό — θεούς τους οποίους δεν πιστεύουν. Για τους Βυζαντινούς, οι 
οποίοι ενστερνίστηκαν τις αρχαίες αλλά και πολλές από τις εβραϊκές συνήθειες και τις 
ενέταξαν στην Ορθοδοξία, η λύση ήταν απλή. Αντί του Ασκληπιού οι ιατροί ορκίζονται 
στον Ένα Θεό: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο ων ευλο-
γητός εις τους αιώνας, ότι ου ψεύδομαι». Κλείνοντας πάλι τον «Όρκο» λέγουν: «Βοηθός 
μοι γένοιτο ο Θεός». Έτσι ξεπερνούν αυτή τη δυσκολία.

Ο «Όρκος» του Ιπποκράτη όπως θα εδίδετο από ένα Χριστιανό ιατρό είναι: «Ευλογητός 
ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο ων ευλογητός εις τους αιώνας, ότι 
ου ψεύδομαι. Ου μολύνω την της Ιατρικής Τέχνης μάθησιν. Ουδέ γυναικί δώσω φθόριον 
άνωθέν τε και κάτωθεν. Διδάξω την τέχνην ταύτην, ως εστι δέον και χρήζον και αρμόζον 
χριστιανοίς μαθείν άνευ φθόνου τε και ξυγραφής. Εκουσίης και ακουσίης...».

Το ίδιο ισχύει και για τους Μωαμεθανούς. Στη θέση του Απόλλωνα μπαίνει «ο Αλλάχ, 
ο Κύριος της ζωής και του θανάτου του, ο χορηγός της θεραπείας», ενώ στη θέση των 
άλλων θεών και θεαινών μπαίνουν «οι άγιοι και οι άγιες του Αλλάχ» (ιδέ Κιαπόκα Μ. 
�996 σελ. 2�6).

Ο Εβραίος ιατρός Amatus Lusitanus, που έζησε στη βόρεια Ιταλία και πέθανε στη 
Θεσσαλονίκη το ��68, δημοσίευσε έναν όρκο στον οποίο φαίνεται ότι ορκίζονταν οι 
Εβραίοι ιατροί. «Ορκίζομαι στον Αθάνατο Θεό και στις ιερώτατες δέκα εντολές που 
δόθηκαν στον Μωϋσή... ότι δεν θα αποστώ από το παραδεδομένο...δεν θα ασκήσω 
απάτη. Θα προσπαθώ πάντοτε να αυξήσω το καλό των ανθρώπων... Αν λέω ψέματα, να 
με τιμωρήσει η αγανάκτηση του Θεού και του Αγγέλου του Ραφαήλ και έκτοτε να μην με 
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εμπιστεύεται κανένας. Δεν θα είμαι άπληστος για αμοιβή και θα προσφέρω δωρεάν τις 
υπηρεσίες μου, όταν χρειάζεται. Θα επιδιώκω την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών 
με προσεκτική θεραπεία... Θα είναι για μένα οι άνθρωποι ίσοι από οποιαδήποτε θρησκεία, 
Εβραίοι ή Χριστιανοί ή Μωαμεθανοί... Θα δείχνω την ίδια φροντίδα για τους πτωχούς ή 
για τους πλούσιους. Δεν θα προδώσω το μυστικό που μου εμπιστεύονται..., δεν θα δώσω 
θανάσιμο φάρμακο, δεν θα προκαλέσω αποβολή εμβρύου... Θα έχω πάντοτε υπόψη μου 
τις διδαχές του Ιπποκράτη και του Γαληνού, πατέρων της Ιατρικής, και δεν θα λησμονώ 
τα έργα πολλών εξόχων ανδρών της επιστήμης μου...»

Έτσι, το πρώτο αυτό χωρίο του «Όρκου» μεταλλάχτηκε στις διάφορες θρησκείες, 
ή πίστεις χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα ήλθαν από 
τους άθεους, οι οποίοι αμφισβητούν και αν πρέπει σήμερα να ορκίζεται κάποιος.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ 

Οι υποχρεώσεις προς το διδάσκαλο

«Θα τιμώ εκείνον που την τέχνη αυτή μου δίδαξε όσο και τους γονείς μου, στο βιός 
μου θα τον κάνω κοινωνό, και όταν βρεθεί σε ανάγκη, απ’ τα δικά μου θα του δίνω».

Το άρθρο αυτό δε αμφισβητήθηκε από κανένα επί 2.�00 χρόνια. Δυστυχώς, όμως, 
εδώ και �0-�0 χρόνια άρχισε να θεωρείται μεν αποδεκτό αλλά οι περισσότεροι ιατροί 
να μην το τηρούν. Η πρώτη αιτία είναι ότι δεν είναι πια ένας ο δάσκαλος, αλλά σχεδόν 
πάντοτε περισσότεροι. Συχνά, μάλιστα, είναι και διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικά 
νοσοκομεία, πανεπιστήμια, ή ακόμα και σε διαφορετικά κράτη. Η στενή σχέση μεταξύ 
δασκάλου και μαθητού σβήνει. Δεύτερη αιτία είναι τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
ταμεία. Γιατί να χαρίσω στην ασφαλιστική εταιρεία την ιατρική μου αμοιβή, που θα χάριζα 
στον δάσκαλό μου, ή τους συναδέλφους μου; Άρα χρεώνω τον ασθενή-ιατρό. Γιατί να 
τον βοηθήσω στα γηρατειά, αφού θα πάρει τη σύνταξή του; Το οικονομικό συμφέρον 
έχει αντικαταστήσει την ηθική προσταγή, και είναι λίγοι αυτοί που την ακολουθούν.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το δάσκαλό μου Åke Senning στη Ζυρίχη, ο οποίος ουδέποτε 
χρέωσε φοιτητή, νοσηλευτή, συνάδελφο, συγγενή συναδέλφου, ή εργαζόμενο σε 
νοσοκομείο και τους οποίους εγχείριζε προσωπικά ο ίδιος και τους παραχωρούσε ένα 
από τα ιδιωτικά του μονόκλινα δωμάτια. Η ιπποκρατική αγωγή, την οποία είχε πάρει στη 
Σουηδία, δεν κλονίστηκε ποτέ, παρά το εξαιρετικό ιδιωτικό και δημόσιο ασφαλιστικό 
σύστημα της Ελβετίας, το οποίο του επέτρεπε να πληρωθεί απευθείας από το ασφαλι-
στικό ταμείο και όχι από τον ασθενή.

Οι υποχρεώσεις προς τα παιδιά του διδασκάλου

«Τους γιους του θα τους λογαριάζω αδελφούς μου και την τέχνη αυτή θα τους διδάξω 
–αν θέλουν να τη μάθουν– χωρίς μισθό και δίχως έγγραφο συμβόλαιο. Στις οδηγίες τις 
γραπτές ή στις προφορικές διδασκαλίες και στις υπόλοιπες κάθε λογής καθοδηγήσεις 
δικαίωμα να έχουν θ’ αφήνω μόνο τους δικούς μου γιους, τους γιους του διδασκάλου 
μου, και μαθητές που με συμβόλαιο και όρκο –κατά το έθος των γιατρών– θα έχουν δεθεί 
μαζί μου, άλλον δε κανέναν».

Και εδώ ισχύουν τα ανάλογα με το πρώτο μέρος του 2ου άρθρου. Δυστυχώς στα 
Πανεπιστήμια της Ελλάδας το εκκρεμές εξωθείται στα ύψη. Επικαλούμενοι το άρθρο 
αυτό προωθούνται οι φυσικοί απόγονοι εις βάρος αξιοτέρων τέκνων.



��

ο ορκος Του ιπποκραΤη

ΤΡIΤΟ AΡΘΡΟ

«Συνταγές θα δίνω ιατρικές που θα ’ναι – όσο από τη δύναμη και τη δική μου κρίση 
εξαρτάται – μόνο για το καλό του αρρώστου, και θα φυλάγομαι μη δώσω συνταγή για το 
κακό ή για να βλάψω.» 

Η προσταγή αυτή του Ιπποκράτη, η οποία πηγάζει από έναν απέραντο ανθρωπισμό, 
συναντάται ξανά και στο ρητό του συγγράμματος των «Επιδημιών», το περίφημο εκείνο 
«Ωφελέειν ή μη βλάπτειν» γνωστό στην Ευρώπη ως «primum non nocere». Είναι, μαζί 
με το Άρθρο �, η βασικότερη προσταγή που μας κληρονόμησε ο μεγάλος Διδάσκαλος. 
Αυτή που μετέτρεψε το ιατρικό επάγγελμα σε λειτούργημα και έδωσε στον ασθενή 
τη σιγουριά ότι ο ιατρός του θα κάνει το παν για να μην τον βλάψει και να τον σώσει. 
Πάνω σ’ αυτές τις δύο λέξεις χτίστηκε όλο το ιατρικό οικοδόμημα, που βασίζεται στη 
θερμή συναισθηματική επικοινωνία μεταξύ του ιατρού και του ασθενούς, στην πίστη του 
ασθενούς προς το θεράποντά του. Το άρθρο αυτό δεν αμφισβητήθηκε ευτυχώς ποτέ. 
Παραμένει δε σε όλες τις παραλλαγές του «Όρκου» αναλλοίωτο.

ΤEΤΑΡΤΟ AΡΘΡΟ 

«Και να μου το ζητήσουν, φάρμακο θανατηφόρο σε κανέναν δεν θα δώσω, και ούτε 
θα βγει από μένα μια τέτοια συμβουλή».

Στο �ο άρθρο ο ιατρός ορκίζεται ότι δεν θα χορηγήσει ποτέ θανατηφόρο φάρμακο 
προκειμένου να σκοτώσει κάποιον, είτε ασθενή είτε εχθρό. Θανατηφόρα φάρμακα 
μπορούσε τότε ο καθένας να προμηθευτεί από τους φαρμακοπώλεις, είτε ήθελε να 
αυτοκτονήσει είτε να σκοτώσει κάποιον. Σίγουρα πάλι υπήρχαν και τότε ασθενείς που 
υπέφεραν είτε από δυσβάστακτους πόνους, είτε από ανίατες αρρώστιες. Στον «Όρκο» 
ο συγγραφέας είναι απόλυτος. Οι αλλεπάλληλες αρνήσεις (ουδενί, ουδέ, ουδέ) δεν 
αφήνουν δυνατότητες υποχώρησης. Ο «Όρκος» δεν αποτρέπει απλώς τον ιατρό από τη 
χορήγηση θανατηφόρου φαρμάκου σε ασθενή, που θέλει να απαλλαγεί από τη δυσβά-
στακτη ζωή του, αλλά απαγορεύει και οποιαδήποτε συμβουλή σχετική με την παροχή 
δηλητηρίου. Άμεση, ή έμμεση υπόδειξη για τη λήψη θανατηφόρου φαρμάκου, έστω 
και μετά από πιέσεις, θεωρείται συναίνεση και συμμετοχή του ιατρού στην αυτοκτονία 
(Κιαπόκας, �996). Πάνω σ’ αυτό το άρθρο στηρίχθηκαν και οι καταδίκες των ναζιστών 
ιατρών στη Δίκη της Νυρεμβέργης. 

Αντιθέτως, στην Ιπποκρατική Συλλογή υπάρχουν διάφορα σημεία όπου εντέλλεται ο 
ιατρός να μην θεραπεύσει άτομα σε τελικό στάδιο ασθένειας, χωρίς όμως να αναφέρεται 
πουθενά η χορήγηση θανατηφόρου φαρμάκου. Στο «Περί Τέχνης» (ΙΙΙ, �) έργο του ο 
πιθανώς ίδιος συγγραφεύς παροτρύνει να μην επεμβαίνουμε στις περιπτώσεις που οι 
άρρωστοι έχουν πια τελείως νικηθεί από την ασθένειά τους. Εδώ υπάρχει μια καθαρή 
αντίθεση μεταξύ «Όρκου» και κειμένων της Ιπποκρατικής Συλλογής. Ο «Όρκος» δεν 
αμφισβητείται αλλά συμπληρώνεται.

Τις τελευταίες δεκαετίες το άρθρο � έχει αρχίσει να αμφισβητείται σοβαρά. Και ενώ 
υπάρχουν πολλές καταδίκες ιατρών για παράβαση αυτού του άρθρου σε πολλά κράτη, 
σε άλλα πάλι, όπως στην Ολλανδία, το Βέλγιο και την Ελβετία, η νέα νομοθεσία επιτρέπει 
σε ειδικές περιπτώσεις στον ιατρό τη χορήγηση θανατηφόρου σκευάσματος. Η λογική 
γι’ αυτή την απόφαση στην Ελβετία τουλάχιστον ήταν ότι, εφόσον δεν τιμωρείται ο 
αυτόχειρας, γιατί να πρέπει να τιμωρηθεί ο υποβοηθών την αυτοχειρία και μάλιστα με 
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βαρύτατες ποινές. Έτσι, έχουμε σήμερα σε διάφορα κράτη πλήρη άρνηση ορισμένων 
ιατρών να αποδεχτούν το άρθρο αυτό. 

Στο δεύτερο μέρος του άρθρου � ο «Όρκος» αναφέρει: «ούτε θα δώσω σε γυναίκα 
φάρμακο να καταστρέψει τον βλαστό της». Κι εδώ ο ιπποκρατικός ιατρός τάσσεται υπέρ 
της ζωής και ορκίζεται ότι ποτέ δεν θα βοηθήσει μια γυναίκα να καταστρέψει τον καρπό 
της κοιλίας της. 

Αντίθετα, στο έργο «Περί γυναικείης φύσεως, �2», έγκυρο μέρος της Ιπποκρατικής 
Συλλογής, ασκείται υπό όρους η έκτρωση, ιδίως όταν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας. 
Μάλιστα, ο Σωρανός, από την Έφεσο (2ος αιώνας μ.Χ.) γράφει ότι στην εποχή του υπήρχαν 
ιατροί που επέτρεπαν την άμβλωση. Ο ίδιος επιτρέπει την έκτρωση μόνον όταν η ζωή 
της μητέρας κινδυνεύει, δεν αποδέχεται όμως προσωπικούς, ή κοινωνικούς λόγους.

Σήμερα, το δεύτερο μέρος του άρθρου � αμφισβητείται ακόμη περισσότερο από το 
πρώτο μέρος και μάλιστα σχεδόν παγκόσμια. Μόνο κράτη με μεγάλη καθολική παρά-
δοση, όπως η Ιρλανδία, δεν επιτρέπουν την άμβλωση. Σε όλα τα άλλα επιτρέπεται υπό 
όρους μεν, αλλά νόμιμα και με κοινή αποδοχή. Η αυτονομία της γυναίκας υπερισχύει 
σήμερα της ζωής του εμβρύου στο πρώτο τρίμηνο της κυήσεως. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι λόγω του άρθρου αυτού να αμφισβητείται από πολύ μεγάλες ομάδες ιατρών όχι 
μόνο το συγκεκριμένο άρθρο αλλά ολόκληρος ο «Όρκος».

ΠΕΜΠΤΟ ΑΡΘΡΟ 

«Αγνή και καθαρή θα φυλάξω τη ζωή μου και την τέχνη μου.»
Όπως λέει ο μεγάλος ιστορικός της Ιατρικής Sigerist (�96�), η φράση αυτή, που 

βρίσκεται σε αντίθεση με τα άλλα άρθρα, είναι η μόνη θετικά διατυπωμένη παράγραφος 
του «Όρκου». Είναι τοποθετημένη στη μέση ακριβώς του κειμένου, και μάλιστα στο 
κέντρο μιας συμμετρικής κατασκευής του όλου «Όρκου». 

Αγνό στις πράξεις και καθαρό στις σκέψεις θέλει τον ιατρό ο Ιπποκράτης. Όποιος 
σκέπτεται οσίως κατά τους θείους νόμους, αυτός ενεργεί αγνά δηλαδή τίμια και ηθικά 
κατά το ανθρώπινο δίκαιο (Κιαπόκας, �996). Σε σχέση με όλα τα άλλα άρθρα, το άρθρο 
� έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα. Καθώς τα ηθικά απαιτούμενα από τον νέο ιατρό, η 
αγνότητα και η οσιότητα αφορούν κάθε του πράξη στον υπόλοιπο βίο του, ο νέος ιατρός 
ορκίζεται ότι θα ζήσει από εδώ και πέρα μέσα σε ένα στενό πλαίσιο και ότι θα παραμείνει 
όχι μόνον αμόλυντος αλλά και ευσεβής. 

Είναι η βασικότερη φράση του «Όρκου», είναι το αξίωμα που έκανε τον ιατρό να 
πλησιάσει το θείο. Μαζί με το «ωφελέειν ή μη βλάπτειν» βοήθησαν τον ασθενή να πιστεύει 
στον ιατρό του, καθώς εκείνος ενδιαφερόταν πιο πολύ για τον ασθενή παρά για τον 
εαυτό του. Αυτή η φράση του «Όρκου» θα επαρκούσε και μόνη της ακόμη ως πλήρης 
όρκος, καθώς εμπεριέχει όλα τα υπόλοιπα άρθρα του «Όρκου».

Προσωπική μου πεποίθηση αποτελεί το ότι το αξίωμα «Αγνώς δε και οσίως διατηρήσω 
βίον τον εμόν και τέχνην την εμήν» δεν πρέπει να συνδεθεί με το προηγούμενο άρθρο, 
όπως πρότεινε ο Edelstein, καθώς ο συγγραφέας του «Όρκου» τοποθετεί τη λέξη «δε» 
για να την ξεχωρίσει από το προηγούμενο. Το άρθρο αυτό είναι μία αυτούσια φράση. 
Θυμίζει δε, σύμφωνα και με τους Κιαπόκα (�996) και Αποστολίδη (2000), την επιγραφή 
πάνω από την είσοδο στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου και στην οποία αναγραφόταν: 
«Αγνός οφείλει να είναι καθένας που εισέρχεται στον ευωδιασμένο ναό. Αγνότητα δε 
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είναι να σκέπτεται ευλαβικά». Αν αυτό ζητούσαν, λοιπόν, από τους ασθενείς, δεν θα 
έπρεπε να είναι φυσικό, δηλαδή «εκ των ων ουκ άνευ», για τους ιατρούς; 

Το άρθρο � «θα επηρεάσει σημαντικά όχι μόνο την Ιατρική αλλά και τη Φιλοσοφία και 
τη Θεολογία. «Δικαίως και οσίως τον βίον διάγειν» λέγει ο Πλάτων και «σωφρόνως και 
δικαίως και ευσεβώς ζήσωμεν» κηρύσσει ο Απόστολος Παύλος. Μπορεί αυτή η απαίτηση 
του Ιπποκράτη να μην είναι η παλαιότερη στον ελλαδικό χώρο. Σίγουρα συναντάμε όμοιες 
σκέψεις στον Ησίοδο, τον Σόλωνα, τον Ηρόδοτο κ.ά., ο τρόπος όμως που αναγράφεται 
στον «Όρκο» ήταν καταλυτικός για την εξέλιξη του ελληνοχριστιανικού πνεύματος. 

Το άρθρο � δεν αμφισβητήθηκε σε καμιά εποχή, αν και πάρα πολύ συχνά παραβια-
ζόταν και συνεχίζει να παραβιάζεται. Είναι ίσως και το πιο δύσκολο να εφαρμοστεί και 
μπορεί λόγω αυτού του άρθρου να πολεμάται από πολλούς υποσυνείδητα σήμερα ο 
«Όρκος» σε όλα του τα άρθρα. Ακριβώς γιατί είναι πολύ λίγοι πλέον αυτοί που θέλουν 
να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν το άρθρο �, αλλά δεν τολμούν να το εκφράσουν 
δημοσίως. Είναι αυτό που καθόρισε για αιώνες την επαγγελματική συμπεριφορά των 
ιατρών, η οποία σήμερα δεν είναι πια δυστυχώς η ίδια.

ΕΚΤΟ ΑΡΘΡΟ 

«Δεν θα εγχειρίσω ούτε και άνθρωπο που υποφέρει από πέτρα, έργα τέτοια θα τα 
αφήνω σε ανθρώπους που είναι σ’ αυτά εξασκημένοι».

Το άρθρο αυτό, που παλαιά δεν αμφισβητείτο, προκάλεσε από τα μέσα του �9ου 
αιώνα πολλές συζητήσεις. Αυτές προέρχονται κυρίως από την άγνοια του χειρουρ-
γικού αντικειμένου από τους φιλολόγους, παρόλο που ήδη το �87� ο καθηγητής της 
Χειρουργικής Petrequin (�809-�876) στο σύγγραμμά του «Chirurgie d’ Hippocrate» είχε 
επιστήσει την προσοχή της ιπποκρατικής κοινότητας στη λιθοτομή. 

Στην αρχαιότητα δεν υπήρχε η δυνατότητα να γίνει προστατεκτομή σε περιπτώ-
σεις υπερπλασίας του προστάτη. Ως εκ τούτου, η δημιουργία λίθων στην ουροδόχο 
κύστη ήταν πολύ συχνή πάθηση. Πέτρες στην κύστη δεν δημιουργούν για πολύ καιρό 
συμπτώματα στον ασθενή, συχνά δε μπορούν να φθάσουν το μέγεθος αυγού κότας. 
Στους οκτώ μήνες που παρέμεινα στην Ουρολογία είδα τουλάχιστον �0-�� ασθενείς 
με λίθους κύστεως μεγέθους αυγού πέρδικας. Από τη στιγμή που εμφανιστεί όμως μια 
ουρολοίμωξη, οι πόνοι και οι σπασμοί είναι τραγικοί, ειδικά δε το τσούξιμο είναι αφόρητο. 
Η ζωή είναι δυσβάστακτη μέχρι αυτοκτονίας. Η λέξη «στραγκουρία» που χαρακτηρίζει 
αυτό το σύμπτωμα αναφέρεται ήδη στην Ιπποκρατική Συλλογή. 

Ήδη στη αρχαιότητα, αλλά και μέχρι τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, υπήρχαν ειδικοί ια-
τροί, παλαιά ονομαζόμενοι λιθοτόμοι, οι οποίοι τοποθετούσαν και έδεναν τον ασθενή στο 
χειρουργικό τραπέζι στη επονομαζόμενη «θέση λιθοτομής» (Steinschnittlage, Lithotomy 
position, position de taille). Κατόπιν με τον λιθοτόμο —το ειδικό για τη λιθοτομία μαχαι-
ρίδιο— έκαναν μία και μόνη παράμεση τομή (0,�-� εκατ. μακριά από τη μέση γραμμή) 
στο περίνεο. Αργότερα η τομή εγίνετο κάθετα στο περίνεο, ανάμεσα από την ουρήθρα 
και τον πρωκτό. Προχωρούσαν διαμέσου του προστάτη χωρίς να τραυματίσουν την 
ουρήθρα, στην οποία είχαν βάλει πριν καθετήρα, και έφθαναν έτσι μέχρι την ουροδόχο 
κύστη. Κατόπιν εισήγαγαν στην κύστη τον λιθοτρίπτη, ή τον λιθουλκό και σμίκραιναν, 
ή έβγαζαν το λίθο. Στη συνέχεια, οι ασθενείς ουρούσαν για ένα διάστημα από την οπή 
αυτή, η οποία έκλεινε μετά από �-� εβδομάδες. Οι λιθοτόμοι ήταν «περιοδευτές ιατροί», 
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οι οποίοι έκαναν μόνο αυτή την εγχείρηση. Μάλιστα στην Ήπειρο υπάρχει ακόμα ένα 
χωριό, όπου όλοι οι κάτοικοι έχουν το επίθετο «Καλογιατρός» και οι οποίοι μέχρι τον Α’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο περιφέρονταν σε όλη την Ανατολή κάνοντας μόνο αυτή την εγχείρη-
ση. Σήμερα, έχουν επιπλέον βρεθεί πάρα πολλά χειρουργικά εργαλεία, όπως λιθουλκοί, 
(Εικ. �) λιθοτρίπτες, λιθαναβολείς, αλλά και λιθοτομικά μαχαιρίδια που φθάνουν μέχρι 
τον �ο π.Χ. αιώνα. Η εγχείρηση αυτή γινόταν λοιπόν την εποχή του Ιπποκράτη.

Ειδικότερα δε ο Ιπποκράτης γράφει στο «Περί Νούσων» (Ι, 6) ότι: «Τα λάθη τα σχε-
τικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις είναι: να μη διαγιγνώσκετε το πύον σε ένα τραύμα, 
να μην μπορείτε να εκτελέσετε τον καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης και μετά τον 
καθετηριασμό να μην διαγιγνώσκετε τη λιθίαση της κύστης». Ο δε Γαληνός προσθέτει 
(�7, Β, σ. 289): «ο δε εν τη κύστει λίθος… υπό χειρουργίας μόνης θεραπεύεται».

Πέραν αυτών, περιγραφή της εγχειρήσεως υπάρχει εκατοντάδες χρόνια πριν από τον 
Ιπποκράτη στο ινδικό βιβλίο χειρουργικής του Susruta, το λεγόμενο Susruta Samhita. 
Κατά τον Κέλσο (�ος αιώνας μ.Χ.), η λιθοτομή περιγράφεται από τον Αμμώνιο τον Αλε-
ξανδρέα (�ος αιώνα π.Χ.), τον οποίο αποκαλούσαν και Λιθοτόμο. Περιγράφεται επίσης 
από τον Μέγη τον Σιδώνιο (�0 π.Χ.-�0 μ.Χ.), τον Ρούφο τον Εφέσσιο (�ος αιώνα μ.Χ.), 
αλλά κυρίως με απόλυτη ακρίβεια από τον Παύλο Αιγινίτη. Τα χειρουργικά εργαλεία 
λιθουλκός και λιθαναβολεύς αναφέρονται και από τον Αέτιο τον Αμιδινό.

Ως χειρουργός είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι δεν πρόκειται για απαγόρευση ευ-
νουχισμού όπως πρότειναν διάφοροι παλαιοί Ιπποκρατιστές, οι οποίοι δεν γνώριζαν ότι 
η εγχείρηση αυτή γινόταν στην εποχή του Ιπποκράτη, αλλά αντίθετα ότι πρόκειται για 
ένα σεβασμό στην εξειδίκευση των εμπειρικών αυτών ουρολόγων, στους οποίους πα-
ραπέμπει τους ασθενείς του, καθώς η εγχείρηση αυτή δεν είναι μόνο τεχνικά δύσκολη, 
αλλά και επικίνδυνη. Επιπλοκές, όπως αιμορραγία —ακατάσχετη δε εάν τραυματιστεί η 
προστατική αρτηρία—, βαρύτατες έως θανατηφόρες λοιμώξεις, τρώσεις της ουρήθρας 
με συνέπεια ενός ουρηθρο-δερματικού συριγγίου, ή διατομές των σπερματικών αγγείων, 
ήταν εύκολο να συμβούν και χρειαζόταν απόλυτη εξειδίκευση για να κάνεις την τομή 

Εικ. 4. Λιθουλκοί από Μικρά Ασία, 2-�ος αι. μ.Χ., Mathäus, Der Arzt in Rom Zeit Landesmuseum Aalen 
�989;��:Abb.20.
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σωστά στη μοναδική μη επικίνδυνη θέση, παραουρηθρικά διαμέσου του προστάτη. Ως 
χειρουργός θεωρώ κάθε άλλη πρόταση ακατανόητη. Αυτή δε του ευνουχισμού αν μη τι 
άλλο δυσνόητη. Γιατί άλλωστε να πρέπει να αλλάξουμε το κείμενο όπως προτείνεται από 
τους «ευνουχιστάς», π.χ. γιατί να αντικατασταθεί η λέξη «λιθιώντας» με τη λέξη «αιτού-
ντας», ή να αντικατασταθεί όλο το άρθρο με το «ου τεμεώ δε ουδέ μη εν ηλικίη εόντας», 
δηλαδή «δεν θα χειρουργήσω ποτέ εφήβους». Για να δικαιολογηθεί το τι πιστεύουν; Σε 
κανένα κείμενο δεν υπάρχει έστω και υπόνοια ότι ήταν διαφορετικά γραμμένο. 

Το άρθρο 6 του «Όρκου» είχε και ένα ευεργετικό επακόλουθο τουλάχιστον για τους 
«ουρολόγους-λιθοτόμους» αυτούς οι οποίοι επί 2�00 χρόνια βιοποριζόταν μόνον από 
αυτή την εγχείρηση.

Το άρθρο 6, όπως ακριβώς είναι, συνάδει πλήρως με την όλη Ιπποκρατική Συλλογή, 
όπου όχι μόνο περιγράφονται τρόποι εγχειρήσεων αλλά και η αντιμετώπιση των επιπλο-
κών. Ας σημειωθεί επιπλέον ότι το �ο άρθρο του «Όρκου» αναφέρεται στη Διαιτητική, 
το �ο στη Φαρμακευτική, άρα είναι φυσικό να ασχοληθεί το �ο άρθρο μετά το �ο, που 
είναι το κεντρικό, με τη Χειρουργική. Με το άρθρο αυτό δεσμεύει το νέο ιατρό να μη 
αναλαμβάνει εγχειρήσεις στις οποίες δεν έχει εκπαιδευτεί και να παραπέμπει τον ασθενή 
όπου υπάρχουν ειδικοί, ακόμα κι αν είναι εμπειρικοί και μόνο. Προστατεύει λοιπόν το νέο 
ιατρό από λάθη που θα μπορούσε να κάνει και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν 
τον ασθενή στο θάνατο, καθώς ο νέος ιατρός θα μπορούσε να κάνει πολύ εύκολα λάθη 
και να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον ασθενή του. Ας μην ξεχνάμε δε και τον 
«Αφορισμό» (6,�8) της Ιπποκρατικής Συλλογής όπου αναφέρεται ότι τραυματισμοί της 
κύστης είναι θανατηφόροι (κύστιν διακοπέντι... ...θανατώδες). Αντίθετα, στον Γαληνό 
(Σχολ. Ιπποκρ. Γαλην. ΙΙ, �9�) διαβάζουμε «τον τράχηλον της κύστεως ορώμεν οσημέραι 
θεραπευόμενον εν ταις λιθοτομίαις».

Ο Ιπποκράτης δεν ενδιαφέρεται ποιος θα κάνει την εγχείρηση, ενδιαφέρεται μόνο να 
γίνει σωστά, θεωρεί δε ότι ακόμη και ο εμπειρικός χειρουργός είναι καλύτερός του.

Η αμφισβήτηση του άρθρου 6 άρχισε περιέργως πώς από τα μέσα του �9ου αιώνα και 
έφθασε στο απόγειό της στα μέσα του 20ού αιώνα με τον Edelstein. Το εύλογο ερώτημα 
είναι γιατί δεν αμφισβητήθηκε νωρίτερα; Μήπως για να υπάρξει άλλο ένα στοιχείο που 
να στηρίζει τη θεωρία της πυθαγόρειας προέλευσης του «Όρκου», και ότι ο Όρκος δεν 
είναι του Ιπποκράτη; 

ΕΒΔΟΜΟ ΑΡΘΡΟ

«Σε όποια σπίτια θα μπαίνω, για το καλό θα μπαίνω των αρρώστων. Θα μένω μακριά 
από κάθε αδικία θεληματική και από κάθε βλάβη, ιδίως θα μένω μακριά από κάθε πράξη 
αφροδισιακή πάνω σε σώματα γυναικεία ή ανδρικά, ελευθέρων ή σκλάβων.»

Ο νέος ιατρός διαβεβαιώνει εδώ τους θεούς και το δάσκαλό του ότι θα σέβεται τα 
σπίτια των ασθενών του κρατώντας τον εαυτό του μακριά από κάθε ανηθικότητα, ιδίως δε 
μακριά από κάθε αφροδισιακή πράξη, κι αυτό ανεξάρτητα εάν πρόκειται για γυναίκες, ή 
άνδρες, ελεύθερους ή σκλάβους. Είναι από τις πρώτες φορές που εξισώνονται οι σκλάβοι 
με τους ελευθέρους. Κάτι που για την εποχή εκείνη είναι τελείως επαναστατικό. Ίσοι 
μεταξύ τους θεωρούνταν μόνο οι ελεύθεροι, ενώ οι σκλάβοι εξισώνονταν με τα πράγματα 
και τα περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα από τους λίγους φιλοσόφους που εναρμονίζονται 
με την άποψη του Ιπποκράτη και καυτηριάζει αυτή την ανισότητα ήταν ο φιλόσοφος 
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του �ου αιώνα Αλκιδάμας, μαθητής του Γοργία, ο οποίος αναφέρει: «ελευθέρους αφήκε 
πάντας θεός, ουδένα δούλον η φύσις πεποίηκεν». Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι και ο 
Πλάτων είχε συλληφθεί και ήταν αρκετό χρόνο σκλάβος. Όπως γράφει ο Κιαπόκας: «Σε 
μια εποχή όπου οι δούλοι θεωρούνταν ιδιοκτησία των κυρίων τους, αυτές οι διακηρύξεις 
για σεβασμό προς κάθε άνθρωπο χωρίς διακρίσεις, ξεπερνούν τα ήθη των κλασικών 
χρόνων και προσεγγίζουν τη χριστιανική διδασκαλία: «Ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, 
ουκ ένι άρσεν και θήλυ». Βλέπουμε λοιπόν η Ιπποκρατική εντολή να επηρεάζει σοβαρά 
και να ενσωματώνεται στη χριστιανική διδασκαλία.

Στο «Περί Ευσχημοσύνης» (Περί Ευσχ. ��), αλλά και στο «Περί Ιατρού» έργα της 
Ιπποκρατικής Συλλογής ο συγγραφέας προσδιορίζει με ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια τις 
υποχρεώσεις του ιατρού που πηγάζουν από αυτό το άρθρο και περιγράφει με μεγάλη 
λεπτομέρεια πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο ιατρός. 

Στη Ρωμαϊκή εποχή το άρθρο 7 δεν ετηρείτο πλήρως, καθώς οι δούλοι είχαν τους 
δικούς τους ιατρούς οι δε ελεύθεροι είχαν απελεύθερους, ή ελεύθερους ιατρούς. Με την 
κατάρρευση της δουλείας και του Apartheid το άρθρο αυτό επήρε πολύ μεγαλύτερη αξία 
καθώς αναγνωρίστηκε το μεγαλείο της προσωπικότητας του συγγραφέα του «Όρκου», 
ο οποίος πριν καν εμφανιστεί ο Χριστιανισμός εξίσωνε όλους τους ανθρώπους.

ΟΓΔΟΟ ΑΡΘΡΟ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

«Όσα ασκώντας το επάγγελμά μου θα δω ή θ’ ακούσω –ας είναι και πέρα από το 
επάγγελμά μου, στην αναστροφή με τους ανθρώπους– που δεν θα πρέπει ποτέ στους 
έξω να κοινολογηθούν, θα τα σκεπάζω με τη σιωπή μου: μυστικά θα τα θεωρώ, που κανείς 
δεν πρέπει γι’ αυτά να μιλά».

Το ιατρικό απόρρητο είναι το θέμα του προτελευταίου άρθρου του «Όρκου». Ο νέος 
ιατρός ορκίζεται ότι θα τηρεί όλα τα μυστικά των ασθενών του και όχι μόνο. Αλλά και 
όσα μαθαίνει στις σχέσεις του με άλλους ανθρώπους. Οφείλει να τηρεί σιωπή, όταν 
συζητούν για άλλους και να είναι ιδιαίτερα συγκρατημένος. Η εχεμύθεια του ιατρού 
είναι απόλυτη και δεν επιδέχεται παραβιάσεις.

Κατά τους ειδικούς, φαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία του ανθρώπου 
όπου καταγράφεται ανάλογη εντολή. Κάτι που δείχνει για άλλη μία φορά τη μοναδικότητα 
αυτού του κειμένου. Από όλα τα άρθρα του «Όρκου» ίσως είναι αυτό που τηρήθηκε με 
τη μεγαλύτερη συνέπεια και μάλιστα από όλους τους ιατρούς. Το ιατρικό απόρρητο 
είναι ένας κώδικας υψίστης ηθικής και έχει παραμείνει διαμέσου των αιώνων απαράβατο! 
Δεν αμφισβητήθηκε μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα. 

Για πρώτη φορά τώρα οι ασφαλιστικές εταιρείες απαιτούν από τους ασφαλισμένους 
να έχουν αποδεσμεύσει τον ιατρό τους από το ιατρικό απόρρητο πολύ πριν χρειαστούν 
θεραπεία. Σήμερα, οι περισσότεροι ασφαλιζόμενοι υπογράφουν, κατά τη σύναψη του 
συμβολαίου με την εταιρεία, ότι δίδουν το δικαίωμα στον ιατρό να δώσει λεπτομέρειες 
για την πάθησή τους στην ασφαλιστική εταιρεία. Προσωπικά, ως ασφαλισμένος, υπέ-
γραψα την απαίτηση της εταιρείας για απελευθέρωση του μέλλοντος ιατρού μου από 
το ιατρικό απόρρητο. Θεωρώ ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Γενικώς, όμως, αυτό είναι 
λανθασμένο. Άλλοι μπορεί να έχουν κάτι να κρύψουν. Και τότε τι θα κάνουν; Δεν θα 
ασφαλιστούν; 

Ως ιατρός ουδέποτε έδωσα στοιχεία ασθενούς, ούτε ακόμη κι όταν μου το επέβαλε 
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εισαγγελεύς. Παρέδωσα τη σφαίρα με την οποία είχε πληγωθεί ασθενής στον ίδιο και όχι 
στην εισαγγελία, η οποία το απαιτούσε. Η σφαίρα προερχόταν από πιστόλι αστυνομικού 
που πλήγωσε τον ασθενή κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών. Με αυτή τη σφαίρα θα 
μπορούσε ο ασθενής μου, που ήτο πράγματι το άτομο που έψαχνε η αστυνομία, να ενο-
χοποιηθεί ως δολοφόνος. Πιστεύω ακόμη ακράδαντα ότι έπραξα σωστά, αν και πολλοί 
νομικοί έχουν αντίθετη γνώμη. Είχα ευτυχώς την πλήρη κάλυψη του διδασκάλου μου 
και εκ των υστέρων του Ιατρικού Συλλόγου της πόλεως αλλά και του καθηγητού της 
Ιατροδικαστικής, ο οποίος εκλήθη να γνωματεύσει. Στηριχθήκαμε όλοι σ’ αυτό το άρθρο 
του «Όρκου». Ο ιατρός δεν είναι δικαστής ούτε δήμιος. Αργότερα, ο ασθενής παρέδωσε 
ο ίδιος τη σφαίρα στην αστυνομία, αφού διαπραγματεύτηκε διάφορα ελαφρυντικά.

ΕΝΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

«Όσο τον όρκο μου αυτόν αυτόν θα τον κρατώ και δεν θα τον πατάω, άμποτε να χαί-
ρομαι τη ζωή και την τέχνη μου, έχοντας πάντα καλό όνομα ανάμεσα στους ανθρώπους. 
Αν όμως παραβώ τον όρκο μου και τον πατήσω, να μου συμβούν ακριβώς τα αντίθετα.»

Όπως η αρχή του «Όρκου» είναι τυπική για τους αρχαίους όρκους, το ίδιο ισχύει 
και για το τέλος. Ο «Όρκος» κλείνει με τυπικό για την αρχαιότητα τρόπο. Ο νέος ιατρός 
εύχεται για τον εαυτό του να τιμάται παντοτινά από όλους τους ανθρώπους, εφόσον 
κρατήσει τον όρκο του, και να του συμβεί ακριβώς το αντίθετο εάν δεν τον τηρήσει. 

Η ευχή αυτή στο τέλος του «Όρκου» και το πρώτο άρθρο, όπου επικαλείται τους 
θεούς, έχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ τους. Και τα δύο άρθρα αρχίζουν με την ίδια 
λέξη «όμνυμι» που σημαίνει «ορκίζομαι». Επίκληση των θεών έχουμε στο πρώτο άρθρο, 
ευχή και κατάρα από τους θεούς στο τελευταίο. Θρησκευτική η αρχή, θρησκευτικό και 
το τέλος. Μοιάζει σαν να ολοκληρώνεται ένας κύκλος εννέα άρθρων με ηθικό κορύφωμα 
στο μεσαίο �ο άρθρο.

Όπως ελέχθη και για το �ο άρθρο, και στον επίλογο δημιουργείται ένα ασυμβίβαστο 
με την εκάστοτε εποχή. Σε πολλές είτε προϋπάρχουσες είτε επόμενες θρησκείες δεν 
ήταν δυνατόν να ορκισθεί ο πιστός ούτε στον Απόλλωνα ούτε στον Ασκληπιό, αλλά ούτε 
να ζητήσει ένας πιστός μονοθεϊστικής θρησκείας να τον τιμωρήσουν οι θεοί. Έτσι, αυτά 
τα δύο άρθρα χρειαζόταν μονίμως προσαρμογή στην ανάλογη θρησκεία, ή εποχή. Αυτό 
όμως, περιέργως πώς, δεν αποτέλεσε ποτέ ανυπέρβλητο εμπόδιο. Ιδιαίτερα δε στον �9ο 
και 20ό αιώνα, στους οποίους και αναφερόμαστε. Οι άλλες εντολές του «Όρκου» είχαν 
και έχουν τόσο μεγάλες αξίες που έκαναν τις διάφορες θρησκείες να ενστερνίζονται 
τον «Όρκο» αλλάζοντας μόνο το Θεό στον οποίο ορκίζονταν οι νέοι ιατροί. Ακόμη και 
οι άθεοι, που έχουν σοβαρό πρόβλημα να ορκισθούν σε ένα Θεό, βρήκαν λύση και 
ορκίζονται σε μια ύψιστη Δύναμη.

Ίσως επειδή τελικά ορκιζόμαστε στον εαυτό μας και τη συνείδησή μας, να παίζει 
ένα ρόλο για τον καθένα μόνον εκείνος ο Θεός στον οποίο πιστεύει. Θα αναφέρω ένα 
ανάλογο παράδειγμα: Επί ��0 περίπου χρόνια και μέχρι και το �97�, ο στρατός της 
Ελλάδος, δηλαδή το 90% του ανδρικού πληθυσμού, ορκιζόταν «στο Θεό, την Πατρίδα 
και το Βασιλέα». Από το �908 έως το �97� ο στρατός αυτός αποδεικνυόταν, χωρίς 
να τον νοιάζει, επίορκος αντικαθιστώντας «τον Βασιλέα» με κάποια επανάσταση, ή τη 
λέξη δημοκρατία. Έτσι, γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί ήταν αρκετά εύκολο κάποιος 
να αντικαταστήσει τους αρχαίους θεούς με εκείνον που πίστευε.
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Αναλύοντας άρθρο προς άρθρο τον Ιπποκρατικό «Όρκο» βλέπει κανείς ότι ορισμένα 
άρθρα έμειναν από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αναλλοίωτα. Άλλα πάλι άλλαζαν ανα-
λόγως της θρησκείας, της χώρας, της σχολής, ή ακόμη και της ακρίβειας της απόδοσης 
του κειμένου σε διάφορες γλώσσες. Έτσι, ο «Όρκος του Ιπποκράτη» έχει εμφανιστεί στο 
πέρασμα του χρόνου με πάρα πολλές παραλλαγές, κάτι που τον κάνει εύκολα ευάλωτο 
στην κριτική, ακόμη και στην αμφισβήτηση της αυθεντικότητας. Δεν παύει όμως να είναι 
ένας ηθικός κώδικας, ένα κείμενο της Ιατρικής που ζηλεύουν και προσπαθούν να φέρουν 
στα μέτρα τους πολλές άλλες επιστήμες, όπως η Βιολογία, η Φυσική, η Γενετική, που δεν 
έχουν κληρονομήσει ανάλογες ηθικές κατευθύνσεις και αρχές. Είναι, όπως ελέχθη, ένα 
κείμενο που μετέτρεψε το επάγγελμα του ιατρού σε λειτούργημα. Και ακριβώς επειδή 
το πνεύμα των ηθικών προσταγμάτων του είναι τόσο υψηλό, δεν φοβάται προσαρμογές 
του λεκτικού του σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε εποχής.

ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΟΥ «ΟΡΚΟΥ» ΚΑΤΑ ΤΟ �9ο ΚΑΙ 20ό ΑΙΩΝΑ

Σύγχυση επικρατεί και με το πότε η ορκωμοσία των ιατρών γίνεται με τον «Όρκο» του 
Ιπποκράτη. Όπως φαίνεται από τα χειρόγραφα και τα παλαίτυπα του �6ου αιώνα, κατά τον 
Vivian Nutton (�99�) επανεισήχθη στη Δύση μόλις το �80� στο Μονπελιέ. Ίσως να έχει 
δίκιο όσον αφορά το ακριβές κείμενο των παλαιοτύπων του �6ου αιώνα. Υπάρχουν όμως 
αρκετές μαρτυρίες που δείχνουν ότι πολλές διαφορετικές ομάδες ιατρών ορκίζονταν 
με διάφορες παραλλαγές του «Όρκου» αυτού πολύ παλαιότερα.

Γνωστό είναι ότι στην κλασική και την ελληνιστική εποχή ο «Όρκος» είχε μικρή απο-
δοχή και ήταν μάλλον μόνο τοπικά αποδεκτός. Καταρχάς στην Κω, κατόπιν στο Βασίλειο 
των Πτολεμαίων της Αιγύπτου και από εκεί στα άλλα ελληνιστικά βασίλεια. Στο τέλος 
της αρχαιότητας μοιάζει να έχει γίνει γενικά αποδεκτός. Πάντως, ο Γαληνός, αλλά και 
αργότερα οι Βυζαντινοί και οι Άραβες, τον ενστερνίζονται πλήρως.

Στο Σαλέρνο, το επονομαζόμενο τότε Civitas Hippocratica (Ιπποκρατική Πόλη), οι 
σπουδαστές δίνουν ήδη τον «Όρκο» κατά τον ��ο αιώνα. Σημαντική προσθήκη στον 
Ιπποκρατικό «Όρκο» του Σαλέρνο είναι να παρέχεται δωρεάν θεραπεία στους φτωχούς, 
πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται από τον Ιπποκράτη στον «Όρκο», πιθανότατα διότι 
εξυπακούετο. Είναι όμως τελείως μέσα στο ιπποκρατικό πνεύμα (Εικ. �). Επιπλέον, λόγω 
του πνεύματος των μεσαιωνικών καιρών, ο υποψήφιος ιατρός είναι υποχρεωμένος να 
ακολουθεί τις εντολές της Σχολής και να μην αντιλέγει στις γνώμες των διδασκάλων 
του, κάτι τελείως αντίθετο στο Ιπποκρατικό πνεύμα.

Λίγο αργότερα, τον �2ο αιώνα, στην αραβική Κόρδοβα της Ισπανίας ο Muhamed al 
Gafiqi αλλάζει στον «Όρκο» την υποχρέωση για τη μετάδοση των γνώσεων στα παιδιά 
του διδασκάλου σε μια απλή προτροπή: «Πρόσεχε τα παιδιά του διδασκάλου σου όπως 
τους αδελφούς σου». Προσθέτει επίσης και μια νέα πρόταση για την ιατρική αμοιβή: 
«Μην επιδιώκεις θησαυρούς από τη θεραπεία αλλά να επιδιώκεις τη θεϊκή ανταμοιβή». 
Τέλος, στο άρθρο για την αμοιβή από τους φτωχούς προτρέπει τον νέο ιατρό με το «αν 
μπορείς, προσπάθησε να παρέχεις δωρεάν και τα φάρμακα».

Στo Μονπελιέ της Γαλλίας, ήδη τον �2ο αιώνα οι φοιτητές της Ιατρικής του Πανεπι-
στημίου ορκίζονται σε μια απλουστευμένη μορφή του Όρκου «Ενώπιον των Καθηγητών 
της Σχολής και των συμμαθητών μου και μπροστά στην εικόνα του Ιπποκράτη... ορκίζομαι 
στο όνομα του Ανωτάτου Όντος ότι θα τηρήσω τους νόμους της τιμής και της χρηστό-
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τητας κατά την εξάσκηση της Ιατρικής. Θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου δωρεάν στους 
πτωχούς και δεν θα απαιτήσω ποτέ υπερβολική αμοιβή για την εργασία μου... Θα είμαι 
διακριτικός στο σπίτι του αρρώστου..., δεν θα μεταδώσω μυστικά που θα μου εμπιστευ-
θούν, δεν θα συμβάλω στη διαφθορά των ηθών ή στο έγκλημα. Γεμάτος σεβασμό και 
ευγνωμοσύνη προς τους διδασκάλους μου θα μεταδώσω στους υιούς τους τη διδασκαλία 
που πήρα από τους γονείς τους. Ας έχω την εκτίμηση των ανθρώπων, αν είμαι πιστός 
στις υποσχέσεις μου, ας έχω ανυποληψία και την περιφρόνηση των συναδέλφων μου, αν 
δεν τηρώ τον όρκο μου». 

Εικ. 5. Ο Όρκος του «Ιπποκράτη» Σχολή του Σαλέρνου, �6ος αι. μ.Χ.
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Με την εμφάνιση του Αδαμαντίου Κοραή στο Μοντπελιέ, και τις άψογες μεταφράσεις 
ιπποκρατικών κειμένων από τον ίδιο, θεσπίζεται να δίδεται από το �80� ο ακριβής Ιππο-
κρατικός «Όρκος», όπως αυτός αναφέρεται στα πρώτα παλαιότυπα, με μόνη αλλαγή 
στο θέμα της επικλήσεως του Θεού. 

Με την ανακάλυψη της τυπογραφίας ο Ιπποκρατικός «Όρκος» εκδίδεται αρχικά στη 
Ρώμη, το ��8�, από τον A. Brentius. Στη συνέχεια, θα εμφανιστούν άλλες δεκατρείς 
εκδόσεις στα ελληνικά και τα λατινικά και άλλες δέκα εκδόσεις μαζί με άλλα έργα του 
Ιπποκράτη (Κιαπόκας, �996). 

Τον �6ο αιώνα, ο «Όρκος» του Ιπποκράτη εδίδετο επίσης από τους φοιτητές στο 
Πανεπιστήμιο του Würtenberg στη Γερμανία ήδη από ��08. Πέραν αυτών, κατά τον 
�6ο και τον �7ο αιώνα διδασκόταν δίπλα στον Ιπποκρατικό «Όρκο» κι άλλα κείμενα του 
Ιπποκράτη, όπως το «Προγνωστικό», το «Περί Αέρων Υδάτων Τόπων» και οι «Αφορισμοί» 
στα Πανεπιστήμια του Μοντπελιέ, της Μπολώνιας, της Ρώμης, της Πάδοβας και των 
Παρισίων.

Το ίδιο ισχύει και για τον �8ο αιώνα, κατά τον οποίο συντάσσονται και διατηρούνται 
στα διάφορα πανεπιστήμια της Ευρώπης ανάλογες παραλλαγές του Όρκου, όπως αυτή 
του Μονπελιέ, με μικρές μόνο τροποποιήσεις. 

Στο τέλος του �8ου αιώνα πρωτοεμφανίζεται στη Δύση και η επονομαζόμενη «Δέη-
ση του Μαϊμονίδη», του μεγαλυτέρου ίσως Εβραιοάραβα ιατρού που γεννήθηκε στην 
Κόρδοβα της Ισπανίας το ����, περιόδευσε τη Βόρεια Αφρική και την Παλαιστίνη και 
εγκαταστάθηκε και πέθανε στην Αίγυπτο το �20�. Πρόκειται για μια δέηση την οποία 
κάθε ιατρός, ανάλογα με την πίστη και την κοσμοθεωρία του, μπορεί να απευθύνει προς 
τον Ύψιστο είτε καθημερινά είτε κατά περίπτωση. Σ’ αυτή ζητείται «να προφυλάσσει 
ο Θεός τον ιατρό από τη φιλοχρηματία και τη μεγαλομανία, που είναι εχθροί της φιλαν-
θρωπίας και της αλήθειας…, να στηρίζει ο Θεός την καρδιά του για να υπηρετήσει εξίσου 
τον πλούσιο και τον φτωχό, τον τίμιο και τον άτιμο, τον φίλο και τον εχθρό, αφού όλοι 
είναι πλάσματα του ίδιου του Θεού…, να του χαρίζει υγεία…, να τον φωτίζει» κ.λπ. Στην 
παρακλητική αυτή δέηση παρατηρείται μια μετάθεση της ευθύνης για τη σωστή άσκη-
ση του ιατρικού επαγγέλματος στην Ανωτέρα Δύναμη, ενώ στον Ιπποκρατικό «Όρκο» 
προβάλλεται έντονα η υπευθυνότητα του ιατρού, ο οποίος ζητεί να του επιβληθούν 
κυρώσεις εάν δεν τηρήσει τον «Όρκο» του.

Η δέηση αυτή πρωτοεμφανίστηκε το �79� και εγράφη από τον Γερμανό ιατρό Marcus 
Herz και τον Άγγλο φιλάνθρωπο Moses Mendelssohn ως μια εναλλακτική εκδοχή του 
Ιπποκράτειου «Όρκου» για τους Εβραίους ιατρούς. Μια δέηση που προωθείται έντονα 
σήμερα από τις εβραϊκές συντεχνίες ιατρών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες όμως 
δεν αναφέρουν ότι ο όρκος αυτός δεν έχει γραφεί από τον Μαϊμονίδη, αλλά �00 χρόνια 
αργότερα (Farlander, 200�).

Στην αρχή του �9ου αιώνα ο Thomas Percival (�7�8–�80�) γράφει ένα από τα πρώτα 
βιβλία για την ιατρική Ηθική με τίτλο «Medical Ethics, Εδιμβούργο �80�». Χωρίζει το έργο 
του σε κεφάλαια κατά τις παραγράφους του Ιπποκρατικού «Όρκου». Το βιβλίο αυτό θα 
επηρεάσει βαθιά τους ηθικούς κώδικες των Αγγλοσαξόνων ιατρών, και θα επιβάλει τον 
«Όρκο» στην Αγγλία. 

Ο «Όρκος» του Πανεπιστημίου του Βερολίνου του �8�0 ακολουθεί επίσης το Iππο-
κρατικό Πνεύμα είναι όμως αρκετά αλλοιωμένος. «Επίσημα υπόσχομαι και ορκίζομαι ότι 
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δεν αναλαμβάνω να ασκήσω την τέχνη για δικό μου όφελος, αλλά σκοπεύω να υπηρετήσω 
τη δόξα του Θεού, να προασπίσω την υγεία των συνανθρώπων μου και κατά τη δύναμή 
μου να προσθέσω κάτι στην τέχνη μου. Θα εκτελώ πιστώς και ευλαβώς τις υποχρεώσεις 
μου... και θα βοηθώ κάθε πάσχοντα πλούσιο ή πτωχό χωρίς διακρίσεις... Δεν θα θέσω 
σε κίνδυνο τη ζωή κανενός ανθρώπου με μάταια πειράματα ή αμφίβολα μέσα... και δεν 
θα εκπέσω ασκώντας την τέχνη μου με ανήθικες προθέσεις... Θα συμπεριφέρομαι στους 
συναδέλφους μου με τρόπο που αρμόζει στην αξιοπρέπεια της τέχνης μου..., θα συνερ-
γάζομαι μαζί τους για τη θεραπεία των ασθενών και όσο μπορέσω θα κάνω την εργασία, 
στην οποία αφιερώθηκα, μια άγια αποστολή. Έτσι, να με βοηθήσει ο Θεός και το Άγιόν του 
Ευαγγέλιο.» Ο «Όρκος» αυτός μπορεί να μην χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο του Ιπποκρατικού 
«Όρκου», δεν παύει όμως να ακολουθεί τις γενικές γραμμές και το πνεύμα του.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο «Όρκος» θεσπίζεται το �8�6 από την Αμε-
ρικανική Ιατρική Ένωση (Farlander, 200�). 

Η βαθιά επίδραση του Ιπποκρατικού Όρκου διαφαίνεται και στον ιδρυτικό κώδικα 
του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, που ίδρυσε το �86� ο Ερρίκος Ντυνάν (�828-�9�0). Ο 
ηθικός αυτός κώδικας έχει ως βασικές αρχές τον ανθρωπισμό, την εκούσια προσφορά, 
την ανιδιοτέλεια, την δικαιοσύνη, την εντιμότητα κ.λπ. και αποτελεί κράμα ιπποκρατικής 
και χριστιανικής θεώρησης του ανθρώπου. Και εδώ η επίδραση του «Όρκου» αλλά και 
του προτεσταντικού υπόβαθρου είναι προφανής.

Μεγάλο ρόλο θα παίξουν, κατά τον �9ο και 20ό αιώνα, οι μεταφράσεις του Αδ. Κοραή 
(�790), του Emile Littré στα γαλλικά (�8��), του J. von Ruder στα γερμανικά (�86�) και 
των P. Smith (�892) και W.H.S. Jones (�92�) στα αγγλικά. 

Ενδιαφέρον προκαλεί και η δημιουργία ενός τελείως νέου όρκου —του «Όρκου των 
Νοσηλευτών»— που συντάχθηκε για τους νοσηλευτές επάνω στα πρότυπα του Ιππο-
κρατικού «Όρκου» των ιατρών στο τέλος του �9ου αιώνα στην Αγγλία (Κιαπόκας, �996). 
«Δεσμεύομαι επισήμως ενώπιον του Θεού και ενώπιον της συνελεύσεως, να διάγω βίον 
αγνό και να εξασκώ νομίμως το επάγγελμά μου. Θα απέχω από κάθε βλάβη και κακοήθεια 
και δεν θα πάρω ούτε θα προμηθεύσω καμία δηλητηριώδη ουσία… Θα προσπαθήσω, όσο 
μπορώ, να ανυψώσω το επίπεδο της τέχνης μου, θα διαφυλάξω ότι μου εμπιστευθούν 
προσωπικά και κάθε υπόθεση της οικογένειας που θα γνωρίσω κατά την εξάσκηση του 
επαγγέλματος μου. Θα βοηθώ τον ιατρό στο έργο του και θα μεριμνώ για το καλό εκείνων 
που εμπιστεύονται τον εαυτό τους στις φροντίδες μου». Είναι ίσως η πρώτη προσπάθεια 
να δημιουργηθεί ηθικό υπόβαθρο για ένα νέο επάγγελμα.

Ανάλογη είναι και η υπόσχεση που διατυπώθηκε από τη φοιτητική ομάδα Pugwash 
στις ΗΠΑ για διάφορες άλλες θετικές επιστήμες και έχει υπογραφεί από χιλιάδες 
φοιτητές διαφόρων χωρών «Υπόσχομαι να εργάζομαι για έναν καλύτερο κόσμο όπου η 
επιστήμη και η τεχνολογία θα χρησιμοποιούνται κοινωνικά υπεύθυνα. Δεν θα χρησιμο-
ποιήσω την εκπαίδευσή μου για κανένα σκοπό που μπορεί να βλάψει ανθρώπους ή το 
περιβάλλον. Καθόλη τη διάρκεια της καριέρας μου θα αναλογίζομαι (consider) πριν πράξω 
το οτιδήποτε τις ηθικές επιπλοκές που μπορεί να επιφέρει η εργασία μου. Παρόλο ότι οι 
απαιτήσεις και ευθύνες που θα μου ανατεθούν μπορεί να είναι μεγάλες, υπογράφω αυτή 
τη διακήρυξη, διότι αναγνωρίζω ότι η προσωπική ευθύνη είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο 
για την ειρήνη» (Rotblat, �999).

Ορόσημο στην εξέλιξη της Ηθικής και Δεοντολογίας της Ιατρικής είναι η Διακήρυξη της 
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Γενεύης του �9�8, η οποία υπαγορεύτηκε από τα γεγονότα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
και ιδίως από τη Δίκη της Νυρεμβέργης. Παραθέτω από τη μετάφραση του Κιαπόκα τα 
βασικότερα άρθρα της, από τα οποία εμφαίνεται η επίδραση του Ιπποκρατικού «Όρκου»: 
«Ορκίζομαι να αφιερώσω τη ζωή μου στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Θα περιβάλλω 
τους διδασκάλους μου με... σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Θα ασκώ το επάγγελμά μου με 
ευσυνειδησία και αξιοπρέπεια. Η υγεία των ασθενών μου θα είναι το πρωταρχικό μου μέ-
λημα. Θα σέβομαι τα μυστικά που θα μου εμπιστεύονται... Δεν θα επιτρέψω, θρησκευτικά, 
φυλετικά, πολιτικά... εμπόδια να παρεμβληθούν στην άσκηση των καθηκόντων μου. Θα 
διατηρήσω το μεγαλύτερο δυνατό σεβασμό προς την ανθρώπινη ζωή από τη στιγμή της 
συλλήψεως... Υπόσχομαι τα ανωτέρω ελευθέρως, τιμίως και ειλικρινώς.» 

Η Διακήρυξη της Γενεύης διατυπώθηκε για πρώτη φορά το �9�8 από τη 2η Γενική 
Συνέλευση των ιατρών της Παγκόσμιας Ιατρικής Ένωσης (World Medical Association), 
τροποποιήθηκε το �968 από την 22η Γενική Συνέλευση στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, 
βελτιώθηκε το �98� από την ��η Γενική Συνέλευση στη Βενετία και πήρε την τελική της 
μορφή το �99� από την �6η Γενική Συνέλευση στη Στοκχόλμη. Είναι, όπως αναφέρει ο 
Mottura, η σύγχρονη παράταση του Ιπποκρατικού «Όρκου».

To �96�, ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Tufts στη Βοστόνη 
L. Lasagna κάνει μια διασκευή του «Όρκου», την οποία θα επιλέξουν αρκετά Πανεπι-
στήμια των ΗΠΑ για την ορκωμοσία των ιατρών τους. Η ιδιαιτερότητά της έγκειται στο 
ότι προστάζει τον ιατρό να θεωρεί τον ασθενή ως ανθρώπινο πλάσμα και όχι απλώς ως 
ιατρικό περιστατικό (Grolier).

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι και το άρθρο των Orr & συνεργατών (�997), οι οποίοι 
καταδεικνύουν ότι τα τελευταία �00 χρόνια όλο και περισσότερα πανεπιστήμια εν-
σωματώνουν στην τελετή της απονομής διπλωμάτων Ιατρικής μια κάποια μορφή του 
«Όρκου». Και ενώ το �92� μόλις �9-2�% των πανεπιστημίων των ΗΠΑ και του Καναδά 
χρησιμοποιούσαν έναν Όρκο στην τελετή ορκωμοσίας, το �9�8 το ποσοστό των πανε-
πιστημίων που χρησιμοποιούσαν Όρκο είχε ανέλθει στο 72%, το �977 στο 90% και το 
�99� στο 98%!

Το �% εξ αυτών χρησιμοποιούσε ακριβή μετάφραση του Ιπποκρατικού «Όρκου», 
�0% μια μοντέρνα απόδοση, ��% μια διασκευή του «Όρκου», 2�% τη Διακήρυξη της 
Γενεύης, �% τον «Όρκο» κατά τον Lasagna και 2�% διάφορες άλλες μορφές. Μόνο � 
Σχολές (ποσοστό 2%) δεν χρησιμοποιούσαν κανέναν Όρκο. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός 
ότι το �00% των Όρκων αυτών (ν=��7) αναφέρεται στα καθήκοντα του ιατρού έναντι 
του ασθενούς, ��% θεωρεί τον ιατρό υπεύθυνο για τις πράξεις του, μόνο ��% απαγο-
ρεύει την ευθανασία, ��% επικαλείται μια θεϊκή δύναμη, 8% απαγορεύει την έκτρωση 
και μόνο �% απαγορεύει επί λέξει κάθε σεξουαλική πράξη με συγγενείς ή οικείους (Orr 
& συν., �997).

Κλείνοντας το κεφάλαιο με τις διάφορες εκδοχές του «Όρκου», που χρησιμοποι-
ήθηκαν τα τελευταία 200 χρόνια, αναφέρω την πλέον πρόσφατη. Πρόκειται για τον 
ολλανδικό «Όρκο» που χρονολογείται το 200�, αφού επιτράπηκε δηλαδή στην Ολλανδία 
η ευθανασία. Παραθέτω το κείμενο στα αγγλικά (Westerveld, 200�), καθώς μια δική μου 
μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά θα ήταν μετάφραση της μετάφρασης, και, ως 
εκ τούτου, σίγουρα ανακριβής. 
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“I swear / promise to practice the art of medicine as well as I can for the benefit of my 
fellow man.  
I will take care of the ill, promote health and relieve suffering. 
I put the interest of the patient first and respect his convictions.  
I will not harm the patient.  
I will listen and will inform him well.  
I will keep secret what has been entrusted to me.  
I will further the medical knowledge of myself and others.  
I acknowledge the boundaries of my possibilities.  
I will adopt an open and testable attitude and I know my responsibilities toward society.  
I will further the availability and accessibility of health care.  
I will not misuse my medical knowledge, not even under pressure.  
This is how I will honor the profession of medical doctor. I promise οr So help me God”. 

Ακόμα και ο «Όρκος» αυτός που λεκτικά δεν έχει καμία σχέση με το πρωταρχικό 
κείμενο, όπως αυτό μας μεταφέρθηκε μέσω των Βυζαντινών Κωδίκων, βρίσκεται σε 
πλήρη σύμπνοια με τις ηθικές και πανανθρώπινες αρχές του Αρχαίου Ιπποκρατικού 
«Όρκου».

ΣΥΖHΤΗΣΗ

Από τα όσα αναφέρθηκαν μέχρι τώρα, φαίνεται καθαρά για ποιους λόγους αμφισβη-
τείται o «Όρκος». Όπως είδαμε, η αυθεντικότητα του συγγραφέα του «Όρκου» είναι 
αμφισβητήσιμη. Η γνησιότητά του κειμένου δεν είναι δεδομένη. Επιπλέον, δεν είναι 
καν απόλυτα σίγουρο πότε ακριβώς γράφτηκε. Το άρθρο � πρέπει να προσαρμόζεται 
ανάλογα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις κάθε ομάδας, ή χώρας. Οι υποχρεώσεις προς 
το δάσκαλο και τα παιδιά του τηρούνται σήμερα μόνον από τους ολίγους. Το άρθρο � 
θεωρείται σε διάφορες και μάλιστα εξελιγμένες χώρες, όπως η Ελβετία, η Ολλανδία 
και το Βέλγιο, ξεπερασμένο από τις νέες εξελίξεις της Ιατρικής. Κι όμως το πνεύμα του 
«Όρκου» παραμένει το κατευθυντήριο κείμενο κάθε νέας παραλλαγής. 

Ο Ιπποκρατικός «Όρκος» είναι ένας κώδικας Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας που 
επικράτησε διαμέσου των αιώνων ως κατευθυντήριος οδηγός ιατρικής συμπεριφοράς 
προς τον ασθενή, τo διδάσκαλο και τους συναδέλφους του ιατρού. Αναλόγως των 
επιταγών της κάθε εποχής προσαρμοζόταν στα νέα δεδομένα της Ιατρικής κρατώντας 
όμως πάντοτε το πανανθρώπινο πνεύμα που διέπει το πρωτότυπο. Δεν έχει την ανάγκη 
της ακριβούς λεκτικής επανάληψης. Ήδη η μετάφρασή του στη νέα ελληνική είναι μια 
πρώτη απλή προσαρμογή στις απαιτήσεις της εποχής μας. Άλλωστε, στην αρχαία ελλη-
νική θα ήταν σήμερα ακατανόητος ακόμα και στους Έλληνες ιατρούς. Η αντικατάσταση 
των θεών είναι αυτονόητη. Το άρθρο περί λιθιώντων εξυπακούεται ότι δεν χρειάζεται 
πλέον γιατί έχει γενικευθεί η κατευθυντήρια οδηγία να στέλνει ο ιατρός τον ασθενή 
του σε συναδέλφους ιατρούς με εξειδίκευση στη συγκεκριμένη πάθηση. Το θέμα της 
άμβλωσης και της ευθανασίας ευθυγραμμίζεται ήδη από την εποχή του Ιπποκράτη με 
τις σημερινές απόψεις και με ανάλογες επεξηγήσεις στην Ιπποκρατική Συλλογή, όπου 
περιγράφονται και η άμβλωση και ο τρόπος συμπεριφοράς του ιατρού στις περιπτώ-
σεις ανιάτων ασθενειών. Με την εξίσωση των ελευθέρων και σκλάβων, των ανδρών και 
των γυναικών γίνεται το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η χριστιανική θρησκεία, 
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καθώς περιέχει ήδη πανανθρώπινες και οικουμενικές υποθήκες που θα ενστερνιστεί και 
αναπτύξει �00 χρόνια αργότερα ο χριστιανισμός.

Ο Ιπποκράτης είχε ευρύ πνεύμα, δεν ήταν δογματικός, αντιθέτως ήταν ανοιχτός στις 
νέες εξελίξεις. Οι δογματικές Σχολές δημιουργήθηκαν πολύ αργότερα από ανθρώπους 
που μελετούσαν τα κείμενά του λέξη προς λέξη και δεν ήταν σε θέση να τα προσαρμόσουν 
στην εξέλιξη της Ιατρικής και τα νέα δεδομένα. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Ιπποκράτης θα 
μπορούσε χωρίς δυσκολία να ορκιστεί και να ορκίσει σήμερα τους μαθητές του πάνω 
στην oλλανδική μεταλλαγή του κειμένου. Ξαναδιαβάστε τον αν δεν συμφωνείτε. 

Εύλογα, όμως, θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί «εφόσον ο Όρκος δεν είναι 
ο ίδιος, μήπως πρέπει να τον καταργήσουμε;» Σίγουρα όχι. Όσο και να αλλάζουμε, να 
καταργούμε, να αντικαταστούμε, ή να προσαρμόζουμε τα άρθρα του στην εποχή μας 
ακολουθούμε την κατευθυντήρια γραμμή του. Αν αντιπαραβάλλουμε τον Όρκο του 
Ασκληπιείου των Αθηνών, το Χριστιανικό, τον Όρκο του Σαλέρνου, του Μονπελιέ, του 
Βερολίνου, του Λαζάνια, ή της Ολλανδίας του 200�, διαπιστώνουμε ότι όλοι διέπονται 
από το ίδιο πνεύμα.

Η γνώμη αυτή τεκμηριώνεται από τις απόψεις μεγάλων Ιπποκρατιστών. Από τα 
πολυπληθή ερανίσματα των Ε. Κιαπόκα (�996) και Αποστολίδη (2000) ξεχωρίζω τα πιο 
αντιπροσωπευτικά προσθέτοντας και μερικά άλλα από τους δύο τελευταίους αιώνες.

Ο J.N. Bouillet (�78�) θεωρεί ότι «ο Όρκος είναι η τέλεια κορωνίδα αυστηρής ηθικής, 
που θέτει στην κεφαλή του θείου Γέροντα της Κω ένα άφθαρτο διάδημα μεγαλείου». 

Ο Emile Littré (�8��) αναγνωρίζει στον «Όρκο» «όλα τα στοιχεία, που έκαναν το επαγ-
γελματικό ήθος των Ιπποκρατικών ιατρών να μείνει παράδειγμα για όλες τις εποχές». 

Ο Ch. Daremberg (�8��) προσθέτει ότι «ο Ιπποκρατικός Όρκος αποτελεί ένα ωραι-
ότατο και ακατάλυτο μνημείο της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας».

Ο W.H.S. Jones (�92�) γράφει ότι ο «Όρκος του Ιπποκράτη αποτελεί ορόσημο στην 
ηθική του ιατρικού επαγγέλματος».

Ο Ι. Αναγνώστου (�926) σημειώνει ότι ο «Όρκος αυτός άσκησε σωτήρια και διηνεκή 
επιρροή πάνω στο ιατρικό επάγγελμα».

Ο K. Deichgräber (�9��) λέγει ότι «ο Όρκος είναι ένα τεκμήριο υποδειγματικού φρο-
νήματος του σπουδαιότερου αντιπροσώπου της ιατρικής».

Ο Ν. Λούβαρης (�9�2) αναφέρει ότι ο «Όρκος [του Ιπποκράτη] είναι ένα μνημείον 
ευγενεστάτης ψυχικής καλλιεργείας, υψίστου ανθρωπισμού και γνησιωτάτης φιλανθρω-
πίας».

Ο Γ.Κ. Πουρναρόπουλος (�968) θεωρεί τον Ιπποκρατικό «Όρκο» αριστούργημα 
ηθικού και θρησκευτικού μεγαλείου και προσθέτει: «Ο Όρκος απ’ αρχής μέχρι τέλους 
γέμει απαραμίλλων ηθικών εννοιών και χριστιανικών αρχών».

Ο Β. Ρόζος (�979) λέγει ότι «Ο Ιπποκρατικός Όρκος εξακολουθεί να αποτελεί ένα 
παγκόσμιο κανόνα ηθικής και δεοντολογίας του ιατρικού επαγγέλματος».

Ο Ch. Lichtenthäler (�98�), εκτός των άλλων εγκωμίων, γράφει ότι: «ο Όρκος του 
Ιπποκράτη είναι για τους ιατρούς ένα «κτήμα ες αεί», ένα ηθικό, επαγγελματικό, αιώνιο 
επίτευγμα».

Ο G. Mottura (�986) λέγει για τον «Όρκο» του Ιπποκράτη ότι είναι «ένα ευγενικό πο-
λύτιμο κειμήλιο, όπως μια παλαιά σημαία, που αρέσει, ωφελεί και προκαλεί ανατάσεις». 

Ο Μερίκας (�990) θεωρεί ότι ο Όρκος είναι: «Ένα αμάλγαμα απολλώνιας θεϊκής 
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ηθικής και πυθαγόρειας φιλοσοφίας. Ένα αμετακίνητο ορόσημο στην ηθική του ιατρικού 
επαγγέλματος, ένα μνημείο ευγενεστάτης ψυχικής καλλιέργειας, μεγάλου ανθρωπισμού 
και ειλικρινούς φιλανθρωπίας. Πρόκειται για ένα λιτό σαφές, κείμενο, στο οποίο περιλαμ-
βάνονται αφ’ ενός υποδείξεις επαγγελματικής δεοντολογίας, διδασκαλίας της Ιατρικής και 
άσκησης της, και αφ’ ετέρου ηθικοί κανόνες κατά το ανθρώπινο δίκαιο και τους νόμους 
του Θεού. Ο Ιπποκράτης είδε τον ιατρό σαν μια ιερή πνευματική προσωπικότητα και την 
Ιατρική σαν κάτι ταυτισμένο με τη φιλοσοφία. Πίστευε ακράδαντα ότι μόνο υπό αυτές 
τις συνθήκες εξασφαλίζεται ιατρικό έργο ποιότητας αλλά και η ηθική ικανοποίηση και 
ψυχική γαλήνη του ιατρού. Με τον Όρκο του ο Ιπποκράτης στόχευσε την υποκατάσταση 
της θρησκευτικής δεισιδαιμονίας από τη φιλαγαθία, το κοινωνικό καθήκον και τον ηθικό 
νόμο». Και το κατάφερε για 2.�00 χρόνια. Επιπροσθέτως, ο Μερίκας (�98�) αναφέρει σε 
μία από τις ομιλίες του στη Ακαδημία Αθηνών: «Όσο η ιατρική εμπειρία μου πλουτίζεται, 
τόσο και πιο πολύ διαπιστώνω την ανάγκη να ενωτίζεται ο ιατρός τα νάματα του Ιπποκρα-
τικού Όρκου». Δεν εννοούσε, βέβαια, να ορκιστεί ο νέος ιατρός στον Απόλλωνα και τον 
Ασκληπιό, αλλά να ορκιστεί στο πνεύμα του «Όρκου» και όχι στο γράμμα.

Ο Δ. Λυπουρλής (�99�) βλέπει τον Ιπποκρατικό «Όρκο» ως το «μοναδικό επί αιώνες 
πρότυπο ιατρικής επαγγελματικής ηθικής».

Τέλος ο Σπ. Μαρκέτος (�99�) θεωρεί τον «Όρκο» του Ιπποκράτη ως «τον καταστατικό 
χάρτη της ιατρικής ηθικής, ένα κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας..., πάνω στον οποίο 
στηρίχθηκαν όλες οι σχετικές παγκόσμιες διακηρύξεις».

Όταν επέστρεψα πριν από 20 χρόνια στην Ελλάδα και ανέλαβα τη Διεύθυνση της 
Ιατρικής Υπηρεσίας στο Ωνάσειο, βρέθηκα πολύ συχνά μπροστά σε αρκετά μεγάλα 
διλήμματα. Κοιτώντας τη φωτογραφία του διδασκάλου μου στα μάτια, του έθετα πάρα 
πολύ συχνά την ερώτηση: «Τι θα έκανες εσύ στη θέση μου;». Η απάντηση ήταν συνήθως 
άμεση και η λύση ξεκάθαρη. Στα 2� χρόνια που είχα μείνει κοντά του μου είχε εμφυτεύσει 
τόσες ηθικές αξίες, ανθρωπισμό και φιλανθρωπία, τρόπους συμπεριφοράς, κατευθύν-
σεις για ένα έργο ποιότητας, και ένα τέτοιο τρόπο σκέπτεσθαι, που είχαν περάσει στο 
υποσυνείδητό μου ως κατευθυντήριες οδηγίες. Ένα μέρος της προσωπικότητάς του είχε 
μεταλαμπαδευτεί μέσα μου και με βοηθούσε να αντιμετωπίσω τις νέες προκλήσεις. 

Ανάλογες κατευθυντήριες οδηγίες μεταλαμπάδευσε με το λιτό αυτό κείμενο του 
«Όρκου» ο Ιπποκράτης όχι στα �0 χρόνια που δίδαξε αλλά στα 2.�00 που πέρασαν 
από το θάνατό του και όχι σε ένα μαθητή αλλά σε εκατοντάδες χιλιάδες ιατρούς. Τους 
έδωσε λύσεις για προκλήσεις που θα αντιμετώπιζαν εκατοντάδες, ή χιλιάδες χρόνια 
αργότερα!

Οι πανανθρώπινες αξίες που εμπεριέχει, η καθολικότητα των ηθικών κανόνων του 
«Όρκου» και ο βαθύτατος ανθρωπισμός του συνετέλεσαν, όπως λέγει ο Κιαπόκας, 
«ώστε το θαυμάσιο αυτό κείμενο να επιβιώσει επί αιώνες και να επηρεάσει καθοριστικά 
την Ιατρική Ηθική, τους κώδικες δεοντολογίας συναφών επαγγελμάτων, ακόμη και Πα-
γκόσμιες Διακηρύξεις Διεθνών Οργανισμών των τελευταίων χρόνων». Χωρίς ποτέ να είναι 
ένας κατά λέξη μεταγλωττισμός.

Δεν παίζει κανένα ρόλο αν εμείς προσαρμόζουμε τον «Όρκο» στα σημερινά δεδο-
μένα. Αυτή ήταν πάντα η πρόθεση του δημιουργού του. Όπως λέγει στο άρθρο του 
«Περί Τόπων των κατ’ άνθρωπον»: «Η δε ιητρική ολιγόκαιρός εστιν». Τα πάντα δηλαδή 
αλλάζουν πολύ γρήγορα στην Ιατρική, τίποτε δεν είναι δεδομένο. Στο δε «Περί Αρχαίης 
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Ιητρικής» γράφει: «Ιητρική δε πάλαι πάντα υπάρχει, και αρχή και οδός ευρημένη, καθ’ 
ην και τα ευρημένα πολλά τε και καλώς έχοντα εύρηται εν πολλώ χρόνω, και τα λοιπά 
ευρεθήσεται, ην τις ικανός τε εών και τα ευρημένα ειδώς, εκ τουτέων ορμώμενος ζητέη». 
Η Ιατρική υπήρχε από πάντα. Και η αρχή της Ιατρικής αλλά και η οδός για την ιατρική 
γνώση είναι δεδομένη, καθώς κι αυτά που έχουν ήδη βρεθεί είναι πολλά και στο βάθος 
του χρόνου θα βρεθούν ακόμα περισσότερα σωστά. Και τα υπόλοιπα θα βρεθούν με 
τον καιρό, αν βέβαια είναι κάποιος ικανός και γνωρίζει αυτά που έχουν ήδη ανακαλυ-
φθεί και ξεκινώντας από αυτά ζητάει να βρει τα υπόλοιπα. Ο Ιπποκράτης γνώριζε ότι θα 
ανακαλυφθούν νέα δεδομένα, δεν τον τρόμαζε η νέα γνώση, την ανέμενε.

Κάτω από αυτές τις ειδικές ηθικές συνθήκες που καθόρισε ο συγγραφέας του «Όρ-
κου» διαμορφώθηκε και η Ηθική και Δεοντολογία της Ιατρικής του �9ου και 20ου αιώνα. 
Μια Ιατρική την οποία νοσταλγούν σήμερα όλοι όσοι πρόλαβαν να μαθητεύσουν κοντά 
σε μεγάλες ιατρικές προσωπικότητες. Αυτή την Ιατρική με τη θερμή συναισθηματική 
επικοινωνία του ιατρού με το δάσκαλο και τους ασθενείς του. Μια Ιατρική η οποία άλ-
λαξε ανεπιστρεπτί, καθώς η γενιά μας απέτυχε να μεταδώσει τις Ιπποκρατικές αυτές 
αρχές στην επόμενη γενιά. Αυτή την αδυναμία μας εκμεταλλεύονται και οι πολέμιοι του 
Ιπποκρατικού «Όρκου».

ΒΙΒλΙΟΓρΑΦIΑ

 �. Μερίκας Γ., Κύριες συμβολές του Ιπποκράτη στην εξέλιξη της Ιατρικής, Πρακτικά Ακαδημίας 
Αθηνών �990, 6�,��0-66.

 2. Scribonius Largus, De compositione (medicamentorum) p. 2.29.
 �. Ερωτιανός, Vocum Hippocraticarum collection by E. Nachmanson, Upsalla, �9��.
 �. Σωρανός ο Εφέσιος, Βίοι Ιατρών.
 �. Jones W.H.S., The Doctor’s Oath; The Early Forms
 6.  Edelstein L., The Hippocratic Oath. Baltimore, �9��.
 7. Οξυρρύγχου Πάπυρος, Welcome Institute, ��7, ΙΙΙ, 77.
 8. Littré E., Oeuvres completes d’Hippocrate. Paris, �8�9-�86�. (Vol.� p. ���-� & �, 6�0-27).
 9. Ησίοδος, Έργα και Ημέραι.
 �0. Σόλων, Υποθήκαι εις εαυτόν.
 ��. Deichgräber K., Der Hippokratische Eid. Stuttgart, �9��.
 �2. Lichtenthäler Ch., Der Eid des Hippokrates, Köln �98� s.27�.
 ��. Κιαπόκας Μ., Ιπποκράτης ο Κώος και ο Ιπποκρατικός Όρκος, Πνευματiκό Κέντρο Δήμου Κω, 

�996.
 ��. Αριστοφάνης, Θεσμοφοριάζουσες, στίχοι 269-27�.
 ��. Sigerist H., A History of Medicine, Oxford Univ. Press, New York, �96�, Vol ΙΙ, p �02. 
 �6. Αποστολίδης Π., Ιπποκράτειος Όρκος, Στιγμή, Αθήνα 2000.
 �7. Αέτιος Αμιδινός, Corpus Medicorum Graecorum, Edit. Teubneri, Leipzig �90�, Λόγος �6ος, 

σελ.��9/��0.
 �7. Petrequin J., Chirurgie d’ Hippocrate, Paris, �877-78.
 �8. Nutton V., What’s in an oath? J. R. Coll. Phys. Lond. �99�; 29: ��8-2�. 
 �9. Brentius βλ. Κιαπόκας �996, σελ. 2�7.
 20. Farlander, The Hippocratic Oath, BBC Homepage, BBC Health, created 20 Aug 200� (www.

bbc.co.uk). 
 2�. Percival Th., cited by Farlander, The Hippocratic Oath, BBC Homepage, BBC Health created 

20 Aug. 200� (www.bbc.co.uk).



�0

ο ορκος Του ιπποκραΤη

 22. Ruder von J., Der Eid und die Kurzen Lehrsatze des Hippokrates, Regensburg �86�.
 2�. Rotblat J.A., Hippocratic Oath for Scientists, Science �999; 286: ��7�-6.
 2�. Lasagna L., Modern Hippocratic Oath updated Brit. Med. J. �99�;�09:96.
 2�. Mottura G., Il Giuramento di Ippocrate. Roma �986.
 2�. Grolier, International Encyclopaedia; Hippocratic Oath. Cambridge Univ, Press, �92�.
 2�. Orr R.D., Pang N., Pellegrino E.D., Siegler M. Use of the Hippocratic Oath: a review of twentieth 

century practice and a content analysis of oaths administered in medical schools in the U.S. 
and Canada in �99�, J. Clin. Ethics �997; 8: �77-88.

 26. Daremberg Ch. Οevres choisies d’ Hippocrate, Paris, �8��. Ρόζος Β. (βλ. Παπαβασιλείου Ι. & 
Ρόζου Β.)

 27. Westerveld H.E, Briet J.W et al., Dutch medical oath, Neth. J. Med. 200�; 6�:�68-7�.

Ελληνόγλωσση

 • Αναγνώστου Ι., Ιπποκράτης κατ’ εκλογήν, Αθήναι �926.
 • Κούζης Α., Ιστορία Ιατρικής. Αθήναι �929.
 • Λυπουρλής Δ., Ιπποκρατική Iατρική, Όρκος, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, �98�.
 • Λούβαρης Ν., Ο Όρκος των αρχαίων ιατρών, Αθήναι, �9�2.
 • Μαρκέτος Σ., Ιστορία της Ιατρικής Εικονογραφημένη, Αθήνα �99�.
 • Παπαβασιλείου Ι., Ρόζου Β., Εγχειρίδιον Ιστορίας Ιατρικής, Αθήναι �979.
 • Παύλος Αιγινίτης, J.L. Heiberg, Corpus Medicorum Graecorum II, �92�, σελ. 98.
 • Πουρναρόπουλος Γ.Κ., Ιπποκράτης, Άπαντα τα Έργα Προεισαγόμενα, 6 τόμοι, εκδ. Μαρτίνος 

�967-7�.

Ξενόγλωσση

 • Ackerknecht E.H., Ιστορία της Ιατρικής, μτφ. Β. Πασχάλης. Μαραθιάς, Αθήνα, �998.
 • Bouillet J., Επιτομή της Ιστορίας της Ιατρικής, μτφ. Ν.Π. Παρίσης, Αθήναι �88�.
 • Deichgräber K., Die ärztliche Standesethik des hippokratischen Eides, Hippokrates Verlag, �. 

Aufl. Stuttgart �98�, oder in Antike Medizin, Wege der Forschung CCXXI, Darmstadt, �97�. 
 • Jones D. A., The Hippocratic Oath II, The declaration of Geneva and other modern adaptations 

of the classical doctor’s oath. Catholic Medical Quarterly 2006, I.
 • Jotterand F., The Hippocratic Oath and Contemporary Medicine: Dialectic Between Past Ideals 

and Present Reality. J. Med. & Phil. 200�; �0:�07-28.
 • Lusitanus A. ιδέ Κιαπόκα Μ. �996 σελ. 2�7 ή Mottura G., p. 72.
 • Marketos S., Diamantopoulos A., Moschos Ch. Is the Hippocratic Oath an anachronism? World 

Health Forum �99�; �6:77-8.
 • Maimonides, cited by Farlander, The Hippocratic Oath, BBC Homepage, BBC Health created 

20 Aug 200� (www.bbc.co.uk).
 • Smith D.C., The Hippocratic Oath and modern medicine, J. Hist. Med. Allied Sci �996; ��: �8�-

�00.
 • The World Medical Association Declaration of Geneva, Word Med. Jour. 200�; ��, II: ��.



��

ο «ορκος» Του ιπποκραΤη καΤα Την αναγεννηςη

Ο «Όρκος» του Ιπποκράτη  
κατά την Αναγέννηση

Δ. Καραμπερόπουλος

Τα ιατρικά κείμενα των αρχαίων Ελλήνων και Βυζαντινών ιατρών στη χειρόγραφη 
μορφή τους κυκλοφορούσαν στον ελληνικό χώρο, ενώ παράλληλα μεταφράζονταν 
στα αραβικά και από αυτά υπήρξαν αντίστοιχες μεταφράσεις στα λατινικά. Αργότερα 
πραγματοποιήθηκαν μεταφράσεις στα λατινικά απ’ ευθείας από τα ελληνικά ιατρικά 
κείμενα. Για παράδειγμα αναφέρεται μόνο ένα χειρόγραφο, το «Μέγα Δυναμερόν»� του 
Νικολάου Μυρεψού του ��ου αιώνα, το οποίο μεταφράσθηκε στα λατινικά το ��ο αιώνα και 
χρησιμοποιήθηκε στη Γαλλία ως επίσημη φαρμακολογία έως το �7ο αιώνα. Το ελληνικό 
αυτό χειρόγραφο, το οποίο απόκειται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, στο Παρίσι, 
ευελπιστούμε στο μέλλον να το μεταγράψουμε και να εκδοθεί. 

Τα έργα του Ιπποκράτη και Γαληνού μεταφράστηκαν στα λατινικά και κατ’ αυτόν τον 
τρόπο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά της ελληνικής ιατρικής γνώσης στα Πανεπιστήμια 
της Δύσης. Οι ιατροί τους τα επεξεργάστηκαν και κατόρθωσαν να προωθήσουν την 
ιατρική γνώση και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των βασικών κλάδων της 
ιατρικής ανατομίας, φυσιολογίας και παθολογίας.

Από τα πρώτα μεταφρασμένα στα λατινικά ιατρικά κείμενα μνημονεύουμε το περίφημο 
ιατρικό εγχειρίδιο με τον τίτλο Articella2, που σημαίνει «Μικρό βιβλίο» ιατρικής τέχνης 
με βασικό κείμενο το έργο του Γαληνού «Τέχνη Ιατρική». Επί πλέον περιείχε και κείμενα 
του Ιπποκράτη, όπως «Προγνωστικόν», «Αφορισμοί», του Θεοφίλου «Περί ούρων», του 
Φιλάρετου «Περί σφυγμών» κ.ά. Το εγχειρίδιο αυτό ήταν μία σύνθεση του πολύγλωσσου 
ιατρού Hunayn bin Ishaq� (809-87�), γνωστού στη Δύση με το όνομα «Ιωαννίτιος» (Joan-

� Herbert Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των Βυζαντινών, τόμ. Γ΄, Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Β΄ έκδοση, Αθήνα 2000, σελ. ��2.

2 Ο όρος «Articella» δόθηκε κατά τα τέλη του �6ου αιώνος, όπως αναφέρεται από τον Luis Garcia-Ball-
ester, Galen and Galenism. Theory and Medical Practice from antiquity to the European Renaissance, 
Ashgate Variorum, 2002, p. �8, subnote �7.

� Βλ. F. Garrison, An introduction to the history of Medicine, fourth edition reprinted, W.B. Saunders 
Company, Philadelphia and London, �96�, p. �28-�29, Arturo Castiglioni, Ιστορία της Ιατρικής, ελληνική 
μετάφραση, επιμέλεια Ν.Σ. Παπασπύρου, Αθήναι �96�, τόμ. �, σελ. 26�-26�, G. Strohmaier, στο The 
Encyclopaedia of Islam, vol. IV, E.J. Brill, Leyden �978, p. ��0. David W. Tschanz, “Hunayn bin Ishaq: 
The Great translator, Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine, vol. �, no 
�, April 200�, pp. �9-�0.
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nitius).Το εγχειρίδιο αυτό «Articella» κυκλοφορήθηκε ευρύτατα μεταξύ του ��ου και �6ου 
αιώνα πρώτα σε χειρόγραφη μορφή και στη συνέχεια με την ανάπτυξη της τυπογραφίας 
και σε έντυπη μορφή. Στις διάφορες εκδόσεις του υπήρχε συχνά προσθήκη και άλλων 
ιατρικών κειμένων, όπως και του Ιπποκρατικού Όρκου.

Επίσης μετάφραση στα λατινικά του «Όρκου» του Ιπποκράτη συναντάμε και σε ένα 
πάλι ιατρικό εγχειρίδιο Articella του ��9� με μεταφραστή τον ουμανιστή Petrus Paulus 
Vergerius (��70-����). Αναγράφεται το περιεχόμενου αυτού του εγχειριδίου, για να έχει 
ο αναγνώστης μια ιδέα των ιατρικών γνώσεων που περιείχε το ιατρικό αυτό εγχειρίδιο 
που χρησιμοποιούνταν για τη μόρφωση των ιατρών και στο τέλος του εγχειριδίου δη-
μοσιεύεται ο «Όρκος (Juriurandum)»:

«Articella seu Opus artis medicinae. Ed: (with marginalia) Gregorius a Vulpe, from the 
edition of Franciscus Argilagnes. Con: Johannitius: Isagoge ad Tegni Galeni. Philaretus: 
De pulsibus; Theophilus Protospatharius: De urinis. Hippocrates: Aphorismi (comm: Ga-
lenus; tr: Constantinus Africanus); Prognostica (comm: Galenus); De regimine acutorum 
morborum (comm: Galenus; tr: Gerardus Cremonensis); Pseudo- Hippocrates, Epidemiae, 
Lib. VI (comm: Johannes Alexandrinus; tr: Simon a Cordo); Hippocrates: De natura foetus 
(tr: Bartholomaeus de Messana). Galenus: Liber Tegni, sive Ars medica (comm: Hali; tr: 
Gerardus Cremonensis). Gentilis Fulginas: De divisione librorum Galeni. Hippocrates: 
Medicinae lex (tr: Arnaldus de Villa Nova). Jusiurandum (tr: Petrus Paulus Vergerius) 
Venice: Philippus Pincius, 26 Sept. 1491».

Πρώτη έντυπη έκδοση του Όρκου θεωρείται εκείνη που περιέχεται στο τέλος του 
έργου του Nicolaus Perottus� (��29-��80) De generibus metrorum. Add: De Horatii ac 
Boetii Severini metris. Hipocrates: Jusiurandum, Verona: Boninus de Boninis, και θα 
πρέπει να θεωρείται ως ένα σημαντικό στοιχείο για την Ιστορία της Ιατρικής και για την 
Ιατρική Δεοντολογία.

Από τον Andrea Brentius γύρω στα ��8� τυπώθηκαν σε βιβλίο στη Ρώμη έργα του 
Ιπποκράτη, όπως «Περί φύσεως ανθρώπου», «Περί διαίτης», «Νόμος», στο οποίο περι-
λήφθηκε και ο «Όρκος», Hippocrates/Brentius, Andrea, tr.. De natura hominis. Add: De 
victu; De tuenda valetudine; Medicinae lex; Iusiurandum; Demonstratio quod artes sunt; 
Invectiva in obtrectatores medicinae. Rome, Eucharius Silber, ��8�.

Οι ιδέες που εκφράζονται στον Όρκο επηρέασαν τους ιατρούς της Εσπερίας με 
αποτέλεσμα τη μετάφρασή του και έκδοσή του σε πολλές ιατρικές εκδόσεις. Ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η περίπτωση του Gabriele de Zerbi�, (����-��0�), αξιόλογου Ιταλού 
ιατροφιλόσοφου και ανατόμου. Είχε σπουδάσει στην Πάδοβα, όπου αργότερα δίδαξε 
και συνέχισε στη Μπολώνια και στη Ρώμη. Έγραψε το πρώτο βιβλίο Γηριατρικής, το πιο 
εμπεριστατωμένο πριν από το Βεσάλιο βιβλίο ανατομίας και το ��9� το μικρό βιβλίο περί 
Ιατρικής Ηθικής με τίτλο «Συμβουλές στους ιατρούς». Είναι ένα κείμενο δεοντολογίας 
για το γιατρό, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει πως πρέπει να συμπεριφέρεται κατάλληλα 
και να ενισχύει τη φήμη του.

� Nicolaus Perottus, (��29-��80), Ουμανιστής, φιλόλογος, αρχιεπίσκοπος Siponto, γραμματέας του 
Καρδιναλίου Βησσαρίωνα. Μετέφρασε και έργα του Γεωργίου Τραπεζούντιου.

� Roger French, “The Medical Ethics of Gabriele de Zerbi”, στο Ancients and Moderns in the Medical 
Scienes. From Hippocrates to Harvey, Ashgate, Variorum, 2000, σελ. 72-97.
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Στην εποχή του Gabriele de Zerbi το ιατρικό βιβλίο «Articella» περιείχε τον Όρκο καθώς 
επίσης και το άλλο Ιπποκρατικό ηθικό κείμενο το «Νόμο», που χρησιμοποιήθηκαν από 
τον Zerbi, τότε που δεν υπήρχε ακόμη σύστημα ιατρικής άσκησης, για να ενισχύσει τις 
συστάσεις του για την ιατρική δεοντολογία. Ο Gabriele Zerbi ακολουθεί τις Ιπποκρατικές 
οδηγίες του Όρκου για τη σχέση μεταξύ του ιατρού, του ασθενή και της οικογένειας του. 
Κάνει συστάσεις στους ιατρούς όταν θα εισέρχονται στο σπίτι του ασθενούς, χωρίς να 
προκαλούν βλάβη στους οικείους. Ακόμη δίνει οδηγίες στους γιατρούς, όταν θα εξετά-
ζουν γυναίκες, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να σκέπτονται λάγνα, επαναλαμβάνοντας 
κατ’ αυτόν τον τρόπο τις συστάσεις του Ιπποκρατικού Όρκου. 

Η έκδοση του ελληνικού κειμένου των Απάντων του Ιπποκράτη του Aldus, Βενετία 
��26, αρχίζει με τον Όρκο, όπως βλέπουμε και στην Εικ. �. Επίσης ο «Όρκος» περιέ-
χεται στα έργα του Ιπποκράτη που εκδόθηκαν στα ελληνικά στη Βασιλεία το ���8 από 
τον Ianus Cornarius (��00-���8) με τίτλο «Ιπποκράτη του Κώου ιατρού παλαιοτάτου, 
πάντων άλλων κορυφαίου, βιβλία Άπαντα». Σημειώνουμε ότι ο «Όρκος» μεταφράστηκε 
στα Αγγλικά από τον Francisco Arceo, (��9�-��7�) στο έργο του “A Most Excellent and 
Compendious Method of Curing Wounds in the Head”, London, ��88.

Ο Ιερώνυμος Μερκουριάλης (���0-�606) ήταν γνώστης της αρχαίας ελληνικής ιατρικής 
γραμματείας και κατέστη περίφημος για την έργο του «De Art Gymnastica», ��72, στο 
οποίο τονίζει τη σημασία της δίαιτας, της άσκησης και της υγιεινής για τη θεραπεία των 
ασθενειών, θεωρούμενος πρόδρομος της Αθλητικής Ιατρικής. Ο Μερκουριάλης εξέδωσε 
τα έργα του Ιπποκράτη στην κριτική έκδοση ελληνικά-λατινικά, Operum Hippocratis Coi 
quae Grace et Latine exant, Βενετία ��88, και στον τέταρτο τόμο, σελ. �-2 αναγράφει 

τον Όρκο (Jusiurandum) με σχετικές 
παρατηρήσεις.

Στα τέλη του �6ου αιώνα εκδόθηκαν 
τα έργα του Ιπποκράτη σε αντίστοιχη 
έκδοση ελληνικά λατινικά από τον Anu-
tio Foesio με τίτλο «Του Μεγάλου Ιππο-
κράτη πάντων των ιατρών κορυφαίου 
τα Ευρισκόμενα», Φρανκφούρτη ��9�, 
αρχίζοντας την έκδοση με τον «Όρκο» 
σε δίγλωσση μορφή Ελληνικά-Λατινικά 
(Εικ. 2). Μια διεξοδική ανάλυση στα 
λατινικά του Όρκου του Ιπποκράτη 
τυπώνεται στα �6�� σε 2�2 σελίδες 
από τον Joane Henrico Meibomio, όπως 
βλέπουμε και στη σελίδα τίτλου του 
βιβλίου (Εικ. �). 

Συνοπτικά δόθηκε μία εικόνα της 
διάδοσης του Ιπποκρατικού «Όρκου»6 
και της επίδρασης που είχε στη δυτική 

Εικ. 1. Ο Ορκος του Ιπποκράτη στην έκδοση Αλδου, 
Βενετία 1526.

6 Ενδεικτικά βλ. σχετικά άρθρα για τον Όρκο του Ιπποκράτη: Γεωργίου Πουρναρόπουλου, «Προεισαγόμενα 
στον Όρκο», στο Ιπποκράτης Άπαντα τα Έργα, έκδ. Α. Μαρτίνου, Αθήνα �968, τόμ. 2, σελ. 288-�0�, Journal 
of the History of Medicine and Allied Sciences, τόμ. ��, αρ. �, �996, σελ. �0�-�00, και Lycurgus M. Davey, «The 
Oath of Hippocrates: An Historical Review», Neurosurgery, Vol. �9, No �, September 200�, σελ. ���-�66.
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Εικ. 2. Ο Όρκος του Ιπποκράτη σε δίγλωσση μορφή Ελληνικά-Λατινικά.

ιατρική συγγραφική δραστηριότητα μέχρι το �6ο αιώνα. Θα πρέπει να εξοικειωθούμε με 
τα ιατρικά κείμενα της αρχαίας μας ελληνικής κληρονομιάς ιδιαίτερα τώρα που έχουμε 
τόσες καλές εκδόσεις όπως για παράδειγμα του τιμωμένου από την Εταιρεία Διάδοσης 
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Εικ. 3. Η σελίδα τίτλου της έκδοσης του Όρκου στο βιβλίο του 1643.

Ιπποκρατείου Πνεύματος καθηγητού κ. Δημ. Λυπουρλή. Θα είμαστε κατ’ αυτόν τον τρόπο 
σε θέση να παρακολουθήσουμε συστηματικά τη μεταφορά στη Δύση των ελληνικών 
αυτών κειμένων και τη σχετική διείσδυσή τους στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ιατρικής. 
Παράλληλα, να γνωρίσουμε και τα ελληνικά ιατρικά χειρόγραφα της μεταβυζαντινής 
εποχής για να είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε την επίδρασή τους στην ελληνική 
ιατρική θεραπευτική της τότε εποχής.
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Ο Όρκος του Ιπποκράτη 
Η χρήση του στην Ελλάδα  
από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης 
μέχρι Σήμερα

Δ.Μ. Καρδαμάκης

«Ο Όρκος του Ιπποκράτη αποτελεί ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην αρχαία και τη 
σύγχρονη ιατρική επιστήμη και τέχνη, τονίζοντας έτσι τις ομοιότητες των προβληματισμών 
ανάμεσα στους δύο κόσμους, τον αρχαίο και το σύγχρονο».

Καθηγητής Σακελλάρης Ε. Καρπάθιος

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Ελάχιστα κείμενα της Κλασικής Γραμματείας έχουν προκαλέσει τόσες διαχρονικές 
συζητήσεις, όσο το σύντομο κείμενο με τον τίτλο «Όρκος του Ιπποκράτη». Οι κύριοι 
λόγοι που το κείμενο αυτό έχει επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας, συνεχίζοντας να πυροδοτεί 
είτε το θαυμασμό είτε την έντονη κριτική, είναι ότι αποτελεί τον πρότυπο «καταστατικό 
χάρτη» του ιατρικού επαγγέλματος, είναι η ελληνολατρία που χαρακτήρισε την περίοδο 
του Διαφωτισμού και επιπλέον, είναι ότι έχει κοινά σημεία με τις βασικές ηθικές αρχές 
της Χριστιανικής, της Ισλαμικής και της Εβραϊκής θρησκείας. Ο σεβασμός προς τη 
ζωή, ο σεβασμός προς τον άρρωστο, ο σεβασμός προς την επιστήμη και τους θερά-
ποντές της, η επιθυμία για διάκριση στην επιστήμη και την κοινωνία μόνο με έντιμα και 
αξιοπρεπή μέσα, η άρνηση κάθε εκμετάλλευσης των αδυνάτων, αποτελούν παγκόσμια 
αποδεκτές αρχές.

Για να συνδεθούμε με την αμέσως προηγούμενη ιστορική περίοδο, θα αναφέρουμε 
επιγραμματικά ότι οι Βυζαντινοί σεβάσθηκαν τον Ιπποκράτη, όχι μόνο για τις «κοινές» 
απόψεις περί ευθανασίας και εκτρώσεων, αλλά και για το γεγονός ότι οι Βυζαντινοί 
έβλεπαν τον εαυτό τους ως απόγονο των Αρχαίων Ελλήνων. Έτσι, με την αντιγραφή 
των κειμένων του, οι ιδέες του Ιπποκράτη επιβίωσαν κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
και τις κληρονόμησαν οι γιατροί της Αναγέννησης. Η εμπειρία της Ιατρικής, όπως κα-
ταγράφτηκε στη συλλογή των έργων του Ιπποκράτη, έγινε το θεμέλιο που πάνω του 
χτίσθηκε το σύγχρονο οικοδόμημα της ιατρικής.
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Ο ΟρΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚρΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥρΚΟΚρΑΤΙΑ

Ο «μαύρος θάνατος» του ���8 απετέλεσε το έναυσμα για να γεννηθεί η σύγχρονη 
μορφή της «ιατρικής δεοντολογίας», δηλ. των κανόνων που προσδιορίζουν την ηθική 
συμπεριφορά των ιατρών. Μετά την αποδρομή της πανώλης, οι ιατροί άρχισαν προο-
δευτικά να αντιλαμβάνονται το ιατρικό τους επάγγελμα ως αναπόδραστα συνδεδεμένο 
με ηθικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που υπαγόρευε η Εκκλησία. Μία σειρά ενεργειών, 
όπως η άσκηση της ιατρικής έξω από τα Μοναστήρια, η ίδρυση ιατρικών σχολών στα 
Πανεπιστήμια και η διατήρηση στα χέρια των ιατρών του δικαιώματος του προσδιορισμού 
των απαιτούμενων προσόντων και της διαδικασίας αδειοδότησης, κατέδειξε την πρόθεση 
της ιατρικής κοινότητας να επιβάλλει τον έλεγχο του ιατρικού επαγγέλματος. 

Στο πνεύμα αυτό της ιατρικής δεοντολογίας κινήθηκαν προσωπικότητες της εποχής 
όπως ο Francis Bacon (��6�-�626) που διέκρινε τρεις βασικές λειτουργίες της ιατρικής 
(διατήρηση της υγείας, θεραπεία της νόσου και παράταση της ζωής) και ο Roderick 
Castro (���6-�627) που δημοσίευσε μία από τις πρώτες μελέτες ιατρικής ηθικής με τίτλο 
«Ο υπεύθυνος ιατρός και οι υποχρεώσεις του ιατρού προς το κοινό». Να επισημάνουμε, 
επίσης, ότι οι φιλόσοφοι της περιόδου του Διαφωτισμού άσκησαν μεγάλη επίδραση 
στην εξέλιξη της ιατρικής ηθικής: Ο Hume (�7��-�776) με την έμφαση που έδωσε στον 
ανθρώπινο χαρακτήρα, ο Kant (�72�-�776) με τις περί καθηκόντων απόψεις του και τις 
σχέσεις των κατηγοριών της σκέψης που διατύπωσε και ο Mill (�806-�87�) με τις περί 
ωφελιμότητας θέσεις του. Και οι τρεις τους σφράγισαν με τις απόψεις τους την ηθική 
διάσταση του ιατρικού επαγγέλματος.

Με την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αρχίζει η εποχή της Τουρκοκρατίας. 
Τα πρώτα 200 χρόνια της περιόδου αυτής είναι για τους υπόδουλους «σκοτεινά χρόνια», 
με δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, οικονομικό μαρασμό και πολιτιστική καθυστέρηση. 
Αλλά έχοντας ως σημεία αναφοράς την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία, τη γλώσσα και 
την παράδοση, το ελληνικό γένος κατόρθωσε να διαφυλάξει την εθνική του ταυτότητα, 
να επιβιώσει και να αγωνισθεί αργότερα για την απόκτηση της ελευθερίας του.

Η μετανάστευση των λογίων, επιστημόνων και καλλιτεχνών του Βυζαντίου που είχε 
ήδη αρχίσει από τους χρόνους παρακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (�20�–����), 
ολοκληρώθηκε μετά την Άλωση της Πόλης και συνεχίσθηκε μέχρι τον �6ο αιώνα, θεω-
ρείται από μελετητές ως ένας επιπλέον παράγοντας επιβίωσης του γένους. Οι άνθρωποι 
αυτοί δίδαξαν την ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία, τη βυζαντινή τέχνη (ιδιαίτερα την 
αγιογραφία) και μετέφρασαν έργα ελλήνων κλασικών στα λατινικά.

Τα χρόνια αυτά, οι κύριες αναφορές στον Ιπποκράτη και στο έργο του γενικότερα 
– και όχι στον Όρκο ειδικότερα, βρίσκονται στα «γιατροσόφια». Η ακαδημαϊκή ιατρική, 
που από την αρχαιότητα συνεχιζόταν και μέσα στο Βυζάντιο, ήταν πλέον ανύπαρκτη και 
η άσκηση της ιατρικής γινόταν πλέον από εμπειρικούς ιατρούς με ελάχιστη θεωρητική 
γνώση - πέρα από τη βασική Ιπποκράτειο θεωρία των χυμών (αίμα, φλέγμα, ξανθή και 
μέλαινα χολή). Οι πρακτικοί αυτοί γιατροί γνώριζαν την αξία του Ιπποκράτη και του 
Γαληνού, αλλά δεν είχαν πρόσβαση στα πρωτότυπα έργα τους. Σταδιακά και όσο το 
υπόδουλο γένος ανασύντασσε τις δυνάμεις του, στα κείμενα των αρχαίων γιατρών 
προστέθηκαν νέες ιατρικές γνώσεις και πρακτικές προερχόμενες από τη Δύση, αλλά και 
ξόρκια, προσευχές, γεωπονικές γνώσεις και αστρολογικές εικασίες. Έτσι, προέκυψαν τα 
«γιατροσόφια» ή οι «ιατροσοφικοί κώδικες». Είναι χειρόγραφα βιβλία, τα περισσότερα 
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ανορθόγραφα και κακογραμμένα, που όμως είναι γραμμένα με αίσθημα ευθύνης και 
διδακτική διάθεση. Περιέχουν συστηματοποιημένη ιατρική ύλη, κωδικοποιημένη κατά 
ανατομική περιοχή και συμπτώματα. «Τα γιατροσόφια αυτά», γράφει η οφθαλμίατρος και 
ιστορικός Σ. Χαβιάρα-Καραχάλιου, «ήταν, ας πούμε, οι κώδικες της ιατρικής του γένους, 
σ’ όλο το μακρύ διάστημα της δουλείας, και μ’ αυτά μεγάλωσαν οι γενιές των σκλάβων. 
Στα γιατροσόφια αυτά, ένας προσεκτικός μελετητής βρίσκει στα κείμενά τους ρίζες της 
Ιπποκρατικής ιατρικής, ακόμα συνταγές του Γαληνού, γνώσεις του Διοσκουρίδη, του 
Αέτιου, του Ορειβάσιου, του Παύλου Αιγινήτη κ.ά.».

Κύρια απόδειξη ότι ο λαός γνώριζε τον Ιπποκράτη και αναφερόταν στις βασικές 
επιστημονικές και ηθικές αξίες της άσκησης της ιατρικής, που εκείνος είχε καθιερώσει 
αιώνες πριν, είναι η αρχή ενός ιατροσοφίου που βρίσκεται στο Μοναστήρι της Αγίας 
Αικατερίνης, στο όρος Σινά: “Διαθήκη των τριών ιατρών Γαληνού, Ιπποκράτη και Διοσκο-
ρίδη, των σοφών περί της των ανθρώπων κατασκευής …”

Ο Γ. Ρηγάτος αναφέρει ότι το όνομα του Ιπποκράτη έχει επιβιώσει στη λαϊκή μνήμη 
μέσα από τις παραδόσεις και τις παροιμίες. Προσθέτω ότι ένας ακόμα τρόπος επαφής 
και εξοικείωσης των απλών ανθρώπων με τις μεγάλες πνευματικές μορφές της αρχαιό-
τητας ήταν και η εικονογράφηση των χριστιανικών ναών. Αν και αρκετά σπάνια, αξίζει να 
αναφερθεί ότι σε τοιχογραφίες χριστιανικών ναών απεικονίζονται μορφές της αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η απεικόνιση των επτά αρ-
χαίων σοφών στο νάρθηκα της Μονής Αγίου Νικολάου Φιλανθρωπινών, στη λίμνη των 
Ιωαννίνων, που αγιογραφήθηκε το ���2 με φροντίδα του Ιωάσαφ του Φιλανθρωπινού. 
Έτσι, συμπεραίνουμε ότι ο απλός λαός ήταν εξοικειωμένος με τις μορφές αυτές και δεν 
τις θεωρούσε κατ’ ανάγκη ειδωλολατρικές.

Η δεύτερη περίοδος της Τουρκοκρατίας (ιδιαίτερα μετά το �7ο αιώνα έως και την 
Επανάσταση) χαρακτηρίζεται από την ανασύσταση του ελληνιστικού περιβάλλοντος που 
οφείλεται κυρίως στο έργο των Ελλήνων της Διασποράς, καθώς και στις ελευθερίες 
που είχαν εκχωρήσει οι Οθωμανοί και που ευνοούσαν με τη σειρά τους το εμπόριο και 
τη ναυτιλία. Την περίοδο αυτή, οι Έλληνες αρχίζουν να επανακτούν την ελληνική τους 
συνείδηση, βοηθούμενοι και από το θαυμασμό που άρχισαν να εκδηλώνουν οι Δυτικοί 
για την αρχαία Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έργο του Γάλλου Ιmile Littré, 
ο οποίος δαπάνησε 20 χρόνια (�8�9-�86�) εργαζόμενος φιλόπονα για την έκδοση του 
Hippocratic Corpus, που αν και εμβάθυνε στο έργο του Ιπποκράτη, η έκδοση αυτή ήταν 
δύσχρηστη και σε πολλά σημεία ανακριβής. 

Ο ιστορικός – ερευνητής παιδίατρος Δ. Καραμπερόπουλος, μελέτησε εκτενώς την 
παρουσία του Ιπποκράτη στα ιατρικά κείμενα του νεοελληνικού διαφωτισμού. Εμβάθυνε στα 
κείμενα αυτά και διερεύνησε το κατά πόσον οι συγγραφείς τους, που είχαν σπουδάσει τη 
σύγχρονη ιατρική στα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, αναφερόταν στα αρχαία ιατρικά κείμενα 
και ιδιαίτερα του πατέρα της Ιατρικής, του Ιπποκράτους. Ενδεικτικά αναφέρουμε το έργο 
του λόγιου Αντωνίου Στρατηγού, (�69�;-�7�8), ο οποίος μετέφρασε το βιβλίο του Ιταλού 
ανατόμου Giovanni Santorini, (�68� - �7�7) με τίτλο «Διδασκαλία θεωρικοπρακτική περί 
των πυρετών» (Βενετία �7��). Γίνεται αναφορά στο έργο του Ιπποκράτους «Επιδημιών» 
και σημειώνεται ότι ο ιταλός φυσιολόγος και ιατρός Sanctorius of Padua (��6� - �6�6), 
«έγραψε πολλά υπομνήματα στον Ιπποκράτη, στο Γαληνό και στον Αβικέννα».

Ο ίδιος ερευνητής αναφέρεται στην πρώτη ελληνική Αφροδισιολογία, που θεωρείται 
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το βιβλίο του εκ Μακεδονίας καταγόμενου ιατρού Ιωάννου Νικολίδου, (�7�� - μετά το 
�829) με τίτλο «Ερμηνεία περί του πώς πρέπει να θεραπεύεται το γαλλικόν πάθος ήγουν 
η μαλαφράντζα» (Βιέννη �79�), που είναι γραμμένη στην απλή ελληνική γλώσσα. Ως 
«γαλλικόν πάθος ή μαλαφράντζα» αποδίδεται η σύφιλις. «Σύφιλις, ή γαλλική νόσος» 
και στην ελληνική ορολογία «συφιλίτις νόσος» πρωτομνημονεύεται στα �8�8 από τον 
ιατρό Σέργιο Ιωάννου. Στην αρχή του πρώτου μέρους, σε ιδιαίτερη σελίδα, παραθέτει 
απόσπασμα από το έργο του Ιπποκράτους «Περί παθών, �», το οποίο αναγράφει στην 
αρχαία γλώσσα, «Άνδρα χρη, όστις... Επίστασθαι δε τούτων έκαστα, όσον εικός ιδιώτην», 
αλλά όμως το αποδίδει στη νεοελληνική, για να γίνει κατανοητό από τους αναγνώστες 
του, στοιχείο που δείχνει το διαφωτιστικό ρόλο των κειμένων αυτών. Συγκεκριμένα, ο 
Νικολίδης γράφει: «Πρέπει όμως να ιξεύρη αυτός και εκείνα, οπού λέγουν, και εκείνα, 
οπού μεταχειρίζονται οι ιατροί εις το σώμα του, και πρέπει να τα διακρίνη. Μα πρέπει 
τόσον να ιξεύρη αυτός το κάθε ένα από αυτά, όσον χρειάζεται να τα ιξεύρη ένα ιδιώτης, 
και απλός άνθρωπος».

Ο εκ Κρήτης καταγόμενος ιατρός Κήρυκος Χαιρέτης (�7�6 - �8�0), σπούδασε στην 
Πάδοβα μαζί με τον Ιωάννη Καποδίστρια και τον Κωνσταντίνο Βαρδαλάχο και το �798 
τύπωσε το βιβλίο με τίτλο «Εγχειρίδιον της των ζώων οικονομίας», το οποίο θεωρείται το 
πρώτο βιβλίο φυσιολογίας στα ελληνικά για το αναπνευστικό, πεπτικό και κυκλοφορικό 
σύστημα. Ο Χαιρέτης στο τέλος του βιβλίου, όπου αναπτύσσει τις απόψεις του πως το 
ύδωρ είναι «Γενικόν φάρμακον», σημειώνει: «Ο μέγας πατήρ της ιατρικής Ιπποκράτης 
και ο περίφημος Γαληνός το ύδωρ κατά πρώτον διορίζουσιν εις τους πυρετούς». Για 
τις ιδιότητες του ύδατος σημειώνει ότι «Ο Ιπποκράτης ερμηνεύει έν σημείον εις διάκρι-
σιν του καλού ύδατος λέγων ύδωρ το ταχέως θερμαινόμενον και ταχέως ψυχόμενον 
κουφότατον», φράση που είναι από τους «Αφορισμούς» και επί πλέον απαντάται στο 
«Επιδημιών». Τέλος, ο Αδαμάντιος Κοραής εξέδωσε το �8�6 στο Παρίσι το έργο του 
Ιπποκράτους «Περί αέρων, υδάτων, τόπων», στο οποίο πρόσθεσε εκτενή εισαγωγή με 
τίτλο «Προς τους σπουδάζοντας την Ιατρικήν ομογενείς νέους», στην οποία εκτός από 
τις αναφορές στον Ιπποκράτη, καταχώρισε αποσπάσματα από τα έργα «Νόμος», «Περί 
ιερής νούσου», «Περί αέρων, υδάτων, τόπων», «Περί ευσχημοσύνης», «Παραγγελίαι», 
«Περί φυσών», «Ορκος», Κωακαί προγνώσεις», «Επιδημιών», «Αφορισμοί» και «Περί 
παθών».

Ο ΟρΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚρΑΤΗ ΣΤΟ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ ΕλλΗΝΙΚΟ ΚρΑΤΟΣ

Η Γαλλική Επανάσταση του �789 ενέπνευσε τους λαούς όλης της Ευρώπης στο να 
παλέψουν ενάντια στην εκμετάλλευση και την απολυταρχική μοναρχία, αποτελώντας το 
έναυσμα για τον ξεσηκωμό στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Η Επανάσταση 
άλλαξε τις σχέσεις των ατόμων μεταξύ τους και η έμφαση που δόθηκε στα ατομικά δι-
καιώματα, παρά τις επιμένουσες ταξικές διακρίσεις, επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο 
συναλλάσσονταν οι ιατροί και οι ασθενείς. Η εκπαίδευση των ιατρών περιελάμβανε μεταξύ 
άλλων και μύηση των εκπαιδευόμενων στις ανθρωπιστικές επιστήμες, κάτι που άλλωστε 
ενεθάρρυνε και η έμφαση που δινόταν στην κλασική παιδεία. Αυτό όμως που πρέπει να 
επισημανθεί είναι ότι οι ιατροί από την εποχή αυτή επεδίωκαν αυτό που θεωρούσαν ως 
«ηθική έκβαση», με όλο και περισσότερα σύνθετα τεχνικά μέσα. Με την εφαρμογή όμως 
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αυτών των μέσων, κατά τρόπο απόλυτα εναρμονισμένο με τη «Νευτώνειο αντίληψη», η 
ιατρική άρχισε να χάνει αρκετά από τα ανθρωπιστικά στοιχεία που χαρακτήριζαν πρακτικές 
του προσφάτου παρελθόντος της. Παραδοσιακά πατερναλιστική, επιδιώκοντας το καλό 
του ασθενούς με όρους που καθόριζε ο ιατρός, η ιατρική εξελίχθηκε προοδευτικά στο 
πρότυπο της επιστημονικής ιατρικής του �9ου και των αρχών του 20ου αιώνα.

Μετά την επανάσταση του �82�, ο λαός αυτής της δοκιμαζόμενης νοτιοανατολικής 
περιοχής των Βαλκανίων άρχισε να αναζητά την εθνική του ταυτότητα. Ήταν πολύ εύκολο 
να στραφεί προς τα πίσω, καθώς πολλά πράγματα του θύμιζαν – έστω και μυθοποιημένα, 
το γένος των (αρχαίων) Ελλήνων: ερείπια κτισμάτων και καλλιτεχνήματα που εύρισκε 
στη γη, ο θαυμασμός των περιηγητών - ρομαντικών Ευρωπαίων που επισκεπτόταν τη 
χώρα αναζητώντας υπολείμματα ενός μεγάλου πολιτισμού, ό,τι είχε απομείνει από τη 
γλώσσα. Στην ιατρική, μέρος της διδασκόμενης στα ξένα Πανεπιστήμια ύλης στηριζόταν 
στις γνώσεις και τις αντιλήψεις των αρχαίων (ιδιαίτερα του Ιπποκράτη και του Γαληνού) 
και η προσπάθεια γινόταν για την ορθή ερμηνεία τους.

Στην τότε όμως Ελλάδα, η πολύχρονη δουλεία, η φτώχεια και η αθλιότητα – και 
αργότερα οι πόλεμοι και οι επιδημίες, η ανυπαρξία οργανωμένης περίθαλψης, ο περιο-
ρισμένος αριθμός γιατρών και η μεγάλη διασπορά του πληθυσμού, είχαν δημιουργήσει 
ανάγκες που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από την επιστημονική ιατρική. Όπως ανα-
φέρει και ο Γ. Ρηγάτος, μεγάλο μέρος των αναγκών καλυπτόταν από τη λαϊκή ιατρική, 
ασκούμενη από τους κατά τόπους «εμπειρικούς». Οι Argenti και Rose γράφουν ότι 
«λέγοντας λαϊκή ιατρική, θα ήταν μεγάλο λάθος να αντιληφθούμε ένα σύστημα που 
δίνει αμιγώς διέξοδο στις εικασίες απαίδευτων ανθρώπων. Αυτό μπορεί να είναι αλήθεια 
σε μεγαλύτερο, ή μικρότερο μέρος για πρωτόγονες κοινότητες. Δεν είναι όμως ποτέ 
η περίπτωση σε μια χώρα που έχει πίσω μια ιστορία γνώσης και επιστήμης, έστω κι αν 
έχουν μεσολαβήσει κάποιοι αιώνες βαρβαρότητας. Έτσι, ακόμα και μέσα σ’ ένα σύνολο 
προλήψεων, παρανοήσεων, προσωπικών αντιλήψεων και εμπειριών, μεταφυσικών και 
μαγικών πίστεων κ.λπ. - που ήταν η λαϊκή ιατρική, διασώζονταν στοιχεία ορθολογισμού 
και ψήγματα επιστημονικής γνώσης». Παράλληλα με αυτούς, γιατροί με επιστημονική 
εκπαίδευση αλλά και αρχαιογνωσία, με παρατηρητικότητα και κριτικό πνεύμα, που είχαν 
επίσης γνώση και της τρέχουσας πραγματικότητας, επισήμαναν εγκαίρως ομοιότητες 
σε κάποιες από τις υπάρχουσες γνώσεις και τις ασκούμενες από το λαό πρακτικές με 
εκείνες των κορυφαίων γιατρών της αρχαιότητας.

Ο ιδρυτικός νόμος για την ίδρυση Πανεπιστημίου στην ελεύθερη από τους Τούρκους 
Ελλάδα δημοσιεύθηκε στις �� Δεκεμβρίου του �8�6, αλλά η λειτουργία του άρχισε στις 
� Μαΐου �8�7. Ονομάσθηκε προς τιμή του ιδρυτή του, Βασιλέα Όθωνα, «Βασιλικόν 
Πανεπιστήμιον Όθωνος». Αποτελούσε το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα τόσο στο νέο 
Ελληνικό Κράτος όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσόγειου. Το ίδρυμα 
συναποτελούσαν οι σχολές Θεολογίας, Νομικής, Ιατρικής και Τεχνών (στο γνωστικό 
πεδίο της οποίας συγκαταλέγονταν οι Εφαρμοσμένες Επιστήμες και τα Μαθηματικά). 
Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου ιδρύεται ταυτόχρονα και Έδρα Ιστορίας της Ιατρι-
κής, με πρώτο Καθηγητή τον Αναστάσιο Γεωργιάδη - Λευκία (Γενική Νοσολογία και 
Θεραπεία και Ιστορία της Ιατρικής). Ο Λευκίας δίδαξε την Ιστορία της Ιατρικής από τα 
έτη �8�7 μέχρι και �8�8. 

Το �8�7 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο προσωρινός κανονισμός 
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λειτουργίας του Πανεπιστημίου, το �8�2 καθορίζονται θέματα εξετάσεως των φοιτητών 
και το �8�� θέματα ορκωμοσίας των φοιτητών. Το σχετικό Βασιλικό διάταγμα αναφέ-
ρει ότι ο επιτυχώς περατώσας τις σπουδές του φοιτητής «δίδει δημοσία τη συνήθη 
καθομολόγησιν κατά το περί τούτον εκδοθησόμενον Β. Διάταγμα». Για τους φοιτητές 
της Ιατρικής Σχολής, αναφέρεται οι δε διδάκτορες και οι τελειοδίδακτοι της Ιατρικής 
Σχολής θέλουσι δίδει δημοσία την ακόλουθον καθομολόγησιν:

Επειδή η διάσημος των Ιητρών Σχολή, του Πρυτάνεως επινεύσαντος, ες τους εαυ-
τής δοκιμάσαι με κατηξίωσεν, αυτή τε και τη Πρυτανηίη δημοσία την δε δίδωμι πίστιν. 
Ηγήσεσθαι μεν τούς διδάξαντάς με ταύτην την τέχνην ίσα γενέτησιν εμοισι, τη δε τέχνη 
μηδεμα επ’ ευμαρίη χρήσεσθαι τη εμεαυτού εν τω βίω, αλλ’ ες δόξαν θεού και ανθρώπων 
σωτηρίην, και της πίστεως αύτης τιμήν τε και ωνησιν. Παν μεν ό,τι ιητρού έργον εστί, 
πιστώς και ακριβώς κατά δύναμιν και κρίσιν τήν εμήν επιτελέων, τοισί δε νοσέουσι, ην 
τε πλούσιοι τύχωσι, ην τε πένητες ομοίη σπουδή την εκ της τέχνης επαγινέων επικουρί-
ην· μηδέ παραβόλως αποπειρώμενος την τεο ζόην αποκυβεύσειν, μηδ’ ιητρεύσειν επί 
χρηματισμώ η φάτιος ιμέρω, ες οικίας δε οκόσας αν εσίω, εσελεύσεσθαι επ’ ωφελίη 
καμνόντων, εκτό, εών πάσης αδικίης. Α δ’ αν εν θεραπηίη ή ιδώ ή ακούσω, ή και άνευ 
θεραπηίης κατά βίον ανθρώπων, α μη χρη ποτέ εκλαλέεσθαι έξω, σιγήσεσθαι, άρρητα 
ηγεύμενος· της δε τέχνης επιμελήσεσθαι κατά δύναμιν, σπουδήν πλείστην ποιεύμενος 
ακριβώσαι ταύτης τα θέσμια. Τοίσι δ’ ομοτέχνοισι φιλόφρονα και φιλάνθρωπον εμεαυ-
τόν αιεί παρέξειν και σφέας αδελφέοισιν ίσον επικρινέειν άρρεσι, παν σφι προθύμως 
συμβαλλόμενος, εξ οτεο αν ωφελίη γένοιτο τοίσι κάμνουσι· ταύτην μοι την επαγγελίην 
επιτελέα ποιέοντι είη επαύρασθαι βίου και τέχνης και Θεόν κτήσασθαι αρηγόνα, παρα-
βαίνοντι δε, ταναντία τουτέων».

Ο παραπάνω Όρκος, γραμμένος σε αρχαιοπρεπή γλώσσα, συγκρινόμενος με τον 
Όρκο του Ιπποκράτη αλλά και με το σύγχρονο, έχει διαφορές αλλά και κοινά στοιχεία: Οι 
βασικές διαφορές είναι ότι έχουν απαλειφθεί τόσο η επίκληση, ο όρκος προς τους θεούς 
της αρχαιότητας, όσο και η ρητή αναφορά στα θέματα της ευθανασίας και της έκτρω-
σης. Βασικές ομοιότητες παραμένουν η απόδοση της τιμής προς τους δασκάλους της 
ιατρικής τέχνης, το ιατρικό απόρρητο και η αποφυγή εκμετάλλευσης των πασχόντων.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του πρώτου Πανεπιστη-
μίου της χώρας, ο Όρκος του Ιπποκράτη δεν δίδεται σήμερα από τους τελειοφοίτους 
κατά την απονομή των πτυχίων τους, καταχωρείται όμως σε μετάφραση γιατί «αποτελεί 
μαρτυρία του υψηλού και φωτισμένου επιπέδου της Ιατρικής του Ιπποκράτη που έλαμψε 
τη χρυσή αυτή εποχή του Ελληνισμού και του Ελληνικού πνεύματος».

Ο σημερινός τελειόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά 
την τελετή ορκωμοσίας μετά την επιτυχή περάτωση των σπουδών του, ορκίζεται με 
τον παρακάτω όρκο, ενώπιον του Πρυτάνεως και του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής, 
παρισταμένων των Καθηγητών, των Γραμματειών της Ιατρικής Σχολής και Δημοσίων 
Σχέσεων του Πανεπιστημίου και τέλος, των οικογενειών και φίλων των τελειοφοίτων. Η 
τελετή της ορκωμοσίας γίνεται στην αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου, όπου είθι-
σται αρχικά ο Πρύτανης και ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής να απευθύνουν ευχές και 
παραινέσεις προς τους τελειοφοίτους. Ακολουθεί η ορκωμοσία και η εκδήλωση κλείνει 
με την απονομή των πτυχίων Ιατρικής Σχολής.

«Του πτυχίου της Ιατρικής αξιωθείς, όρκον ομνύω προ του Πρυτάνεως και του Προ-
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έδρου της Ιατρικής Σχολής και πίστιν καθομολογώ τήνδε: Από του ιερού περιβόλου του 
σεπτού τούτου τεμένους των Μουσών εξερχόμενος κατ΄ επιστήμην βιώσομαι, ασκών 
ταύτην δίκην θρησκείας εν πνεύματι και αληθεία. Ούτω χρήσιμον εμαυτόν καταστήσω 
προς άπαντας τους δεσμένους της εμής αρωγής, και εν πάση ανθρώπων κοινωνίας αεί 
προν ειρήνην και χρηστότητα ηθών συντελέσω, βαίνων εν ευθεία του βίου οδώ, προς 
την αλήθειαν και το δίκαιον αποβλέπων και τον βίον ανυψών εις τύπον αρετής υπό την 
σκέπην της σοφίας. Ταύτην την επαγγελίαν επιτελούντι είη μοι, συν τη ευλογία των εμών 
καθηγητών και πεφιλημένων δασκάλων, ο θεόν εν τω βίω βοηθός».

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν επιτρέπουν τη χρήση του αυθεντικού Όρκου στην 
εποχή μας. Αυτός ο εξοστρακισμός του Όρκου οφείλεται κυρίως στον τρόπο που η 
σύγχρονη ιατρική διδάσκεται και ασκείται στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον: Ο 
όρκος σε πολλούς Θεούς, η άρνηση για υποβοήθηση ευθανασίας και έκτρωσης, η ταύ-
τιση της «ιατρικής τέχνης» με την καθ’ ημέρα «ζωή του ιατρού», η αποφυγή σεξουαλικής 
παρενόχλησης, η τήρηση του ιατρικού απορρήτου … Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε 
την ιατρική και τις ηθικές της αξίες από το πολιτιστικό γίγνεσθαι του χώρου που την 
εκτρέφει και που της επιτρέπει να λειτουργεί. Ή διαφορετικά: ο σημερινός ιατρός δεν 
είναι γέννημα και θρέμμα της κοινωνίας που υπηρετεί;

Η εμπειρία μου από την άσκηση της ιατρικής για περίπου �0 χρόνια, μου επιτρέπει 
να εκφράσω τις σκέψεις μου για το μνημειώδες αυτό κείμενο και τη «χρήση» του: η 
αναβίωση του Όρκου με την καθιέρωσή του ως Όρκου στις σύγχρονες Ιατρικές Σχο-
λές, ίσως να εκφυλιζόταν τελικά σε μια αναπαράσταση κάποιου (πιθανού) γεγονότος 
που συνέβαινε στην αρχαιότητα και να μας στερούσε τελικά από το βασικό, διαχρονικό 
του μήνυμα, που δεν είναι άλλο από το «να θεραπεύω τους πάσχοντες κατά τη δύναμή 
μου και την κρίση μου χωρίς ποτέ, εκουσίως, να τους βλάψω, ή να τους αδικήσω». Από 
την άλλη πλευρά, αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το ιατρικό σώμα να επιδιώξει τον 
εκσυγχρονισμό του όρκου προσθέτοντας, ή αφαιρώντας τμήματά του κατά το δοκούν. 
Νομίζω ότι αυτό αποτελεί ύβρη για τον Ιπποκράτη και τη Σχολή του. Ίσως να είναι 
πιο ρεαλιστικό και ειλικρινές να δημιουργήσουμε ένα νέο Όρκο, που δεν θα φέρει το 
όνομα του Ιπποκράτη, αλλά θα αντανακλά τις αλλαγές που η θρησκεία, η κοινωνία, η 
πολιτική, η ίδια η ιατρική ως επιστήμη επιβάλλει στους ιατρούς της. Βάρος θα πρέπει 
να δοθεί στην ευθύνη του ιατρού για την προάσπιση της υγείας και τη θεραπεία των 
νόσων, διατυπώνοντας με σαφήνεια τις βασικές αρχές που θα πρέπει να χαρακτηρίζουν 
το σύγχρονο επαγγελματία ιατρό: φιλανθρωπία, αξιοπιστία και ικανότητα ασφαλούς 
αντιμετώπισης των ιατρικών προβλημάτων.

ΣΥΜΠΕρΑΣΜΑΤΑ

Μία αβασάνιστη εξέταση της ιστορίας θα υποστήριζε την άποψη ότι το ενδιαφέρον 
μας για την ηθική διάσταση της άσκησης της ιατρικής προέκυψε στις μέρες μας ως 
απάντηση στις τεράστιες προκλήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ο Όρκος του 
Ιπποκράτη, με το περιεχόμενό του, διαψεύδει αυτή την άποψη και αποδεικνύει τη δια-
χρονικότητα και τις ποικίλλες συνιστώσες των προβλημάτων που ο ιατρός αντιμετωπίζει 
στην επαφή του με τον άρρωστο και την οικογένειά του.

Συμπερασματικά, παρά τα φτωχά βιβλιογραφικά δεδομένα, θα μπορούσαμε να 



6�

ο oρκος Του ιπποκρaΤη – η Xρhςη Του ςΤην ελλaδα απo Την aλωςη Της κωνςΤανΤινοyπολης Meχρι ςημερα

ισχυρισθούμε ότι ο Όρκος του Ιπποκράτη δε χρησιμοποιήθηκε στη χρονική περίοδο 
που σχολιάσαμε «αυτούσιος», ως έγγραφο με «νομική» υπόσταση. Αλλά η διαπίστωση 
ότι μέσα στον όρκο εύκολα ανακαλύπτουμε τις διαχρονικές ηθικές αξίες που διέπουν 
το ιατρικό έργο, μας κάνει να πιστεύουμε ότι σιωπηρά, η ιατρική κοινότητα αποδεχόταν 
και την εποχή εκείνη τη βαρύτητα και το εύρος του περιεχομένου του.

ΠΑρΑρΤΗΜΑΤΑ

Ι. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω το �60 π.Χ. και πέθανε το �77 π.Χ. στη Λάρισα. Ήταν 
υιός του ιατρού Ηρακλείδη και της Φαιναρέτης. Η οικογένειά του ανήκε στην ιερατική 
γενιά των Ασκληπιάδων, επαγγελματική συντεχνία της αρχαιότητας όπου τα μυστικά 
της ιατρικής μεταβιβάζονταν κληρονομικά. Δάσκαλοι του Ιπποκράτη υπήρξαν ο πατέρας 
του, ο Σηλυμβριανός Ηρόδικος, ο Αβδηρίτης φιλόσοφος Δημόκριτος και οι σοφιστές 
Γοργίας και Πρόδικος. Ο μαιευτήρας της αρχαιότητας Σωρανός ο Εφέσιος αναφέρει ότι 
είχε ταφεί μεταξύ Λαρίσης και Γυρτώνος (νοτίως του σημερινού Τύρναβου) και μάλιστα 
προσθέτει το θρύλο ότι για πολλά χρόνια στο μνήμα του υπήρχε σμήνος από μέλισσες, 
το μέλι των οποίων είχε την ιδιότητα να θεραπεύει τις άφθες των παιδιών.

Οι Ασκληπιάδες ασκούσαν την Ιατρική ταξιδεύοντας και τον ίδιο δρόμο ακολούθησε 
και ο Ιπποκράτης που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του ταξιδεύοντας, όχι μόνο στον 
Ελληνικό χώρο, αλλά και στην Σκυθία, την Περσία και την Αίγυπτο. Η παράδοση θέλει 
τον Ιπποκράτη να βρίσκεται στην Αθήνα κατά τη διάρκεια του μεγάλου λοιμού και να 
βοηθάει τους Αθηναίους στην αντιμετώπισή του. Δεν διαθέτουμε αρκετές ιστορικές πηγές 
για το έργο του ενώ ζούσε. Υπάρχει μάλλον μια εξιδανικευμένη εικόνα που έπλασαν οι 
μεταγενέστεροι και τον παρουσιάζουν ως τον τέλειο ιατρό και άνθρωπο, που σημαίνει 
ότι η προσωπικότητά του είχε κάνει τεράστια εντύπωση στους σύγχρονούς του στην 
αρχαιότητα.

Ο Ιπποκράτης έζησε στην Ελλάδα το Χρυσό Αιώνα, όταν η Τέχνη και η Διανόηση 
αναζήτησαν για πρώτη φορά την αλήθεια, δημιουργώντας, έτσι, τις βάσεις της σύγχρονης 
επιστημονικής σκέψης, αντίληψης και πολιτισμού.

Η νεότερη και σύγχρονη Ιατρική ήλθε να επιβεβαιώσει τον απόλυτα επιστημονικό 
χαρακτήρα της Ιπποκρατικής Ιατρικής. Ο Ιπποκράτης αποτελεί τομή στην Ιστορία της 
Ιατρικής, η οποία πριν από αυτόν βρισκόταν στο στάδιο τις θεουργικής - ιερατικής ιατρι-
κής, της μίμησης των ζώων και της εμπειρίας. Αυτός είναι η απαρχή της επιστημονικής 
Ιατρικής, όπως εννοείται ο όρος «επιστήμη» σήμερα. 

Τη διδασκαλία του χαρακτηρίζει η «Ηθική», η οποία διαφαίνεται ιδιαίτερα στον 
Όρκο του. Εκτός από την ηθική που διαπνέει το έργο του, η ιατρική του χαρακτηρίζεται 
από μεγαλοφυΐα στη σύλληψη και επιστημονικό δαιμόνιο στην ιατρική πράξη. Εισάγει 
μεθόδους πειραματικής έρευνας, ταξινομεί τις παρατηρήσεις του, καταπολεμά τις δει-
σιδαιμονίες και εισάγει στη διδασκαλία του τη φιλοσοφία. Πιστεύει ότι η εμπειρία και ο 
νους (ο λόγος) είναι τα κριτήρια της γνώσης. Κατά τον Ιπποκράτη τα νοσήματα δεν είναι 
αποτέλεσμα «οργής θεού» αλλά οφείλονται σε φυσικά αίτια που προκαλούν διαταραχές 
στη λειτουργία του οργανισμού. Ο ασθενής αντιμετωπίζεται ως ψυχοσωματική ολότητα 
και η ιατρική είναι η προσαρμογή της θεραπείας στο συγκεκριμένο ασθενή. Στα έργα 
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του Ιπποκράτη βρίσκουμε συστηματοποιημένες τις εξεταστικές μεθόδους, επισκόπη-
ση, ακρόαση, και κλινική περιγραφή των παθολογικών καταστάσεων. Οι Ιπποκρατικοί 
κανόνες όπως διατυπώνονται στο βιβλίο «Παραγγελίαι και Αφορισμοί» αποτέλεσε για 
δύο χιλιετίες (ως το �8ο αιώνα) θεμελιώδες κείμενο της Ιατρικής.

ΙΙ. ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς πάντας 
τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον 
τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα 
γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ 
γένος τὸ ἐξ ωὐτέου ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, 
ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ 
τῆς λοιπῆς ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ 
διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ 
οὐδενί. Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, ἐπὶ 
δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, 
οὐδὲ ὑφηγήσομαι ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. 
Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ 
μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας 
ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ 
φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, 
ἐλευθέρων τε καὶ δούλων. Ἃ δ’ ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης 
κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος 
εἶναι τὰ τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη 
ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. 
Παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.

«Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον Ιατρό και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην 
Πανάκεια και σ΄ όλους τους Θεούς επικαλούμενος τη μαρτυρία τους, να τηρήσω πιστά 
κατά τη δύναμη και την κρίση μου αυτό τον όρκο και το συμβόλαιό μου αυτό. Να θεω-
ρώ αυτόν που μου δίδαξε αυτή την τέχνη ίσο με τους γονείς μου και να μοιραστώ μαζί 
του τα υπάρχοντά μου και τα χρήματά μου αν έχει ανάγκη φροντίδας. Να θεωρώ τους 
απογόνους του ίσους με τ’ αδέλφια μου και να τους διδάξω την τέχνη αυτή αν θέλουν 
να τη μάθουν, χωρίς αμοιβή και συμβόλαιο και να μεταδώσω με παραγγελίες, οδηγίες 
και συμβουλές όλη την υπόλοιπη γνώση μου και στα παιδιά μου και στα παιδιά εκείνου 
που με δίδαξε και στους άλλους μαθητές που έχουν κάνει γραπτή συμφωνία μαζί μου και 
σ’ αυτούς που έχουν ορκισθεί στον ιατρικό νόμο και σε κανέναν άλλο και να θεραπεύω 
τους πάσχοντας κατά τη δύναμή μου και την κρίση μου χωρίς ποτέ, εκουσίως, να τους 
βλάψω ή να τους αδικήσω. Και να μη δώσω ποτέ σε κανένα, έστω κι αν μου το ζητήσει, 
θανατηφόρο φάρμακο, ούτε να δώσω ποτέ τέτοια συμβουλή. Ομοίως να μη δώσω ποτέ 
σε γυναίκα φάρμακο για ν’ αποβάλει. Να διατηρήσω δε τη ζωή μου και την τέχνη μου 
καθαρή και αγνή. Και να μη χειρουργήσω πάσχοντας από λίθους αλλά ν’ αφήσω την 
πράξη αυτή για τους ειδικούς. Και σ’ όποια σπίτια κι αν μπω, να μπω για την ωφέλεια 
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των πασχόντων αποφεύγοντας κάθε εκούσια αδικία και βλάβη και κάθε γενετήσια πράξη 
και με γυναίκες και με άνδρες, ελεύθερους και δούλους. Και ό,τι δω ή ακούσω κατά την 
άσκηση του επαγγέλματός μου, ή κι εκτός, για τη ζωή των ανθρώπων, που δεν πρέπει 
ποτέ να κοινοποιηθεί, να σιωπήσω και να το τηρήσω μυστικό. Αν τον όρκο μου αυτό 
τηρήσω πιστά και δεν τον αθετήσω, είθε ν΄ απολαύσω για πάντα την εκτίμηση όλων των 
ανθρώπων για τη ζωή μου και για την τέχνη μου, αν όμως παραβώ και αθετήσω τον 
όρκο μου να υποστώ τα αντίθετα από αυτά».

III. ΕΙΚΟΝΕΣ

Χειρόγραφο του Όρκου 
σε μορφή σταυρού. Βυ-
ζαντινό χειρόγραφο �2ου 
αιώνα (Αποστολική Βιβλι-
οθήκη Βατικανού) [Βασί-
λειου Σπανδάγου, «Ιατρική 
του Βυζαντίου», Περιοδικό 
«Αέροπος» 200�, τεύχος 
��, σελ. 27].
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Τοιχογραφία που αναπαριστά το Γαληνό 
και τον Ιπποκράτη να συζητούν επι-
στημονικά θέματα [St. Magnus (�2�7), 
Cattedrale di Santa Maria, Anagni, Lazio, 
Italy].

Ο Ιπποκράτης αρνείται τα δώρα που του προσφέρει ο Αρταξέρξης. Ο βασιλέας των Περσών πρόσφε-
ρε στον Ιπποκράτη χρυσό, ασήμι και αξιώματα για να αντιμετωπίσει επιδημία που αποδεκάτιζε τον 
στρατό του. Έργο του χαράκτη Urbain Massard (�77�-�8��), δημιουργημένο το �8�6 και βασισμένο 
σε έργο της ζωγράφου Anne-Louis Girodet (de Roucy-Trioson) (�767-�82�) το �792 (λάδι σε καμβά) 
[Musée d’Histoire de la Médecine, Université René Descartes, Paris]. 
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Ο Ιπποκράτης ο Κώος με ένδυμα βυζαντινού ιατρού. Φορητή εικόνα, έργο του αγιογράφου Σ.Μ. 
Καρδαμάκη, αυγοτέμπερα, �978, [αριστερά] [προσωπική συλλογή Δ.Μ. Καρδαμάκη] εμπνευσμένο 
από βυζαντινό χειρόγραφο του ���2 μ.Χ. [δεξιά] (Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας).
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Σελίδα του Όρκου από την έκδοση του Littre (τόμος IV, σελ. 628, Hippocratte Oeuvres Comletes, 
Paris, J-B Bailliere, �8��, Collection Medica, 7 Ιανουαρίου 20�0).
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Η σχέση του Ιπποκρατικού Όρκου  
με την Εβραϊκή και Ισλαμική Ιατρική

Κων. Τρομπούκης

Ο όρκος είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα, ίσως το πιο ενδιαφέρον κείμενο της 
Ιπποκρατικής συλλογής�. Η απήχησή του, οι διαστάσεις του και η εφαρμογή του στην 
ιατρική πράξη ανά τους αιώνες αλλά και στη σύγχρονη ιατρική πράξη ιδιαιτέρως, έχει 
ήδη τονιστεί. 

Εκείνο που κυρίως ενδιαφέρει είναι η ουσία της απήχησης του Ιπποκρατικού Όρκου 
στην άσκηση της Ιατρικής. 

Η σχέση του Ιπποκρατικού Όρκου με την Εβραϊκή και την Ισλαμική Ιατρική αποτελεί 
τμήμα μιας ευρύτερης μελέτης της σχέσης του Ιπποκρατικού Όρκου με τις διάφορες 
κατά τόπους και κατά περιόδους ιατρικές παραδόσεις. Η ιστορική έρευνα έχει αναδείξει 
πολλά κείμενα διαφόρων πολιτισμών που αποτελούν είτε μετάφραση, είτε παράφραση, 
είτε παράλληλη απόδοση του Ιπποκρατικού όρκου2. 

Η μελέτη της επίδρασης του Ιπποκρατικού όρκου στην άσκηση της Ισλαμικής Ιατρικής 
μας οδηγεί αναπόφευκτα στη μελέτη του τρόπου με τον οποίον αναπτύχθηκε η Ισλαμική 
Ιατρική και η καλουμένη Εβραϊκή Ιατρική και τις επιδράσεις τις οποίες δέχθηκε από τη 
Βυζαντινή Ιατρική και από την αρχαία ελληνική παράδοση. 

Στον ισλαμικό κόσμο η Ιατρική διαχωρίζεται μεταξύ της Επιστημονικής Ιατρικής και 
αυτής που καλείται Προφητική Ιατρική. Η τελευταία κωδικοποιείται σε διάφορα βιβλία, 
που αποτελούν συλλογή εγχώριων ιατρικών πρακτικών, οι οποίες αποδόθηκαν στον 
προφήτη, καθώς επίσης και σε άλλες αρχαίες ισλαμικές αρχές, που ευθυγραμμίστηκαν 
με τη μαγεία και τη δεισιδαιμονία. Η Επιστημονική Ιατρική καλλιεργήθηκε εντατικά και 
στις θεωρητικές και στις πρακτικές της πτυχές. Αποτελεί το αποκορύφωμα της πολι-
τιστικής ζωής στο μεσαιωνικό Ισλάμ. Η Επιστημονική Ιατρική στο Ισλάμ εξαρτάται εξ’ 
ολοκλήρου από τη μεσαιωνική κληρονομιά και την κλασσική αρχαιότητα, και εν μέρει 
από επιρροές της Ινδικής Ιατρικής�.

Αφετηρία της επίδρασης αυτής υπήρξαν οι Νεστοριανοί, οι οπαδοί του αιρετικού 
Πατριάρχη Νεστόριου που καταδικάστηκε από την �η Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου 
και ο οποίος πέθανε εξόριστος στην Αίγυπτο. Οι Νεστοριανοί ίδρυσαν αρχικά τις Ιατρι-
κές Σχολές της Έδεσσας και της Νησίβεως, οι οποίες απέκτησαν πολύ μεγάλη φήμη 
στο τέλος του �ου αιώνα μ.Χ. Διωγμένοι από τη Συρία και τη Μεσοποταμία λόγω των 
θρησκευτικών ερίδων οι Νεστοριανοί βρήκαν καταφύγιο στην Περσία και έφεραν στις 
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χώρες που τους εδέχθησαν με πνεύμα ανεξιθρησκίας την Ιατρική παράδοση, ιδρύοντας 
την περίφημη σχολή του Γκοντισαπούρ. Είναι εύστοχος ο χαρακτηρισμός ότι το Γκο-
ντισαπούρ αποτέλεσε για πολύ καιρό αποθήκη της Δυτικής Επιστήμης και έδωσε στη 
συνέχεια ζωή στην Ιατρική Σχολή της Βαγδάτης�. 

Η κατάληψη διαδοχικά της Δαμασκού, της Καισάρειας και της Αλεξάνδρειας από 
τους Άραβες σήμαινε και την υποταγή των Ιατρικών αυτών σχολών στους Χαλίφες. Οι 
Χαλίφες έγιναν ωστόσο φλογεροί προστάτες των σχολών αυτών. 

Στη μεγάλη δύναμη και επέκταση του Ισλάμ περιλαμβάνεται και η λάμψη της Αραβι-
κής καλλιέργειας στην Ισπανία. Σημαντικές σχολές όπως της Κουρδούης, που ιδρύθηκε 
το 960 μ.Χ. στη Σεβίλλη, στο Τολέδο και στη Μούρθια αποτέλεσαν σημαντικά κέντρα 
Αραβικής κυριαρχίας στα οποία μελετήθηκε η ιατρική τέχνη�.

Οι Άραβες έτσι ήρθαν πολύ νωρίς σε επαφή με την Ανατολική Ιατρική και ιδιαίτερα με 
τις σχολές της Αλεξάνδρειας και της Συρίας. Στις Νεστοριανές Σχολές της Εδέσσης και 
της Νυσίβεως δίδαξαν διάσημοι καθηγητές, οι οποίοι μετέφρασαν τους αρχαίους Έλλη-
νες κλασσικούς στα Συριακά και στα Περσικά. Κάτω από τη προστασία των Αβασσίδων 
δημιουργήθηκαν πραγματικές σχολές, όπου τα ελληνικά πρότυπα μεταφράζονταν και 
διασώζονταν με τη μεγαλύτερη προσοχή σαν πραγματικοί θησαυροί. Από όλους τους 
Έλληνες συγγραφείς ο Αριστοτέλης μεταφράζονταν και διδάσκονταν περισσότερο. Με-
ταξύ των μεταφραστών κύριος μεταφραστής τον 8ο και 9ο αιώνα αναδείχθηκε ο Ιωάννης 
Μεσουέ ή Μεσουά ο πρεσβύτερος (777-8�7 μ.Χ.) γνωστός ως Ιωάννης ο Δαμασκηνός. 
Διετέλεσε Διευθυντής του Νοσοκομείου της Βαγδάτης, ιατρός του χαλίφη Αλ Μαούν, ο 
οποίος του ανέθεσε και την ίδρυση σχολής μεταφραστών των ελληνικών χειρογράφων, 
που απέκτησαν με αγορές από τη Μικρά Ασία και την Αίγυπτο, ενώ άλλος σημαντικός 
μεταφραστής ο Χουναήν βαθύς γνώστης της Ελληνικής και της Αραβικής έπλασε νέα 
επιστημονική ορολογία υιοθετώντας πολλές λέξεις από την Ελληνική και Περσική όταν 
δεν υπήρχε αντίστοιχη αραβική λέξη. Ο Χουνάην μετέφρασε στα Αραβικά όλη την Ιπ-
ποκρατική συλλογή καθώς και συγγράμματα του Γαληνού που είχαν συλλεχθεί από τη 
σχολή της Αλεξάνδρειας και συγκρότησαν το γνωστό «Corpus Sumaria Alexandrinon», 
το οποίο περιείχε �29 έργα. Είναι γνωστή η αντίστοιχη μετάφραση των αραβικών κει-
μένων στα Λατινικά από τον Κωνσταντίνο Αφρικανό που έζησε μεταξύ του �0�0 μ.Χ. 
και του �087 μ.Χ.�-6.

Η Ιπποκρατική και η Γαληνική Ιατρική βασισμένες στη θεωρία των τεσσάρων χυμών 
αποτέλεσαν την κυρίαρχη θεωρία στη Δύση μέχρι το �9Ο αιώνα. Και βέβαια δεν αντικα-
ταστάθηκε ποτέ από οποιαδήποτε άλλη θεωρία στο παραδοσιακό Ισλάμ. Η εξάρτηση 
της Μουσουλμανικής Ιατρικής από αυτή της κλασσικής αρχαιότητας επεκτάθηκε σε 
όλες τις ιατρικές ειδικότητες, ακόμη και στον τομέα της οφθαλμολογίας, στον οποίο οι 
Άραβες ιατροί ήταν σε θέση να παρουσιάσουν μεγάλες προόδους.

Στο πλέγμα αυτό μετάδοσης των ιπποκρατικών και γαληνικών γνώσεων υπάρχει ένας 
ακόμη παράγοντας, η εβραϊκή ιατρική, η καλύτερα οι εβραίοι, γιατί μπορεί να αποδειχθεί 
ότι ιατρική ως ιδιαίτερο σύστημα – σχολή από τους Εβραίους δεν αναπτύχθηκε ποτέ.

Είναι βέβαιο, ότι ο Ιπποκρατικός όρκος και το πνεύμα του έχει διεισδύσει στην ιατρική 
πράξη ανά τους αιώνες και ανά τους πολιτισμούς. Ενδεικτικά όμως για να αποφύγουμε 
τις γενικεύσεις οι οποίες στην ιστορία και κατ’ επέκταση στην ιστορία της Ιατρικής δημι-
ουργούν σοβαρά προβλήματα, που μπορεί να απειλήσουν με τη δημιουργία επικίνδυνων 
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μύθων, θα καθορίσουμε έξι γενικούς άξονες στους οποίους θα συγκρίνουμε την επίδραση 
του όρκου ή της σχέσης του με την Εβραϊκή και την Ισλαμική Ιατρική.
α. Η επιδίωξη από τον ιατρό μόνον του καλού των ασθενών του.
β. Η μη χορήγηση θανατηφόρου φαρμάκου.
γ. Η απαγόρευση των εκτρώσεων.
δ. Η μη χρήση του χειρουργικού μαχαιριδίου.
ε. Η αποφυγή κάθε αφροδισιακής επαφής με τους αρρώστους και με τα μέλη της 

οικογένειάς τους.
στ. Το ιατρικό απόρρητο.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Μουσουλμανική Ιατρική Δεοντολογία βασίζεται στην 
ηθική βάση για την ανθρώπινη αξία του ιατρού που καθορίστηκε από τις αρχές της 
κλασσικής αρχαιότητας. Κανόνες για την ηθική συμπεριφορά του ιατρικού επαγγέλμα-
τος μεταφέρθηκαν αυτούσιοι στο Ισλάμ, με δεδομένο ότι είχαν μεγαλύτερη επίπτωση 
στην κοινωνία μετά την επίδραση του Χριστιανισμού και ήταν πολύ σημαντικότεροι απ’ 
ότι στην ελληνική ειδωλολατρία.

Ο βασικός σκοπός της ιατρικής είναι η αναστροφή της ασθένειας στην υγιή κατάσταση. 
Στον ιουδαϊσμό, και έχουμε σχετική αναφορά σε μια εβραϊκή μετάφραση του Ιπποκρα-
τικού Όρκου, που ανάγεται στο ��ο αιώνα, επικρατεί επιπλέον η άποψη ότι ο σκοπός 
αυτός επιτελείται από τον ιατρό «χωρίς την απαίτηση χρημάτων». Έναντι του Εβραϊκού 
Νόμου ο ιατρός τοποθετείται στην ίδια κατηγορία με τον θρησκευτικό διδάσκαλο και 
το ραβίνο, και δεν δέχεται αμοιβή για την άσκηση της ιατρικής παρά μόνο αποζημίωση 
για το χρόνο που ξόδεψε. Αυτό επικρατεί βασικά σε γενικές γραμμές, αν και εν τέλει ο 
Ιουδαϊκός νόμος ανέχεται την πληρωμή του ιατρού από τον ασθενή του2.

Η χορήγηση θανατηφόρου φαρμάκου απαγορεύεται από τον ιουδαϊκό νόμο. Το ίδιο 
και στο Ισλάμ με χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής του Ιπποκρατικού Όρκου, 
αυτό ενός μεγάλου Άραβα ιατρού του Χανεϊν Ιμπν Ισχαν Εγιούπ Ελ Ιμπαντί που υπήρξε 
ιατρός και διερμηνέας του Χαλίφη Αλ-Μεταβακέλ Βιλλάχ στα μέσα του 9ου αιώνα, όταν 
του ζητήθηκε να του παρέχει δηλητήριο, εκείνος απάντησε ότι δεν του επιτρέπει κάτι 
τέτοιο η ιερότητα του όρκου του7.

Η απαγόρευση των εκτρώσεων είναι επακόλουθο της αντίληψης για την πολυτιμότητα 
της ανθρώπινης ζωής στα πλαίσια των μονοθεϊστικών θρησκειών, οι οποίες επιβάλουν ένα 
γενικό πλαίσιο σεβασμού της ζωής, και προστασίας από τον κίνδυνο αυτή να χαθεί.

Η μη χρήση του χειρουργικού μαχαιριδίου, είναι πολυσυζητημένο το θέμα της χει-
ρουργικής θεραπείας και ειδικά της λιθοτομής8,9. Στον ισλαμικό κόσμο υπάρχει σαφής 
διάκριση της ειδικότητας που ενεργεί τόσο τη λιθοτομή όσο και τη περιτομή. Στον όρκο 
του Ασαφ επισημαίνεται ότι ο γιατρός θα πρέπει να μη χειρουργεί με νυστέρι ή να διε-
νεργεί καθετηριασμό χωρίς προηγουμένως να σκεφθεί μια και δύο φορές. 

Στο κοινό πολιτικό πλαίσιο που δημιούργησαν κατά σειρά τα ελληνιστικά κράτη, η 
ρωμαϊκή και βυζαντινή αυτοκρατορία, και τέλος το Ισλάμ, με την επίδραση των τριών 
μονοθεϊστικών θρησκειών ο Ιπποκρατικός Όρκος δεν θα μπορούσε ποτέ να μην είναι 
επίκαιρος ή έστω να επικαιροποιείται στις επιμέρους εκφάνσεις του διατηρώντας αναλ-
λοίωτους τους βασικούς του άξονες όπως αναφέρθηκαν ήδη.

Η εισαγωγή ή προσπάθεια εισαγωγής και αντικατάστασής του από την Εβραϊκή πλευρά 
ενέχει περισσότερο εθνικά στοιχεία, αν θεωρήσουμε ότι αυτό καθεαυτό το πνεύμα του 
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Μαμωνίδη είναι έκφραση του ιπποκρατικού και γαληνικού πνεύματος.
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Από την Ατμόσφαιρα της Εποχής  
του Ιπποκράτη μέχρι την Ίδρυση  
του Σύγχρονου Νοσοκομείου

Παύλος Κ. Τούτουζας

Στο χώρο του ελληνισμού αλλά και γενικότερα στην Ιστορία η Ιατρική αρχίζει να 
οικοδομείται, κυρίως, από τον 6ο π.Χ. αιώνα. Tότε διεκρίθησαν ο Αλκμαίων, ο Εμπεδο-
κλής, ο Αναξαγόρας, ο Δημόκριτος κ.ά. Έγινε η μεγάλη Πυθαγόρεια Σχολή στη Σικελία 
και παράλληλα στη γενέτειρά της, το Αιγαίο, οι πρώτες Ιατρικές Σχολές της Κνίδου και 
της Κω. Εκεί θα γεννηθεί ο Ιπποκράτης, πραγματικός Ασκληπιάδης ιατρός που διδάσκει 
μέχρι σήμερα τους προσιόντας στην Τέχνη του Ασκληπιού. 

Ο Αλκμαίων γεννήθηκε περί το ��� π.Χ., έζησε στον Κρότωνα της Σικελίας και σπού-
δασε στη σχολή του Πυθαγόρα. Ήταν πολυμαθής, ωστόσο ασχολήθηκε και με πειράματα 
επί ζώων με τα οποία επεσήμανε ανατομικά ευρήματα για πρώτη φορά στην ιστορία. 
Εκείνος δίδει το όνομα στις αρτηρίες: αήρ+τηρέω, ™=αρτηρία. Τα κυριότερα σπλάγ-
χνα διακρίνονται εύκολα από έναν παρατηρητή, όμως η περιγραφή του κυκλοφορικού 
συστήματος έχει μεγάλη δυσκολία. Εδώ ο Αλκμαίων είναι ο πρώτος που διακρίνει τις 
φλέβες από τις αρτηρίες. Συγκεκριμένα οι φλέβες στις νεκροψίες είναι γεμάτες αίμα, 
ενώ αντίθετα οι αρτηρίες είναι κενές από αίμα αλλά έχουν αέρα. Οι μεταγενέστεροι 
ερευνητές αποδίδουν τα ευρήματα του Αλκμαίονα σε νεκροψίες, παρατηρήσεις επί ζώων 
θυσίας, στα οποία κόβονται οι καρωτίδες, συμβαίνει μεγάλη αιμορραγία και αδειάζουν 
γρήγορα οι αρτηρίες, αφού εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη η καρδιά (Dached, 2008, 
σελ. 78-80). Έτσι ο Αλκμαίων βρίσκει τις αρτηρίες με αέρα, άδειες από αίμα, ενώ οι 
φλέβες είναι γεμάτες αίμα κατά τη νεκροψία. Αυτό αποτέλεσε επί αιώνες βασικό μειο-
νέκτημα ώστε να επικρατεί σύγχυση για τη σχέση αρτηριών-φλεβών. Έτσι, αρτηρία που 
έχει πάντα αέρα ονομάστηκε και η τραχεία των πνευμόνων. Μάλιστα ο Αλκμαίων φέρεται 
να υποστηρίζει ότι ο ύπνος επέρχεται όταν υπάρχει οπισθοχώρηση του αίματος από 
τις αρτηρίες προς τις φλέβες, ενώ η αφύπνιση γίνεται με την επιστροφή αίματος στις 
αρτηρίες. Ο θάνατος συμβαίνει όταν υπάρχει πλήρης υποχώρηση του αίματος προς 
τις φλέβες. Σπουδαία είναι η συμβολή του Αλκμαίωνα στην κατανόηση των αισθήσεων 
με το εύρημα των πόρων. Το δέρμα έχει πόρους και με αυτούς είναι δυνατή η αίσθηση 
της αφής. Από τους πόρους στη γλώσσα υπάρχει γεύση και η αίσθηση του θερμού ή 
του ψυχρού κατά το φαγητό. Με την ίδια έννοια εξηγεί τους ήχους και συγκεκριμένα 
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με την επικοινωνία του φάρυγγος με το ακουστικό τύμπανο του ωτός, την οποία σή-
μερα ονομάζουμε ευσταχιανή σάλπιγγα. Εκεί, στο τύμπανο, γίνεται αισθητός ο ήχος, 
αποτέλεσμα της εισόδου ρεύματος αέρα. Συνέχεια και κατάληξη αυτών των αισθήσεων 
αφής, γεύσης, κ.λπ. είναι ο εγκέφαλος. Κανάλια (νεύρα) οδηγούν προς αυτόν και τον 
συνδέουν με διάφορα όργανα. Τελικά ο Αλκμαίων διαβεβαιώνει, για πρώτη φορά, ότι 
το πρωταρχικό και οργανωτικό κέντρο του όντος, ο εγκέφαλος, είναι έδρα σκέψης και 
σημείο συνάντησης όλων των αισθήσεων (Αέτιος). Έτσι άρχισε η αμφισβήτηση της 
μέχρι τότε πίστης ότι η καρδιά ή το συκώτι είναι η έδρα της ψυχής. Τέλος ο Αλκμαίων 
φαίνεται να είναι ο πρόδρομος του Ιπποκράτη και βλέπει όλα τα φαινόμενα της ζωής 
με ένα σύστημα ζεύγους αντιθέσεων, π.χ. θερμού και ψυχρού, ξηρού και υγρού, πικρού 
και γλυκού. Και η καλή υγεία εμφανίζεται ως ισορροπία μεταξύ αυτών των στοιχείων. 
Αντίθετα η ασθένεια συμβαίνει επειδή ένα μέρος από αυτούς τους παράγοντες είναι 
υπερβολικό, το θερμό ή το ψυχρό, η υπερβολή στο φαγητό ή η ανορεξία, τα οποία 
τελικώς επηρεάζουν το αίμα και τον εγκέφαλο. Διαταραχές στην ισορροπία μπορεί να 
προκληθούν από το νερό, τις κλιματολογικές ανωμαλίες, την κόπωση, τη βία. Και για 
να επανέλθει κανείς στην πρότερη υγιή κατάσταση θα πρέπει να υπάρξει αρμονία όλων 
των ανωτέρω στοιχείων. 

Ο Εμπεδοκλής θεωρείται ο μεγαλύτερος ιατρός φιλόσοφος της αρχαιότητος. Γεννή-
θηκε περί το �90 π.Χ. στη Σικελία και έδρασε μετά τον Αλκμαίωνα στο χώρο και την εποχή 
του ελληνισμού στην Ιωνία της φιλοσοφίας και των στοιχείων της φυσικής επιστήμης. 
Έζησε, επίσης, τις μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ της σχολής των Ελεατών με πρώτους 
τον Παρμενίδη και το Ζήνωνα που υποστήριζαν την ανυπαρξία της κίνησης και τη μόνη 
πραγματικότητα του Ενός αφθόρου και αιωνίου και από την άλλη μεριά της σχολής του 
Ηρακλείτου, ο οποίος επίστευε ότι «τα πάντα ρει» και ότι ο Ένας είναι απλησίαστος. Ο 
Εμπεδοκλής εκφράζει την πρώτη εποχή της ελληνικής φιλοσοφίας, ενώ η δεύτερη εποχή 
των μεγάλων συνθέσεων του πνεύματος και της φιλοσοφίας ανήκει στο Σωκράτη, τον 
Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και τον Ιπποκράτη (Dached, 2008, σελ. 82-87).

Χωρίς ο Εμπεδοκλής να απομακρυνθεί από τη μετεμψύχωση του Πυθαγόρα αλλά 
και το δυαδικό σύστημα του Αλκμαίωνα αναφέρθηκε στις εναντιώσεις που υπάρχουν 
στη ζωή μεταξύ του ενός και του πολλαπλού, του άθικτου και του επηρεασμένου, του 
άνδρα και της γυναίκας. Αυτά είναι στη φύση των πραγμάτων και θα παραμείνουν στους 
αιώνες. Ο Εμπεδοκλής, από τα ζεύγη του θερμού και του ψυχρού, του ξηρού και του 
υγρού, προάγεται στις τετραγωνικές ρίζες όπου τα πράγματα πηγαίνουν δύο μαζί με 
άλλα δύο, ως η φωτιά και ο αέρας, η γη και το νερό. Αυτά είναι σταθερά και διαρκή 
και διαμορφώνουν την όψη της νομιμότητος του κόσμου. Και πάλι ως προς τις «ρίζες» 
επισημαίνει δυνάμεις, οι οποίες τις ενώνουν, ή τις χωρίζουν ως είναι οι δυνάμεις του 
μίσους και της φιλίας. Έτσι τα στοιχεία της φύσεως δεν παύουν να κινούνται εναλλακτικά 
όσο δέχονται την παρέμβαση προς ένωση από τη φιλία και αποχωρισμού από το μίσος. 
Ως προς το ερώτημα ποια είναι τα στοιχεία που ενώνονται, ή που χωρίζονται απ’ αυτές 
τις δυνάμεις, η απάντηση δίδεται από το αξίωμα: το όμοιο προσελκύει και απωθεί το 
αντίθετο. Εδώ βρίσκει εφαρμογή η θεραπευτική με βάση την ιδέα της ομοιοπαθητικής, 
που θα εξελιχθεί σε επιστήμη ακόμα μέχρι και σήμερα. Τα όμοια θεραπεύονται από τα 
όμοια.
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ΘΕωρΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕλΙΞΕωΣ

Αυτές οι θέσεις του Εμπεδοκλή βρίσκονται στις επιστήμες της κοσμολογίας, της φυ-
σικής, της αστρονομίας. Στις απαρχές της εμφανίσεως των ζώων διατύπωσε τη θεωρία 
της εξελίξεως κατά την οποία τα διάφορα είδη εις την πορεία του χρόνου σχηματίζονται 
από προσέγγιση και σύμφυση των ομοίων, χωρίς πριν να υπάρχει σχέδιο γνωριμίας τους. 
Στην αρχή τα όντα ήσαν ασυμπλήρωτα, τερατώδη, ενδεχομένως με στρεβλά πόδια, δεν 
μπορούσαν να βαδίσουν, άλλα είχαν πολλά χέρια, σε πολλές περιπτώσεις το στήθος ήταν 
διπλό. Η εμφάνιση του βοδιού είχε πολλές φορές τη φιγούρα του ανθρώπου. Αλλά και 
ο άνθρωπος, ως προς το κεφάλι, είχε ομοιότητες με εκείνο του βοδιού. Πέρα απ’ αυτό 
υπήρξαν και τα ερμαφρόδιτα, να μην διακρίνεις το αρσενικό από το θηλυκό. Και στη 
συνέχεια, με το νόμο της ομοιότητας και της εξ αυτής προσέγγισης, τα καλύτερα όντα 
με ισορροπημένη εμφάνιση και πιο καθαρή εικόνα διατηρούνται και αναπαράγονται. Με 
άλλα λόγια ο Εμπεδοκλής προηγείται του Δαρβίνου 2.200 χρόνια. 

Εν συνεχεία o Εμπεδοκλής εμελέτησε την εμβρυογένεση και την εξέλιξη της γενεάς. 
Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από την ένωση των σπερμάτων του άνδρα και της γυναίκας 
γεννιέται το έμβρυο και εξαρτάται από το ποιο εκ των δύο σπερμάτων θα επικρατήσει 
για να γεννηθεί αγόρι, ή κορίτσι. Παρατήρησε με αντικειμενικότητα το σχηματισμό της 
καρδιάς και διαπίστωσε ότι την �0η ημέρα της κυήσεως διακρίνονται τα διάφορα όργανα 
του σώματος με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Επιπλέον σημείωσε ότι η σύλληψη 
συμβαίνει κατά το μέσον χρόνο του γεννητικού εμμήνου κύκλου της γυναίκας, ��η-��η 
ημέρα περίπου. Σπουδαία είναι η αναφορά του Εμπεδοκλή στη θρέψη του εμβρύου 
από τον πλακούντα και όχι από το τοίχωμα της μήτρας όπως πιστευόταν. Ενδιαφέρου-
σες είναι και οι παρατηρήσεις του στο θέμα των αισθήσεων και των «πόρων» που είχε 
επισημάνει ο Αλκμαίων. Ο Εμπεδοκλής με τη θεωρία του «όμοιος στον όμοιο», ήγουν 
έλξη και προσέγγιση εκείνων που ταιριάζουν, εξηγεί γιατί το φως συγγενεύει με τη φω-
τιά. Είναι το φως του σταθερού ήλιου, ενώ η φωτιά σημαίνει κατανάλωση ξύλων προς 
θέρμανση ή καταστροφή ως ο εμπρησμός δάσους, ή κατοικίας κλ.π. Στα μάτια οι πόροι 
είναι ειδικοί για το φως αλλά μπορούν να ιδούν και τη φωτιά, όπως ακριβώς συμβαίνει 
με τις λάμψεις φωτιάς από ένα σοκ, ή μια γροθιά. Αντίθετα η φωτιά, όσο καταστρεπτι-
κή και να είναι, δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από άλλες αισθήσεις π.χ. τη γεύση, την 
οσμή, την αφή, ακόμα και την ακοή, στην οποία δεν μπορεί να κυκλοφορήσει από τους 
πόρους στα αυτιά. Τέλος με την εξειδίκευση των πόρων ο Εμπεδοκλής πληροφορεί την 
επιστήμη ότι οι ιστοί παίρνουν αέρα (οξυγόνο) από τις αρτηρίες, στις οποίες ο αέρας 
κινείται κατά την εισπνοή προς το κέντρο του σώματος και κατά την εκπνοή προς την 
περιφέρεια, το δέρμα (Krug, �997). 

Αναμφίβολα ο Εμπεδοκλής είναι εκ των πρώτων επιστημόνων απελευθέρωσης της 
Ιατρικής από μαγείες. Με τη θεωρία των «ριζών» προετοιμάζει το κατάλληλο κλίμα για 
τους «χυμούς» του Ιπποκράτη.

Ο Αναξαγόρας (�00-�28 π.Χ.) από τις Κλαζομενές της Μικράς Ασίας, κοντά στη 
Μίλητο, θεωρεί ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Αρχή του νου, σύμφυτη, παντοδύναμη 
πνευματική θεότητα (Βιβλίο των Σοφών. Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, Επιμέλεια Ρίτα 
Μπούμη-Παππά, εκδ. Παπακωνσταντίνου). Ο Αναξαγόρας έζησε στην Αθήνα αρκετά 
χρόνια. Από εκεί έφυγε ως εξόριστος και έδρασε μέχρι της τελευτής του στη Λάμψακο, 
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στα Δαρδανέλλια. Μίλησε και έγραψε για το Νου που αποτυπώνει τα πάντα, οργανώνει 
την ύλη και, κυρίως, τη ζωή. Ο Νους γεφυρώνει τα διεστώτα, ως τα «πάντα ρει» του 
Ηράκλειτου και το αμετάβλητο του κόσμου, όπως πιστεύουν οι Ελεάτες. Και ο Νους 
πάλι ερμηνεύει πώς από τον χωρίς σάρκα σπόρο αναπτύσσεται η σάρκα του εμβρύου, 
το σώμα του ανθρώπου. Και στην επιληψία φταίνε τα παιχνίδια του κακού που παίζει ο 
Νους με τους ανθρώπους, είναι αυτά υπεύθυνα των κρίσεων της νόσου(Dached, 2008, 
σελ. 88-89).

Ο Διογένης, (όχι ο Κυνικός με το πυθάρι) είναι σύγχρονος του Αναξαγόρα και από 
την Κρήτη πήγε επίσης στην Αθήνα. Περιέγραψε αρτηρίες του σώματος, τις καρωτίδες, 
τις διακλαδώσεις στο θώρακα και την καρδιά, την αορτή και τους κλάδους της προς 
τους νεφρούς, το ήπαρ, γενικά τα σπλάγχνα και προς τα κάτω άκρα. Ο Διογένης επίσης 
αναφέρεται σε λεπτές διόδους που αντιστοιχούν σε δίκτυο τριχοειδών αοράτων με 
γυμνό μάτι. Και στη γλώσσα είναι, λέει, πλούσια η αγγείωση που την κάνει να παρουσι-
άζει μεταβολές σε πλήθος παθήσεων, ώστε και σήμερα η κλινική εξέταση περιλαμβάνει 
σταθερά την επισκόπησή της (Dached, 2008, σελ. 89). 

Τον �ο αιώνα π.Χ. τελειώνει η σειρά των πρώτων φιλοσόφων που βασάνισαν τη 
σκέψη τους να ψηλαφήσουν τη ζωή, τα πλάσματα, το νήμα της ζωής. Εδώ ανήκει και ο 
μέγιστος Δημόκριτος (�60-�70 π.Χ.). Εκείνος αναφέρεται στα άτομα, ελάχιστα σωμα-
τίδια σε διαρκή κίνηση, από τα οποία συντίθεται και γίνεται ο κόσμος αυτός που ζούμε 
(Βιβλίο των Σοφών. Από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, Επιμέλεια Ρίτα Μπούμη-Παππά, εκδ. 
Παπακωνσταντίνου). 

ΑΣΚλΗΠΙΕΙΑ

Άρχισαν να εμφανίζονται στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. Τα Ασκληπιεία είχαν πάντα το 
ναό του θεού Απόλλωνα και εκεί υπηρετούσαν, κληρονομικώ δικαιώματι, ιερείς-θερα-
πευτές, οι Ασκληπιάδες (Rulliere, �97�, Coury, �97�). Η θεραπεία άρχιζε με προσφορά 
θυσίας και ορισμένους καθαρμούς. Συχνά, για να κοιμηθούν καλά οι πάσχοντες έπιναν 
ποτό με υπνωτική ενέργεια. Οι Ασκληπιάδες έκαμαν και θεραπεία συμβολικά με τις δύο 
κόρες του Ασκληπιού: �) την Υγεία, η οποία διδάσκει τους κανόνες της καλής, πειθαρ-
χημένης ζωής με μπάνια και υγιεινή (μεσογειακή) διατροφή και 2) την Πανάκεια που τα 
θεραπεύει όλα. Εδώ συμφωνούσαν με το νομοθέτη Λυκούργο της Σπάρτης, ο οποίος 
από τον 8ο αιώνα π.Χ. επέβαλλε σε όλους τους Σπαρτιάτες τους γυμνικούς αγώνες και 
τη λιτή, ολιγαρκή διατροφή. 

Με την πάροδο του χρόνου τα παιδιά των ιερέων θεραπευτών του Ασκληπιείου, 
μετά την εκπαίδευση στην τέχνη του πατέρα τους, έβγαιναν από τα Ασκληπιεία και ως 
Ασκληπιάδες ιατροί ειργάζοντο στην πόλη. Ήσαν οι γνωστοί ως περιοδεύοντες ιατροί, 
περιηγητές. Έτσι άρχισε η εκκοσμίκευση της Ιατρικής τον �ο αι. π.Χ., η οποία σύντομα 
θα οδηγήσει στη συγκρότηση των πρώτων ιατρικών σχολών της Κνίδου και της Κω. Αυτές 
υστερούσαν πολύ έναντι της τότε Πυθαγόρειας Σχολής στη Σικελία, επειδή λειτουρ-
γούσαν ως πρώην θυσιαστήρια με αυστηρό πνεύμα οικογενειοκρατίας και προσφορά 
υπηρεσίας σε συγκεκριμένες πόλεις. 
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ΣΧΟλΕΣ ΤΗΣ ΚΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Κω

Στη σχολή της Κνίδου κωδικοποιήθηκαν οι κανόνες ακρόασης των πνευμόνων. Ο 
εξεταστής έφερνε το αυτί του σε καλή επαφή με το θώρακα του ασθενή προς τυχόν 
διαπίστωση υπεζωκοτικής συλλογής υγρού (πλευριτικής). Οι γιατροί της Κνίδου είχαν 
πρώτοι περιγράψει τις υδατώδεις κύστεις του πνεύμονος από παρασίτωση, τις οποίες 
παροχέτευαν μετά από μικρή τομή στο θωρακικό τοίχωμα. Επιπλέον έκαναν αφαιμάξεις, 
με εγχείρηση αφαιρούσαν ρινικούς πολύποδες. Σε κυνάγχη χρησιμοποιούσαν ένα είδος 
ράβδου –καθετήρα και καθάριζαν τη μύτη από εκκρίσεις, συχνά πυώδεις. Επίσης έδιναν 
φάρμακα-σιρόπι σε μία ή περισσότερες κουταλιές ημερησίως. Τα φάρμακα αυτά ήσαν 
πολλά και επιτυχημένα κατά την εμπειρία ενός εκάστου των γιατρών, έφθαναν και τα 
�00. Επίσης, ήσαν πολλές οι συνταγές και οι μέθοδοι θεραπείας γυναικολογικών προ-
βλημάτων. Στους πεπειραμένους ιατρούς, των οποίων τις συνταγές συνιστούσαν άλλοι 
γιατροί, μάλιστα οι νέοι, περιλαμβάνεται ο Κτεσνάς, τον οποίο εκάλεσε από την Κνίδο ο 
Αρταξέρξης για να υπηρετήσει επί �7 έτη στην Περσία. Τέτοιος πεπειραμένος γιατρός 
ήταν και ο Ευρυφών. Ο τελευταίος χρησιμοποιούσε ακόμη και σκάλα μετά τον τοκετό, 
για να πάρει κατάλληλη θέση η γυναίκα, προκειμένου να επιταχυνθεί η απελευθέρωση 
του πλακούντα με μετακίνηση της μήτρας (Dached, 2008, σελ. 97-98). 

Η σχολή της Κω ήταν σχεδόν αντίθετη σε αυτούς τους πρακτικούς τρόπους θεραπείας 
της Κνίδου, που είχαν τόση μεγάλη ποικιλία στα φάρμακα και μηχανικές-χειρουργικές 
μεθόδους.

ΠΕρΙΗΓΗΤΕΣ ΙΑΤρΟΙ – ΙΑΤρΕΙΑ

Οι περιηγητές ήσαν «νόμιμοι», απόφοιτοι Ασκληπιείων ή Σχολών. Είναι οι Ασκληπιά-
δες, γιοι γονέων ιατρών Ασκληπιάδων, οι οποίοι εγκαταλείπουν τα Ασκληπιεία του θεού 
Απόλλωνα και προσπαθούν να ασκήσουν την ιατρική χωρίς μαγείες και τα συναφή. Οι 
γιατροί αυτοί είναι νόμιμοι στην πόλη, επειδή έχουν τα διαπιστευτήριά τους με δημόσια 
παρουσία της εμπειρίας τους και αναφορά των διδασκάλων τους, που είχαν ελέγξει τις 
ικανότητές τους στο επάγγελμα. Εκείνοι ήσαν οι ελεύθεροι περιηγητές γιατροί, οι οποίοι, 
σε πόλη όπως η Αθήνα, εξέταζαν στο ιατρείο τους ελεύθερους πολίτες με όλους τους 
τρόπους ευγενείας. Έπαιρναν λεπτομερές ιστορικό, παρατηρούσαν καλά με επισκόπηση 
και ψηλάφηση τον πάσχοντα, ενημέρωναν τον ίδιο, τους φίλους ή συγγενείς, εξηγούσαν 
τα περί του φαρμάκου που επρόκειτο να δώσουν στον άρρωστο και δεν έδιναν ποτέ 
κάτι χωρίς να έχει συμφωνήσει ο πάσχων (Πλάτων, Νόμοι). 

Στο ιατρείο εγίνοντο δεκτοί οι ασθενείς για να τους συμβουλεύσει ο ιατρός, να δώσει 
συνταγή, ή να τους χειρουργήσει με μικρή επέμβαση. Σε τραύματα εχρησιμοποιούντο 
επίδεσμοι και ταινίες για περίδεση. Στο χειρουργείο χρησιμοποιούσαν λάμες και πένσες, 
ψαλίδια, καθετήρες και «καυστήρες», ακόμη και τρυπάνια. Ως προς τα λουτρά, που 
συνιστούσαν οι νόμιμοι περιηγητές, ήσαν εφοδιασμένα με επισκευές στους τοίχους και 
το πάτωμα, κατάλληλες για ασκήσεις προς αποφυγή καταγμάτων και εξαρθρώσεων, 
ιδίως σε ηλικιωμένους. 

Όμως πέραν των περιηγητών ιατρών υπήρχαν και οι λαϊκοί, μάλλον παράνομοι, άνευ 
διαπιστευτηρίων. Για το λόγο αυτό οι λαϊκοί γιατροί ήσαν αβέβαιοι στην πόλη, προσω-
ρινοί. Υπήρχαν βεβαίως και οι σκλάβοι, οι οποίοι εθεραπεύοντο από σκλάβο «ιατρό», 
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βοηθό Ασκληπιάδη, με διαφορά μεγάλη τόσο ως προς τις συνταγές, τα λουτρά και τα 
χειρουργεία όσο και προς την ευγένεια στην πληροφόρηση των πασχόντων. Άλλωστε 
ένας σκλάβος δεν έπρεπε να φαίνεται καλοστεκούμενος μπροστά στους ομοίους του. 
Τέλος, ήσαν και οι γυναίκες, οι οποίες δεν μπορούσαν να γίνουν γιατρίνες. Απλά στο 
σπίτι ορισμένες, από συζητήσεις και παρατηρήσεις, αποκτούσαν εμπειρία, ως η σοφή 
μητέρα του Σωκράτη.

Ο Δημοκήδης είναι ο πρώτος σπουδαίος περιηγητής γιατρός προερχόμενος από τη 
μεγάλη Πυθαγόρεια Σχολή του Κρότωνα κατά το 2ο ήμισυ του 6ου αιώνος π.Χ. Ο Δημο-
κήδης από τον Κρότωνα υπηρέτησε στην Αίγινα με 60 μνας και αργότερα στην Αθήνα 
με �00 μνας. Στη συνέχεια, υπηρέτησε τον τύραννο Πολυκράτη, βασιλιά της Σάμου και, 
τέλος, έγινε γιατρός του Μεγάλου Βασιλιά στην Περσία. Ο Δαρείος έπεσε άσχημα από 
το άλογό του σε κυνήγι και υπέφερε από εξάρθρωση στο πόδι. Οι Αιγύπτιοι γιατροί, που 
είχε στο παλάτι, με περιδέσεις δεν τον είχαν βοηθήσει και τότε ήρθε ο Δημοκήδης και 
με συνταγές δικές του, αλοιφές, τον έκανε καλά. Στη συνέχεια ο Πέρσης βασιλιάς τον 
γέμισε χρυσάφι όταν θεράπευσε και τη γυναίκα του Άτοσσα που είχε όγκο καλοήθη, 
απόστημα στο μαστό. 

ΙΠΠΟΚρΑΤΗΣ (460-377 π.Χ.)

Οι Ασκληπιάδες ήσαν ιατροί με μακρά οικογενειακή παράδοση στην Ιατρική. Ο Ιπ-
ποκράτης γεννήθηκε στην Κω, ήταν γόνος τέτοιας οικογένειας και ο προπαππούς του 
Ασκληπιάδης ονομαζόταν επίσης Ιπποκράτης. Το ίδιο όνομα Ιπποκράτης είχαν τέσσερις 
απόγονοι του Ιπποκράτη, όλοι βέβαια Ασκληπιάδες. Κατά την παράδοση ο Ιπποκράτης 
αναπτύχθηκε σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής παιδείας, μυήθηκε στη φιλοσοφία 
και σπούδασε την ιατρική στις σχολές της Κω και της Κνίδου, καθώς επίσης με διάφορα 
ταξίδια στην Αίγυπτο, Αθήνα και αλλού. Ο Ιπποκράτης διδάχθηκε από τον πατέρα του 
Ηρακλείδη γεωμετρία, αριθμητική, αστρονομία και ηθική, η οποία παίζει σπουδαίο ρόλο 
στην Ιατρική. Πήρε, επίσης, μαθήματα παλαίστρας και γυμναστικής, γραμματικής και 
ιστορίας. Στην Ιατρική εδιδάχθη ολόκληρο το φάσμα των μέχρι τότε σχετικών γνώσεων 
για την ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού, τις ενδείξεις λουτροθε-
ραπείας, τη χειρουργική τέχνη, τα καταπλάσματα και πάσης φύσεως φάρμακα. Όλα 
αυτά εγίνοντο στο χώρο του Ασκληπιείου.

Σε ηλικία �0 ετών με το γιο του Θεσσαλό βρίσκεται στην Αθήνα, όπου και θα πέσει 
μεγάλη επιδημία πανώλους από την οποία υποκύπτουν ο Περικλής (�29 π.Χ.) και πενή-
ντα χιλιάδες άλλοι πολίτες. Ο Ιπποκράτης θεωρεί σπουδαίο το ρόλο των ανέμων στη 
γένεση των επιδημιών. Άναβαν μεγάλες φωτιές για να καθαρίσουν τους ανέμους από 
τα υπεύθυνα μιάσματα ασθενειών, ως η πανώλης. Στην Αθήνα ο Ιπποκράτης συναντά 
επιφανείς ανθρώπους του πνεύματος. Οι γνώσεις του στη γυμναστική ενισχύονται με 
νέες και έχει τώρα την ιδέα ότι χρόνιες ασθένειες μπορεί να θεραπεύονται αποκλει-
στικά με πορείες, άλλες σωματικές ασκήσεις και με δίαιτα, χωρίς υπερβολές. Γινόταν 
πάντα αγαπητός λόγω ονόματος από οικογένεια παλιά Ασκληπιάδων και φυσικά λόγω 
γνώσεων πολλών με πρακτικές εφαρμογές στη θεραπεία, ακόμα και με συμβουλές 
για τους παλαιστές σε μονομαχία. Οι τελευταίοι έπρεπε να κάνουν ζεστό μπάνιο, να 
κοιμούνται ήρεμα, γλυκά, να πίνουν το ποτό τους μια-δυο φορές την εβδομάδα, όμως 
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χωρίς υπερβολή και να απελευθερώνονται με σεξ, όταν παρουσιάζονται οι περιστάσεις. 
Έτσι, γινόταν πολύ δημοφιλής, ο κόσμος διέδιδε «κάνε αυτό γιατί το λέει ο Ιπποκρά-
της», το ίδιο έκανε γράφοντας ο Πλάτων σαράντα χρόνια αργότερα. Και ο Ιπποκράτης 
στην Αθήνα της αριστοκρατίας, όπως και σε όλα τα έτη της ζωής του, ζούσε με τους 
υψηλούς πελάτες κάθε μέρα, συνεχώς με σκέψεις ερευνητικές και συμβουλές στην 
πράξη. Πρόσεχε πάντα καλά να ακούσει τι του λέει ο ασθενής, παρατηρούσε, εξέταζε, 
χειρουργούσε και μετά από σκέψεις εποικοδομητικές καθόταν κι έγραφε. Στο τέλος 
πάντα αναφερόταν εις το Θείον π.χ. τα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου τα έσχατα μυστικά 
της γέννησης και του θανάτου. 

Εν ζωή ακόμη ο Ιπποκράτης είχε γίνει θρύλος στην Ελλάδα, τη Συρία, τη Λιβύη, τη 
Σκυθία, την Περσία. Τα τρόπαιά του και η απέραντη δόξα οφείλοντο καθαρά στις γνώσεις 
και την τέχνη του, όχι στην τύχη. Και τα γραπτά του θα διδάσκονται στο μέλλον τουλά-
χιστον επί 20 αιώνες, ως γράφει ο Roger Dachez, 2008. Στα κείμενά του αναφέρεται η 
σημασία της αναπνοής με την οποία ο αέρας-πνεύμα πηγαίνει στους πνεύμονες, το αίμα, 
τα αγγεία, ολόκληρο το σώμα. Στον εγκέφαλο το πνεύμα θα αφήσει το πιο δραστικό 
του μέρος για νόηση και γνώση. 

Η υγεία, λέγει ο Ιπποκράτης, είναι η ισορροπία και σταθερότητα των χυμών σε κράση 
καλή. Αυτή η ανάμειξη, η ισορροπημένη κράση, μπορεί να έχει παρεκκλίσεις φυσιολο-
γικές, μικρή αύξηση του φλέγματος το χειμώνα, του αίματος την άνοιξη, της κίτρινης 
χολής το καλοκαίρι, της μαύρης χολής το φθινόπωρο. Φυσικά την κράση επηρεάζει 
και η ηλικία με μικρή αύξηση του αίματος στην παιδική ηλικία, της κίτρινης χολής στην 
εφηβεία, της μαύρης χολής στους ενηλίκους, του φλέγματος στους γέροντες. Με βάση 
αυτές τις ήπιες αυξομοιώσεις των χυμών με τις οποίες διατηρείται η ισορροπία τους, ο 
Ιπποκράτης ρυθμίζει τη διατροφή ανάλογα με την εποχή του έτους και την ηλικία. 

Εδώ θα εμφανιστούν και θα παραμείνουν μέχρι σήμερα ειδικοί τύποι του ανθρώπου 
όπως ο χολώδης, ο αιματώδης, ο φλεγματικός, ο λεμφατικός. Με τους τύπους αυτούς 
αργότερα θα μοιάζουν, ή θα συγχέονται τα σύγχρονα ταμπεραμέντα. 

Ο Ιπποκράτης θεωρούσε σπουδαίο τον παράγοντα του κλίματος, είναι αυτό που 
σήμερα ονομάζουμε περιβαλλοντολογικό παράγοντα. Οι κλιματικοί παράγοντες επηρε-
άζουν πολύ τον άνθρωπο ανάλογα με τους ανέμους, την κατεύθυνση, τη θερμοκρασία, 
την υγρασία, τη γεωγραφική τους θέση. Οι παράγοντες αυτοί συνυπάρχουν μαζί με 
ποικιλίες εποχιακές και επηρεάζουν τους χυμούς και τις ασθένειες. Φθάνουν σε σημείο 
ώστε οι άνεμοι, τα ύδατα και η θερμοκρασία να προσδιορίζουν ασθένειες που έχουν 
σχέση με τον τόπο, ο οποίος μπορεί να είναι και προσκυνηματικός. 

Ο Ιπποκράτης έγραψε πολλά βιβλία. Σ’ αυτά υπάρχουν κείμενα και άλλων συγγρα-
φέων της εποχής του, των λεγομένων Ιπποκρατειακών. Τα βιβλία του Ιπποκράτη είναι 
γραμμένα στην Ιωνική διάλεκτο και βάσει αυτής της γραφής πολλοί κάνουν κριτική για 
τη γνησιότητα όλων, και των �9 βιβλίων του που αναφέρει η Ιστορία. Τα θέματα των 
συγγραμμάτων αφορούν στην ανατομία, τη διατροφή, την υγιεινή, το παιδί-οδοντοφυΐα, 
στην παθολογία, τη χειρουργική και ειδικές παθήσεις από τη μαιευτική και οφθαλμολογία. 
Εις το «περί καρδίης» βιβλίο του αναφέρει ότι η καρδιά βρίσκεται μέσα στο θώρακα, 
έχει σχήμα πυραμίδος, χροιήν δε κατακορής φοινικέα, δηλαδή το χρώμα της είναι βαθύ 
κόκκινο, η καρδιά έχει ώτα (κόλπους), που φουσκώνουν και αδειάζουν ξεχωριστά από 
την κίνηση των κοιλιών. Είχε επισημάνει ότι εκείνοι οι οποίοι είχαν καρδιαλγία, ή ήσαν 
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παχείς, ή είχαν συχνά λιποθυμίες, κινδύνευαν από αιφνίδιο θάνατο. Είχε περιγράψει το 
Ιπποκράτειο προσωπείο που έφθασε στην εποχή μας σε βαριά πάσχοντες ασθενείς με 
έκφραση αδυναμίας, υπόταση, χλωμό πρόσωπο, ανορεξία, βυθιότητα (Tseng, 200�). 

Ο Ιπποκράτης απαιτούσε άψογη συμπεριφορά του ιατρού έναντι των ασθενών 
του. Είναι καταδικαστέα κάθε παρέκκλιση του γιατρού στο σπίτι του αρρώστου όπου, 
συνήθως, γινόταν η εξέταση, όπως η υφαρπαγή και φθηνού αντικειμένου, η ανάπτυξη 
ανάρμοστων δεσμών με τον ασθενή ή τους οικείους κ.ά. Στο έργο του γιατρού προτεραι-
ότης είναι πάντα το καλό του πάσχοντος. Γενικότερα ο Ιπποκράτης διδάσκει την ηθική 
της κοινωνίας και δεν μπορεί να αποδεχθεί προσβολή τινος για τα συμφέροντα τρίτου. 
Διδάσκει την αποφυγή ευθανασίας με χορήγηση βλαπτικού-θανατηφόρου φαρμάκου 
στον άρρωστό του, ακόμη και αν του το ζητούσε. 

3ος αι. π.Χ. – 3ος αι. μ.Χ. 

Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ανέκοψε τις επιστημονικές προσπάθειες στην Ιατρική, 
δεδομένου ότι τόσον η Αθήνα όσο και η Σπάρτη μετά τον πόλεμο δεν επέτυχαν ποτέ να 
ανανήψουν και μαζί τους παρέσυραν πολλές πόλεις της Ελλάδος. Έμειναν πάντως οι 
γιατροί της διασποράς, οι οποίοι κατά τον όρκο που και σήμερα δίνουμε του Ιπποκρά-
τη, μετέδιδαν την τέχνη στους γιούς τους, ή στους γιούς των διδασκάλων τους. Και ο 
Αλέξανδρος ο Μέγας ασκούσε την Ιατρική, «νοσούσιν εβοήθει τοις φίλοις, και συνέταττε 
θεραπείας τινας και διαίτας (Πλουτάρχου, Αλέξανδρος 8,�). 

Πέραν των ανωτέρω εγίνοντο και «ψυχολογικές», προσπάθειες «νοησιαρχίας» για 
τη διατήρηση της υγείας του ανθρώπου. Οι αρχαίοι Στωϊκοί, ο Ζήνων, ο Χρύσιππος ο 
Ταρσεύς - όχι του Κνιδίου, ο Επίκτητος θεράπευαν ασθενείς με ό,τι λέει μόνο η λογική, 
δηλαδή με άτεγκτο ορθολογισμό, (Γρόλλιου Κων. Ένας αρχαίος μεταξύ δύο κόσμων, 
Αθήνα, �968). Χρησιμοποιούσαν «συνταγολόγιο» από παραμυθήματα, αδιανόητο για μας. 
«Έχασα τα μάτια μου», παραπονιόσουν. «Έχει και η νύχτα τις δικές της ηδονές», σου 
απαντούσαν. «’Έχασα την ακοή μου», έλεγες λυπημένος. «Γλίτωσες από τους κόλακες 
και τους υβριστές» σου συνταγογραφούσαν… «Αν ήσαν βουβοί ο Δημοσθένης και ο 
Κικέρων θα ζούσαν περισσότερα χρόνια και ησυχότερα θα τελείωναν τη ζωή τους».

Έγιναν αγώνες σκληροί για τη φιλανθρωπία ώστε ο ακραιφνής λόγος του νου, ήγουν 
η Επιστήμη, να συνδυάζεται με ανθρωπιά. 

ΕλλΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕρΙΟΔΟΣ – λΑΤΙΝΟΙ

Ο Πτολεμαίος ο Α΄ ο Σωτήρ το �22 π.Χ. ίδρυσε την Αλεξάνδρεια, πόλη του ελλη-
νισμού, η οποία επέπρωτο μέχρι τον 7ο αι. μ.Χ. να είναι η νέα Αθήνα του ανθρώπινου 
πολιτισμού, παρά το γεγονός της επικράτησης στην Αίγυπτο των Ρωμαίων από το �0 π.Χ. 
Εκεί ο Πτολεμαίος Β΄ ήγειρε το περίφημο Μουσείο των Μουσών, είδος ακαδημίας προς 
καλλιέργεια και άνθηση των επιστημών, της φιλοσοφίας, των τεχνών. Το Μουσείο είχε τη 
μυθική Βιβλιοθήκη του, τη Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας, με τους επτακόσιες χιλιάδες 
τόμους, στους οποίους ήταν συγκεντρωμένη όλη η μέχρι τότε σοφία της αρχαιότητος. 
Το Μουσείο είχε Σχολές Ρητορικής, Φιλοσοφίας, Ιστορίας, Αστρονομίας κ.α., καθώς και 
Ιατρική Σχολή. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους σημειώθηκε πρόοδος κυρίως στην 
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ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπου. Μελετήθηκε καλύτερα ο αρτηριακός σφυγμός, 
ο οποίος συνδέεται με τη λειτουργία της καρδιάς. Είναι διακριτοί οι ρόλοι των αρτηριών 
και φλεβών και κινητήρια δύναμη του αίματος είναι η καρδιά με τις κοιλότητές της, γνω-
στές από την εποχή του Ιπποκράτη. Παραμένει ακόμη η αντίληψη ότι οι φλέβες έχουν 
το αίμα και οι αρτηρίες το πνεύμα (αέρας), όπως ακριβώς είχε περιγράψει ο Αλκμαίων. 
Όμως παρατηρήθηκε ότι οι Αλεξανδρινοί έβρισκαν και λίγο αίμα στις αρτηρίες και για 
το λόγο αυτό κατηγορήθηκαν ότι έκαμαν χειρουργικές επεμβάσεις, «νεκροψίες», επί 
ζώντων καταδικασμένων εις την ποινή του θανάτου. 

Ο Ηρόφιλος ο Χαλκηδόνιος (�8�-280 π.Χ.) και ο Ερασίστρατος (��0-2�0 π.Χ.) περι-
λαμβάνονται στους ιδρυτές της Αλεξανδρινής Ιατρικής Σχολής, σέβονται τον Ιπποκράτη 
ως δάσκαλό τους (Bouvrain, �97�). Όμως δεν αγκιστρώνονται στο δόγμα του πατρός 
της Ιατρικής, είναι ελεύθεροι εκείνοι και οι μαθητές τους, κάνουν νεκροψίες, θεμελιώδεις 
ανατομικές και κλινικές παρατηρήσεις. Μάλιστα οι Λατίνοι Κέλσος (μέσα �ου αι μ.Χ.) και 
Τερτυλλιανός (2ος αι μ.Χ.) θα εκπλαγούν από την τόσο μεγάλη πρόοδο και θα προσπα-
θήσουν να τη δικαιολογήσουν με μομφές, ότι επέτυχαν αυτό το θαύμα οι Αλεξανδρινοί 
γιατροί, επειδή υπό τις ευλογίες των Πτολεμαίων βασιλέων έκαναν χειρουργικές τομές 
και σε εγκληματίες, τουτέστιν ανατομικές παρατηρήσεις εις ανθρώπους ζώντας-φυλακι-
σμένους! (Krug σ. 66, Πουρναρόπουλος σ. ��8, ��9). Ο Πραξαγόρας ο Κώος (��0 π.Χ.) 
επισημαίνει ότι οι παλμοί της καρδιάς είναι σύγχρονοι με τους σφυγμούς στις αρτηρίες. 
Ο Γαληνός διαπιστώνει τον αυτοματισμό της καρδιάς. Η καρδιά μπορεί να ευθύνεται 
για τη δύσπνοια πασχόντων.

ΕΜΠΕΙΡΙΚH ΙΑΤΡΙΚH

Στην Αλεξάνδρεια η εμπειρική ιατρική έλαβε μεγάλη έκταση και καλλιεργήθηκε 
ως είδος επιστήμης. Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον της δεν είναι στην έρευνα αλλά 
στην πρακτική αντιμετώπιση της νόσου. Τον εμπειρικό γιατρό ενδιαφέρει εκείνο που η 
νόσος αφαιρεί από τον πάσχοντα, το οποίο πρέπει να θεραπεύεται όχι με λόγια αλλά 
με χορήγηση ουσιών. Οι εμπειρικοί γιατροί την Ελληνιστική περίοδο είναι παντού πολύ 
περισσότεροι από τους Ασκληπιάδες τύπου Ηρόφιλου και Ερασιστράτη αλλά, βέβαια, 
αυτοί οι πρακτικοί γιατροί είναι πολύ λιγότερο γνωστοί. Οι πρακτικοί γιατροί έχουν το 
στίγμα της αντι-διανόησης, όμως η ιατρική τους είναι πολύ δημοφιλής.

Από τους πρώτους της εμπειρικής ιατρικής αυτούς τους χρόνους φέρεται ο Φιλίνος 
από την Κω, ο Σεραπίων και ο Γλαύκος από τον Τάραντα, οι οποίοι θα έχουν οδηγό 
τον Τρίποδα, δηλαδή: την αυτοψία, την αναλογία και την ιστορία. Από την αυτοψία οι 
εμπειρικοί σημειώνουν εικόνες εξέλιξης της νόσου χωρίς να περιλαμβάνουν σημεία 
ανατομίας και άλλα σχετικά. Από την αναλογία αναφέρονται σε γείτονες και συγγενείς 
ομοιοπαθείς και στην εξέλιξή τους, καθώς επίσης ως προς το θεραπευτικό αποτέλεσμα 
των συνταγών τους. Τέλος, το τρίτο πόδι του εμπειρισμού, η ιστορία ήταν συλλογή, 
ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών-συζήτηση σχετική με την εμπειρία άλλων πρακτικών 
γιατρών. Με τέτοιο σύστημα οι φαρμακευτικές συνταγές των εμπειρικών γιατρών ήσαν 
πολυάριθμες, δεν είχαν καμία σύγκριση αριθμητική με τις λογικές συστάσεις του Ηρο-
φίλου και του Ερασιστράτη. Για να υποχωρούν οι πόνοι, μεταξύ πολλών άλλων, έκαναν 
υποκλυσμούς, τύλιγαν το λαιμό με ύφασμα ποτισμένο με ξύδι, τα ίδια έκαναν με ροδό-
νερο στο σώμα των επιληπτικών. Σε άλλους χορηγούσαν από το στόμα καρδιά λαγού, 
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αίμα από χελώνα, όρχεις αγριόχοιρου ή και εκκρίσεις κροκοδείλου. Η ελεύθερη αυτή 
θεραπευτική τακτική διευκόλυνε και τακτικές ανόμους, βαρβάρους, όπως του Άτταλου 
Γ΄, βασιλέως της Περγάμου, ο οποίος καλλιεργούσε υοσκύαιμο, κώνειο και ελλεβόρα 
και να τα χορηγεί σε ανεπιθύμητους επισκέπτες, βεβαίως εν αγνοία τούτων. 

Οι Λατίνοι προσέφεραν λίγα στην Ιατρική. Κυρίως η συμβολή των Ρωμαίων ήταν 
σε δημιουργία υδραγωγείων, καθώς επίσης σε αποξήρανση ελών. Όμως πολλοί εφο-
βούντο την Ιατρική, ο Κάτων ο Τιμητής (2��-��9 π.Χ.) έλεγε στο γιο του: «Μάρκο, σου 
απαγορεύω να συμβουλεύεσαι γιατρούς. Οι Έλληνες ανακάλυψαν την Ιατρική για να 
καταστρέψουν εμάς, τους Ρωμαίους». Οι αναφερόμενοι ιατροί των Ρωμαίων στην πραγ-
ματικότητα ήσαν Έλληνες και εκείνοι εθεράπευαν τους πάσχοντες. Κατά το τέλος του 
�ου και αρχές του 2ου αιώνος π.Χ. στη Ρώμη αναφέρεται ο πρώτος Έλληνας γιατρός, 
ο Αρκάγαθος, και στη συνέχεια ο Ασκληπιάδης (�2�-�0 π.Χ.) από τη Βιθυνία. Εκείνος 
σπούδασε στην Αθήνα και την Αλεξάνδρεια και μετά πήγε στη Ρώμη. Γνωστός γιατρός 
την εποχή αυτή στη Ρώμη ήταν και ο Θεσσαλός από τις Τράλλεις, ο οποίος δίδασκε ότι 
η Ιατρική είναι εύκολη και μπορεί να τη μάθει κανείς μέσα σε έξι μήνες ενώ, συνήθως, 
για να είσαι καλός γιατρός έπρεπε να σπουδάσεις επί έτη, τουλάχιστον τρία-τέσσερα. 
Άλλος γνωστός γιατρός στη Ρώμη κατά τον �ο αι. μ.Χ. ήταν ο Θέμισος από τη Λαοδικεία, 
ο οποίος έκανε διάγνωση και θεράπευε από τα «φαινόμενα» την πάθηση του ασθενούς. 
Ο Σορανός από την Έφεσο ήταν κι εκείνος Έλληνας ιατρός, σπούδασε στην Έφεσο 
και την Αλεξάνδρεια και εργάστηκε στη Ρώμη επί Τραϊανού και Αδριανού. Ασχολήθηκε 
κυρίως με γυναικολογικές ασθένειες. 

Στην Ιατρική οι Λατίνοι αναφέρονται περισσότερο ως συγγραφείς. Μεταξύ αυτών είναι 
ο Κάτων ο Τιμητής για τον οποίο μιλήσαμε ήδη ανωτέρω, ο Μάρκος Τερέντιος κατά 
τον �ο αι. π.Χ., ο οποίος αναφέρεται σε μετάδοση της νόσου από τροφές, ο Κορνήλιος 
Κέλσος με τις γνωστές μομφές επί των Αλεξανδρινών γιατρών και τη συγγραφή του 
“de medicina” περί της Ιπποκρατικής και μετα-Ιπποκρατικής Ιατρικής, ο Γάιος Πλίνιος 
Σεκούνδος (2�-79 μ.Χ.) ο οποίος αναφέρεται σε εγχειρήσεις καταρράκτη και σε φάρ-
μακα ως η εφέδρα σε κρασί, ωφέλιμη για τους πάσχοντες από βήχα και άσθμα. Από την 
εφέδρα η σύγχρονη Ιατρική απέκτησε την εφεδρίνη. Ο Κόιντος Σεπτίμιος Τερτυλλιανός 
(���-2�0 μ.Χ.), Ρωμαίος που έγινε χριστιανός και ανεφέρθη επίσης επιτιμητικά για τις 
έρευνες των Αλεξανδρινών γιατρών (Dached R. 2008)

ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Η Γαλλίδα συγγραφεύς Marie-Helene Conqourdeau σε άρθρο της το 200� αναφέ-
ρει ότι στο διαδίκτυο βρήκε μια σελίδα με την εξής διαβεβαίωση: «οι Βυζαντινοί πριν 
γίνουν χριστιανοί νοσήλευαν τους αρρώστους με όλο το σεβασμό προς την τέχνη του 
Ιπποκράτη. Μόλις όμως βγήκαν οι χριστιανοί από τις κατακόμβες και έγιναν δεκτοί ως 
μέλη της επίσημης θρησκείας της αυτοκρατορίας, τότε αντικατέστησαν την Ιατρική της 
Λογικής με φυλαχτά». Αυτή η γνώμη για σκοταδιστικό Βυζάντιο είναι πολύ διαδεδομένη 
και στην Ελλάδα σήμερα. Ο Βολταίρος λέει ότι το Βυζάντιο είναι ντροπή, όνειδος στον 
άνθρωπο και ο Moντεσκιέ βρίσκει ότι έχει όλα τα κακά του κόσμου με τους αιρετικούς 
ορθόδοξους χριστιανούς. Ίσως η Γαλλία τότε να φοβόταν τον ορθόδοξο Μεγάλο Πέτρο 
της Ρωσίας που διεκδικούσε την κληρονομιά του Βυζαντίου με σχέδια επεκτατικά για την 
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ισορροπία της Ευρώπης του �7ου αιώνα. Ακόμη και ο Κοραής παρακάμπτει το Βυζάντιο. 
Ο Εdward Guibbon το καταδικάζει, επειδή στη λειτουργία της αυτοκρατορίας ήταν έκδηλη 
η θέση της θρησκείας. Σήμερα κι εσύ ο Έλληνας πολίτης σε επιτραπέζιες συζητήσεις 
συχνά ακούς από Έλληνες μορφωμένους, καθηγητές Πανεπιστημίου και άλλους ότι το 
Βυζάντιο ήταν πράγματι σκοτάδι. Έτσι έχει γραφτεί στη Δύση η ιστορία του και, φυσικά, 
οι ΄Ελληνες που αρέσκονται στα φράγκικα, φράγκικα βαφτίζουν τα λουλούδια και με 
φράγκικους χορούς αρχίζουν το γλέντι στο γάμο του παιδιού τους, έχουν την ίδια ιδέα. 
Χωρίς να σχολιάζουν και τον Guibbon, ο οποίος έγραφε κατά την εποχή των σχεδίων της 
Μεγάλης Αικατερίνης περί απελευθερώσεως της Κωνσταντινουπόλεως και ανασύστασης 
της Βυζαντινής αυτοκρατορίας υπό Ρώσον Πρίγκιπα τον �8ο αιώνα.

Το μεγάλο κενό στην Ιστορία της Ιατρικής μεταξύ �ου και �0ου αιώνα ήταν πολύ ενοχλη-
τικό κατά τη μακρά μου ιατρική πορεία (Rullier R, �97�, σελ. 27-�7, Matteo, �97�, Levy, 
�97�). Και με ενοχλούσε πολύ, διότι σε συζητήσεις δεν εγίνοντο δεκτές παραπομπές 
σε θρησκευτικά κείμενα, όπως το συναξάρι που αναφέρεται στη Βασιλειάδα. Έτσι ήταν 
ευχάριστο να διαβάσω πρόσφατα βιβλία ξένων συγγραφέων ως α) Βυζάντιο-Εισαγωγή 
στο Βυζαντινό Πολιτισμό, Baynes και Moss, 200� μεταφρ. Δ. Σακκά, 8η έκοδση (Εκδ. 
Παπαδήμα), β) Τι είναι το Βυζάντιο, της Juddith Herrin, 2008 και, ιδίως, γ) του Αμερικα-
νού Τimothy Miller υπό τον τίτλο «Η Γέννηση του Νοσοκομείου στο Βυζάντιο», μετφρ. 
Ν. Κελέρμενου –�998. “I was astonished as research progressed to find that Hospitals 
were invented in Byzantium”, εξεπλάγην όταν στις έρευνές μου βρήκα ότι το Νοσοκομείο 
ανεκαλύφθη στο Βυζάντιο, γράφει στον πρόλογό του ο Miller. Ώστε, λοιπόν, με το Βυ-
ζάντιο άρχισε ο φτωχός αλλά και η γυναίκα να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο. Να βρίσκει 
εκεί κλίνη, θαλπωρή, βοήθεια, φάρμακα και σε εγκυμοσύνη η γυναίκα να μπορεί να 
γεννήσει σε Νοσοκομείο. Ουδέποτε εγέννησε γυναίκα σε Ασκληπιείο και δεν καταγρά-
φεται θάνατος πάσχοντος σε Ασκληπιείο, προφανώς επειδή δεν ενοσηλεύοντο ίσως και 
δεν θεραπεύοντο βαρέως πάσχοντες εκεί. Με την εμφάνιση του Βυζαντίου έπαυσαν οι 
αγριότητες στο Κολοσσαίο και βαθμηδόν σταμάτησαν οι μονομαχίες. Η γυναίκα βρίσκει 
σιγά-σιγά επάγγελμα στην κοινωνία, μάλιστα φθάνει να γίνει και πλανητάρχης (Ειρήνη 
η Αθηναία, 797-800 μ.Χ.).

Η δόξα των ελληνικών γραμμάτων, μεγάλη κατά τους πρώτους έξι αιώνες μετά τον 
Όμηρο και ικανοποιητική κατά τους χρόνους των Λατίνων από �00 π.Χ. - �00 μ.Χ. γίνεται 
πάλι μεγάλη με τη φιλοσοφία και τη θεολογία του Τριαδικού Θεού, που είχαν ως αποτέ-
λεσμα αλλαγή στο πρόσωπο της γης με την εξάπλωση του χριστιανικού κόσμου. Με το 
Βυζάντιο έχουμε έκρηξη του χριστιανικού χρυσού τέταρτου αιώνα με τους Μεγάλους: 
Αθανάσιον, Τρεις Ιεράρχες-Βασίλειον, Γρηγόριον, Ιωάννην Χρυσόστομον και αργότερα 
τον Ρωμανό τον Μελωδό, Ιωάννη Δαμασκηνό, Κασσιανή, Ψελλό, Άννα Κομνηνή, Ευστά-
θιον και τόσους άλλους. 

Από την άλλη πλευρά της Δύσης των Λατίνων η παραγωγή στα γράμματα και τις 
τέχνες ήταν σημαντική κατά τους δύο-τρεις αιώνες π.Χ. και λιγότερο τους δύο-τρεις 
αιώνες μ.Χ. Μετά τον Κάτωνα τον Τιμητή, το Βιργήλιο και τον Οράτιο, τον Σενέκα, τον 
Οβίδιο, τον Πλήνιο, τον Κέλσο, τον Αυρήλιο και άλλους, τα σημαντικά ονόματα της 
Δύσης αραιώνουν και τελειώνουν με τον ιερό Αυγουστίνο (���-��0), τον Ιουλιανό (���-
�6�), τον Πρόκλο (��0-�8�). Σιωπή μετά επικρατεί στη Δύση επί πολλούς αιώνες και η 
Δύση φαίνεται ξανά τον �2ο – ��ο αι. μ.Χ. με τον Βάκωνα, το Γρηγόριο, το Δάντη (Βιβλίο 
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των Σοφών, Αθήνα). Η διαφορά μεταξύ της καθ’ ημάς Ανατολής και της Δύσης κατά 
τους Βυζαντινούς χρόνους είναι μεγάλη. Ο Ελληνισμός δοξάζεται στο Βόσπoρο με την 
Ορθοδοξία, προβάλλει πολύ τις εικόνες, αφήνει ελεύθερη την Τέχνη, γεμίζει τον κόσμο 
με ελληνικά κείμενα ιερά του Ευαγγελίου, Αποστόλων ως του Παύλου και αγίων, τα 
οποία μένουν στον αιώνα. Αντίθετα στη Δύση υπάρχει φτώχεια πνευματική και εκεί ο 
κόσμος των βαρβάρων νεοεισερχομένων στην Ευρώπη φωτίζεται συνεχώς από τη ζωή 
του Βυζαντίου. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕIΟ

Τον �ο αιώνα έχουμε τη μεγάλη αλλαγή, την ανεξιθρησκεία! (��� μ.Χ.). Γιατί ο Χριστός 
να σταυρωθεί; Πώς δικαιολογείται το κώνειο που πήρε ο Σωκράτης; Προς τι η θανάτωση 
μυρίων Χριστιανών από τους «έξυπνους» Ρωμαίους; Όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε 
τη σωστή εγχείρηση, χρησιμοποίησε ως μπαϊπάς την έσω μαστική αρτηρία και ανέπνευσε 
η ανθρωπότης. Με νόμο, εάν το επιθυμούν, μπορούν να κοινωνούν ελεύθερα οι πάντες 
από το ίδιο Ποτήριον της Ζωής, άνδρες και γυναίκες, βασιλείς και άρχοντες, δούλοι και 
ελεύθεροι, αμαρτωλοί και δίκαιοι. Όχι με βία και ‘Ιερά Εξέταση. Από περιέργεια μπαίνει 
στη χριστιανική εκκλησία ο συγκλητικός και έκπληκτος βρίσκει το λεγεωνάριο Ρωμαίο 
στρατηγό, μια γνωστή γυναίκα, ήγουν res, και ένα σκλάβο από αυτούς που τρώει το 
Κολοσσαίο, οι οποίοι είναι έτοιμοι να λάβουν θεότητα δια της Θείας Κοινωνίας. Αδύνα-
τον να εννοήσει ο συγκλητικός ότι αυτοί θα θεωθούν και μάλιστα το «πράγμα», η ύλη, 
όπως θέλει τη γυναίκα ο Αριστοτέλης, στην οποία κατ’ αυτόν ο άνδρας δίδει τη μορφή. 
Τώρα, λοιπόν να θεωθεί η γυναίκα, να θεωθεί κι ο σκλάβος; Και πώς θα διασκεδάζει 
ο αυτοκράτωρ που θέλει τις μονομαχίες, θέλει τον Λυαίο να παλεύει μέχρι τελευταίας 
πνοής του αντιπάλου; 

Η Εκκλησία επιμένει στην κοινωνική δικαιοσύνη. Όλους τους αιώνες κηρύττεται ουκ 
ένι άρσεν ή θήλυ, βάρβαρος, σκύθης, δούλος, ελεύθερος. Παύει ο μοιχεία να έχει μόνο 
μοιχαλίδα. Έτσι σταδιακά αποκτούν δικαιώματα οι πάντες. Από τον �ο αιώνα αρχίζουν οι 
Ξενώνες όπου νοσηλεύονται πτωχοί, υπάρχει μέριμνα για τους απόρους. Λειτουργούν 
Πτωχοκομεία, Γηροκομεία, Βρεφοκομεία, Λεπροκομεία, Άσυλα Ανιάτων, και, άκουσον 
- άκουσον Ορφανοτροφεία για πρώτη φορά στην Ιστορία, μάλιστα στους υψηλόβαθμους 
αξιωματούχους του κράτους ήταν και ο Ορφανοτρόφος. Μέσα στην Κωνσταντινούπολη 
και σε άλλες πόλεις υπήρχαν Μοναστήρια, όπως ακριβώς αργότερα στο Άγιον Όρος. 
Αλλά οι μοναχοί και οι μοναχές της Πόλης υπηρετούν αναξιοπαθούντες. Οι Λαμπροί 
Μοναχοί, ως αναφέρει ο Timothy Miller, περισυλλέγουν επαίτες οσάκις λόγω αδυναμίας 
ή ασθενείας κατά το τέλος της ημέρας αδυνατούν να μετακινηθούν. Ορισμένοι εξ αυτών 
σε λίγο κείτονταν νεκροί στο δρόμο και εγίνοντο βορά των ζώων. Όλοι αυτοί βρίσκουν 
περίθαλψη στον Ξενώνα, όπου οι Λαμπροί είχαν συμφωνήσει σε περίπτωση θανάτου 
και να τους κηδεύουν. 

Οι Ξενώνες θα εξελιχθούν γρήγορα σε καλά νοσοκομεία με Ιατρικές Σχολές. Βρί-
σκονται πάντα δίπλα σε Μονή και μέσω του άμβωνος παρέχεται βοήθεια από τους 
πιστούς, ενίοτε υπάρχει και βασιλική χορηγία. Ασφαλώς η θρησκευτική ατμόσφαιρα, η 
πίστη προλαμβάνει, θεραπεύει αρρυθμίες, ως οι διαλείψεις, έκτακτες συστολές, κρίσεις 
υπερτασικές, σπασμό στεφανιαίων. Παράλληλα λειτουργεί και η λογική της επιστήμης. 
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Μάλιστα η Conqourdeau αναφέρει ότι όταν η καλόγρια Δωροθέα ως υπεύθυνη ενός 
μοναστικού Ξενώνος στην έρημο της Γάζας ρώτησε τον Πνευματικό της κατά τον 6ο 
αιώνα εάν υπάρχει κίνδυνος για την ψυχή της όταν διαβάζει ιατρικά βιβλία μη χριστιανών 
συγγραφέων, π.χ. του Γαληνού, εκείνος της απάντησε ότι πρέπει αυτή να λογαριάζει τις 
ευθύνες της και ότι η ιατρική επιστήμη δεν εμποδίζει κανένα να είναι ευσεβής. Έτσι στο 
Κοσμίδειο νοσοκομείο της Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο ήταν δίπλα στην εκκλησία 
των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, μπορούσαν ασθενείς να νοσηλευθούν και μάλιστα να 
χειρουργηθούν με όλους τους κανόνες του Ιπποκράτη και του Γαληνού. 

Οι Βυζαντινοί γιατροί ασχολούνται και με την αγωγή υγείας. Συχνά είναι τα πονή-
ματα για τη σωστή διατροφή, τον υγιεινό τρόπο ζωής, προληπτικά μέτρα π.χ. αποφυγή 
παχυσαρκίας, καθάρσεις για τη διατήρηση της υγείας. Ως προς την αντιμετώπιση των 
παθήσεων υπάρχουν πλήθος φαρμάκων εξωτερικής εφαρμογής ή λήψης από το στόμα: 
εκχυλίσματα, αφεψήματα, αρώματα, αιθέρια έλαια, σκονάκια (κόνεις), διαλύματα, δισκία, 
τροχίσκοι, κοκκία, υπόθετα για το έντερο ή τον κόλπο, αλοιφές, επιθέματα, τσιρότα 
(κηρωτές), έμπλαστρα, καταπλάσματα. Οι καθάρσεις γίνονται όπως στην αρχαία επο-
χή εμπλουτισμένες με νέες γνώσεις και συγκεκριμένα στην ημερησία διάταξη ήσαν οι 
υποκλυσμοί, αφαιμάξεις με φλεβοτομία ή βεντούζες, λουτρά ποικίλα. Τα φάρμακα, ως 
αναφέρει ο Γ. Ρηγάτος (2006), έχουν μέτρα και σταθμά ώστε οι ποσότητες του καθενός να 
είναι σταθερές. Έτσι χορηγείται υπολογισμένη δόση για κάθε ασθενή. Χρησιμοποιούνται 
χειρουργικά εργαλεία ως και εις την αρχαιότητα αλλά βελτιωμένα και σ’ αυτά προστίθενται 
νεώτερα. Είναι ποικίλες οι χειρουργικές επεμβάσεις και ορισμένες εξ αυτών απαιτούν 
«γνώση, τόλμη και δεξιοτεχνία». Γίνεται απολίνωση αρτηριών, εγχείρηση αρτηριακών 
ανευρυσμάτων και φλεβικών κιρσών, κρανιοανάτρηση, μαστεκτομή, αμυγδαλεκτομή, 
αφαίρεση αιμορροΐδων, επεμβάσεις μαιευτικές ή και οφθαλμολογικές. Με καθετήρες 
αφαιρούνται πέτρες από το ουροποιητικό σύστημα χωρίς χειρουργικές τομές. Το 9�6 
μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη θα γίνει και εγχείρηση διαχωρισμού συμφυών παίδων, 
σιαμαίων (Μάτσακας, Μαρκέτος –�98�). Οι γιατροί Καλλικλής και Παντεχνής το ���8 
νοσήλευαν τόσο στο Παλάτι όσο και στον Ξενώνα των Μαγγάνων τον Αυτοκράτορα Αλέξιο 
Α΄ Κομνηνό πάσχοντα από την καρδιά με δύσπνοια, οίδημα στα πόδια και αρρυθμίες. 
Ο Καλλικλής για να τον ανακουφίσει από τη δύσπνοια συνιστούσε και καθαρτικά προς 
αποβολή υγρών με τις κενώσεις, όπως μας γράφει η Άννα Κομνηνή. Η θεραπεία αυτή 
έφθασε μέχρι τις μέρες μας, τη δεκαετία του �9�0, που ανεκαλύφθησαν τα διουρητικά 
(Άννα Κομνηνή: Αλεξιάς-Β’ Τόμος, εδόσεις: Άγρα, σελ. 2��-2�8). 

Το σύστημα υπηρεσίας στον Ξενώνα επιτρέπει την εκ περιτροπής εναλλαγή των 
ιατρών για να ασκούν και αυτοί ελεύθερα το επάγγελμα στην Πόλη (rotation system). 
Υπάρχει ο διδάσκαλος ιατρών (Καθηγητής Ιατρικής), γίνονται μαθήματα, χρησιμοποι-
ούνται συγγράμματα - απανθίσματα αρχαίων ιατρών και οι δάσκαλοι αυτοί της ιατρικής 
προσθέτουν δικά τους σχόλια και παρατηρήσεις. Εφοδιάζουν τους νέους γιατρούς και με 
νέα εγχειρίδια, στα οποία υπάρχει ταξινόμηση των θεμάτων κατά πάθηση και όργανο. Στα 
εγχειρίδια αυτά, ουσιώδη για την καθημερινή ιατρική πράξη, περιλαμβάνονται συνταγές 
φαρμάκων που προέρχονται από φυτά, μέταλλα και ζώα, καθώς επίσης διατροφικές 
οδηγίες και κανόνες ζωής προς διαφύλαξη της υγείας. Τα ιατρικά συγγράμματα είναι 
άφθονα στο Βυζάντιο. Γράφουν ο Ορειβάσιος (�2�-�0�), Αέτιος ο Μιδηνός (6ος αι.), ο 
Αλέξανδρος από τις Τράλλεις (�2�-60�), ο Παύλος ο Αιγινήτης (62�-690), ο Θεόφιλος 
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Πρωτοσπαθάριος (9ος αι), ο Παύλος από τη Νίκαια (9ος αι.), ο Θεοφάνης Χρυσοβαλάντης, 
ο ακτουάριος Ιωάννης Ζαχαρίας (��ος αι).

Πολλούς αιώνες αργότερα, τα συγγράμματα του Αλέξανδρου του Τραλλειανού και 
του Παύλου Αιγινήτη με διάταγμα της Συγκλήτου -�� Ιουλίου �607- της Ιατρικής Σχολής 
των Παρισίων θεωρούνται υποχρεωτικά για την εκπαίδευση. Από το �0ο αι. κυκλοφό-
ρησαν και τα ιατροσόφια. Ήσαν χειρόγραφες συνταγές χωρίς πολλές θεωρίες για το 
φάρμακο αλλά με πρακτικούς τρόπους χορήγησης και παρακολούθησής του. Αυτά 
κυκλοφορούσαν σε ολιγοσέλιδα εγχειρίδια και οι αναφερόμενες συνταγές ήταν προϊόν 
εμπειρίας επωνύμων γνωστών συγγραφέων και ιατρών αλλά και ανωνύμων. Προήρχο-
ντο από κάθε πηγή, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου προελεύσεως. Από Έλληνες και 
Ρωμαίους, Άραβες, Πέρσες, Εβραίους. Ο νοσοκομειακός γιατρός αλλά και ο ιδιώτης 
μπορούσε να συμπληρώνει το εγχειρίδιο αυτό με τις δικές του παρατηρήσεις, ως προς 
την αποτελεσματική δράση του φαρμάκου ή παρενέργειες και αυτά τα γιατροσόφια 
κυκλοφορούσαν σε όλους του Ξενώνες ως πιο πρακτικά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και 
σήμερα με τις ιατρικές εκδόσεις τσέπης (pocket books). Συχνά στην αρχή της συνταγής 
μπορεί να υπήρχαν λέξεις ενθάρρυνσης προς χορήγηση του φαρμάκου όπως: αποδε-
δειγμένο, το έχω δοκιμάσει, είναι καλό, οι συνταγές μας είναι απάνθισμα που συνηθίζουν 
να χρησιμοποιούν οι γιατροί μας στο νοσοκομείο. Αυτά όλα συμβάδιζαν με τους νέους 
τομείς ερεύνης όπως η ιατρική χημεία και ιατρική φαρμακολογία. Έτσι υπήρχε πλούσιο 
μυρεψείον (φαρμακείο) και ο Νικόλαος Μυρεψός τον ��ο αι. μ.Χ. στη Φαρμακοποιία-βι-
βλίο του περιλαμβάνει 2��6 συνταγές με εισαγωγή νέων μορφών φαρμάκων. Ορισμένα 
βιβλία γνώρισαν επανειλημμένες χειρόγραφες εκδόσεις και ορισμένες εξ αυτών έχουν 
εικονογράφηση που χαρακτηρίζονται από έργα αληθινής τέχνης. Πολλά τέτοια βιβλία 
γνώρισε και η ανακάλυψη του Γουτεμβέργιου με την οποία έγιναν επανειλημμένες νέες 
εκδόσεις και μεταφράσεις στα λατινικά. Αυτές οι μεταφράσεις στα λατινικά κυκλοφο-
ρούσαν ως επίσημα βιβλία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων μέχρι τον �7ο-�8ο αιώνα. Τώρα η 
Ευρώπη των επιδρομέων και του πνευματικού σκότους (�ος-��ος αι.) έχει αναλάβει αρκετά 
και απολαμβάνει του φωτός, τόσο του νοσοκομειακού φωτός όσο και της Τέχνης π.χ. 
του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου αλλά και των Γραμμάτων που παρήγαγε όλους αυτούς 
τους αιώνες το Βυζάντιο.

Ο καλός Ξενών είχε κλινικές με ειδικότητες: την Παθολογική, τη Χειρουργική, την 
Οφθαλμολογική, και για πρώτη φορά στην ιστορία κλινική Γυναικολογική με μαίες και 
ιάτραινες. Η κλινική είχε �0-�� αρρώστους και κάθε κλίνη είχε έναν ασθενή και όχι δύο, ή 
και τρείς, όπως συνέβαινε από το �0ο μέχρι το ��ο αιώνα ή και αργότερα στο Hotel Dieu 
των Παρισίων. Στην Πόλη οι Ξενώνες είχαν καλό φαγητό και το χειμώνα πυρεστίαν, ενώ 
στη Δύση η θερμοκρασία των θαλάμων το χειμώνα έφθανε τους �° C και, ως αναφέρει 
ο Miller, είχαν διπλάσια θνησιμότητα λόγω και της κακής διατροφής. Θέριζε τότε το 
σκορβούτο. Στο Βυζαντινό Ξενώνα επικρατεί το πρακτικά ουσιώδες σκέλος της Ιατρι-
κής, η θεραπεία, δίχως να παύουν οι κλινικές μελέτες και οι νεκροψίες. Την καλή αυτή 
οργάνωση του Ξενώνα της Μονής Παντοκράτορος τον ��ο αι. αλλά και άλλων Ξενώνων, 
η οποία είναι καλύτερη ορισμένων σύγχρονων νοσοκομείων, αντιγράφουν λεπτομερώς 
οι Δυτικοί μετά την άλωση της Πόλης το �20�. Έτσι εξελίχθηκε η Ιατρική μέχρι σήμερα, 
περιλαμβανομένης και της Καρδιολογίας, χωρίς καμία ουσιώδη συμβολή λαών εκτός 
των συνόρων των χριστιανικών κρατών. Στους λαούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι 
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Άραβες, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως ηχώ των Βυζαντινών νοσοκομείων τους τελευταίους 
αιώνες της πρώτης χιλιετίας μ.Χ. και έκτοτε παραμένουν σιωπηροί μέχρι σήμερα. 
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Οι Πνευματικές Καταβολές  
του Όρκου του Ιπποκράτη

Π.Ν. Ζηρογιάννης, Σιμ. Προβατοπούλου

ΕΙΣΑΓωΓΗ

Ο Όρκος του Ιπποκράτη αποτελεί διαχρονικά ένα από τα κείμενα που έχουν συζητηθεί 
όσο κανένα παρόμοιο στην ιστορία της Ιατρικής. Η εμφάνιση του κειμένου του Όρκου 
χρονικά τοποθετείτε μετά τον Ιπποκράτη, γράφτηκε δε ως προτροπή, ή ως οδηγίες για 
την Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία την οποίαν οφείλουν να εφαρμόζουν οι γιατροί στην 
άσκηση της ιατρικής. Παρόλο, όπως υποστηρίζεται, ότι λέξεις, ή μέρος του περιεχομέ-
νου του Όρκου άλλαξε με την πάροδο του χρόνου, η γενική θεώρηση, ή η βασική του 
δομή, παραμένει η ίδια. Ο Όρκος του Ιπποκράτη έχει διατηρήσει την ακτινοβολία του 
στη διάρκεια των αιώνων, ενώ συνεχίζει να πυροδοτεί θέσεις και αντιθέσεις, αλλά και 
αισθήματα θαυμασμού και έντονης κριτικής, μεταξύ των ερευνητών όλων των δογμά-
των. Οι λόγοι που συμβάλλουν στην επιβίωσή του οφείλονται, όπως υποστηρίζεται, στο 
γεγονός ότι οι Ηθικές Αρχές που υποστηρίζει είναι διαχρονικές και έχουν πολλά κοινά 
σημεία με εκείνες της Χριστιανικής, της Μουσουλμανικής και της Εβραϊκής θρησκείας. 
Ο Όρκος του Ιπποκράτη εκφράζει το σεβασμό προς τη ζωή, προς τους γιατρούς, που 
μεταδίδουν την ιατρική τους γνώση, προς τον ασθενή, προς τον οποίον ο γιατρός υπό-
σχεται να του παρέχει τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες με βάση τις γνώσεις του. Στον 
Όρκο του Ιπποκράτη περιγράφονται λεπτομερώς, για πρώτη ίσως φορά, οι κανόνες 
Ηθικής και Δεοντολογίας που πρέπει να διέπουν τις πράξεις των γιατρών. 

Πολύ μεγάλη συζήτηση γίνεται τελευταία και πολλές θέσεις έχουν ανοίξει στο διαδι-
κτυακό χώρο όσον αφορά την προέλευση, ή καλύτερα τις πνευματικές καταβολές του 
Όρκου του Ιπποκράτη. Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις, υποστηρίζεται ότι ο Όρκος 
του Ιπποκράτη έχει τις ρίζες του στη Σχολή του Πυθαγόρα.

Στη συνέχεια, θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν τα στοιχεία εκείνα που αναδει-
κνύουν την προέλευση των Ηθικών Αρχών, όπως αυτές αναδύονται μέσα από τα λίγα, 
δυστυχώς, δεδομένα που συναντούμε στη διεθνή βιβλιογραφία. Θα αναπτυχθούν αρ-
χικά οι θέσεις που υπάρχουν διαχρονικά για την ιατρική πορεία του Ιπποκράτη και την 
επίδρασή του στο ιατρικό γίγνεσθαι της εποχής του. Η εκπαίδευση και τα έργα του, 
που είναι γνωστά ως Ιπποκρατική Συλλογή περιγράφονται σε ξεχωριστά κεφάλαια τα 
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οποία φωτίζουν πολλές πτυχές της ιατρικής του διαδρομής. Μέσα από τα έργα του 
αναδύονται οι Αρχές, οι Ηθικές Αξίες και οι Κανόνες της Ιπποκρατικής διδασκαλίας, οι 
οποίες πιθανώς διαμορφώθηκαν μέσα από τις επιδράσεις πολλών φιλοσοφικών σχολών 
της εποχής του.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΙΠΠΟΚρΑΤΗΣ;

Για τον Ιπποκράτη, ο οποίος, από όλους σχεδόν, θεωρείται ως ο πατέρας της Ια-
τρικής, πολύ λίγα είναι γνωστά για τη ζωή του και τον τρόπο που έζησε. Είναι γνωστό 
ότι έζησε μεταξύ των ετών �60-�80 π.Χ. και ήταν σύγχρονος του Σωκράτη. Στο πλαίσιο 
αυτό, αρχικά θα δώσουμε βασικά στοιχεία για τον Ιπποκράτη και στη συνέχεια θα 
προσδιορίσουμε το επίπεδο της Ιατρικής στην αρχαία Ελλάδα, παραθέτοντας τα δε-
δομένα που υπάρχουν στη βιβλιογραφία για τη συμμετοχή της Ιπποκρατικής Ιατρικής 
στη δημιουργία του Όρκου.

Παρά τη μεγάλη προσφορά του στην ανθρωπότητα, οι γνώσεις μας για τον Ιπποκράτη 
είναι λιγοστές και επειδή συχνά, εμπλέκονται και με το μυθικό στοιχείο, οι παραδόσεις 
που σχετίζονται με το άτομό του αγγίζουν τα όρια του θρύλου.

Είναι γεγονός ότι αρκετές πληροφορίες για τον Ιπποκράτη προσέφεραν με τα έργα 
τους οι Απολλόδωρος, Ερατοσθένης, Φερεκύδης, Ανδρέας, και ο Σωράνος ο Κώος. Οι 
μελέτες αυτές αποθησαύρισαν πολλές πληροφορίες για τον Ιπποκράτη και από αυτές 
άντλησαν οι Σωράνος ο νεότερος, ή Εφέσιος, (γιατρός του �ου-2ου αιώνα μ.Χ.), ο συντάκτης 
του γνωστού ως «Βίου των Βρυξελλών» (από ένα χειρόγραφο που ανακαλύφθηκε στην 
ομώνυμη πόλη) και τα λεξικά Σούδα (�0ος αιώνας) και Τζέτζη (�2ος αιώνας), που αποτε-
λούν τις τρεις πιο έγκυρες από τις σωζόμενες βιογραφίες του. Όσα όμως παραθέτουν 
οι βιογράφοι του Ιπποκράτη παραμένουν στο μεγαλύτερο μέρος τους ανεξακρίβωτα, 
περιέχουν στοιχεία ανεκδοτολογικά, σαφώς μεταγενέστερα και αντιπροσωπεύουν μια 
παράδοση που πλάστηκε βαθμιαία, για να λαμπρύνει, ή και να αμαυρώσει την προσω-
πικότητα του μεγάλου θεραπευτή και ερευνητή.�,2

Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω περί το �60 π.Χ., στις 27 του μηνός Αγριανίου (αντι-
στοιχούσε στον Ιανουάριο, είτε στο Μάρτιο-Απρίλιο). Πατέρας του ήταν ο Ηρακλείδης 
απόγονος του Ηρακλή και μητέρα του η Φαιναρέτη, ή η Πραξιθέα. Ήταν κληρονόμος 
μιας μακρόχρονης ιατρικής παράδοσης, αφού ο πατέρας του καταγόταν από το γένος 
των Ασκληπιάδων, το οποίο ουσιαστικά αποτελούσε μια οικογένεια γιατρών στην Κω, 
που μεταβίβαζαν την ιατρική τέχνη από πατέρα σε γιο και ανήγαν την καταγωγή τους 
στο θεό Ασκληπιό (εξ’ ού και η ονομασία τους Ασκληπιάδες).

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Ο Ιπποκράτης, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του επωφελήθηκε, από τη γραπτή 
παράδοση που προερχόταν από την οικογένειά του. Ο παππούς του είχε ήδη γράψει ιατρικά 
έργα, κατά πάσα δε πιθανότητα χειρουργικά.� Μαρτυρίες υποστηρίζουν ότι ακολούθησε 
και κάποια άλλη διδασκαλία, εκτός από αυτήν του οικογενειακού του περιβάλλοντος; 
Υπήρξε, επίσης, μαθητής του γιατρού Ηροδίκου� του σοφιστή Γοργία του Λεοντίνου� 
και του φιλοσόφου Δημοκρίτου του Αβδηρίτη.6 Όλα αυτά παρόλο ότι δεν είναι απόλυτα 
αξιόπιστα, εντούτοις έχουν την τάση να υπενθυμίζουν πως η εκπαίδευση ενός καλού 
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γιατρού στην Αρχαιότητα δεν έπρεπε να περιορίζεται μόνον στη γνώση του ανθρώπου. 
Περιελάμβανε και τη Ρητορική και πολύ πιθανό και τη Φιλοσοφία, ως γνώση του όλου.

Μια παλιά παράδοση, αναφέρει πως ο Ιπποκράτης είχε μάθει την ιατρική με τη 
βοήθεια διηγήσεων που περιείχαν θεραπείες και που ήταν χαραγμένες σε στήλες στο 
ιερό του Ασκληπιού στην Κω. Πράγματι, ο Έλληνας γεωγράφος του �ου αιώνα π.Χ. 
Στράβων γράφει:

«Διηγούνται ότι ο Ιπποκράτης χρησιμοποίησε, κυρίως, θεραπείες που υπήρχαν εκεί με 
τη μορφή αφιερωμάτων για ν’ ασκηθεί στις συνταγές που αφορούσαν στη δίαιτα7».

Η παράδοση αυτή είναι, επίσης, γνωστή στους Λατίνους: ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος 
(�ος αιώνας μ.Χ.)8 αναφέρει μια παραϊατρική παραλλαγή, την οποία βρήκε στο Βάρρωνα, 
στην προσπάθειά του ν’ ανιχνεύσει την ιστορία της Ιατρικής στην αρχή του �9ου βιβλίου 
του έργου του Historia Naturalis:

«Η Ιατρική βρισκόταν ήδη σε άνθηση κατά τη διάρκεια του πολέμου της Τροίας, εποχή 
κατά την οποία η παράδοση είναι περισσότερο σίγουρη και ασφαλής. Περιοριζόταν όμως 
στη θεραπεία των τραυμάτων. Η συνέχεια της ιστορίας, πράγμα που προξενεί έκπληξη, 
εξαφανίζεται στο βαθύτερο σκοτάδι και αυτό μέχρι τον Πελοποννησιακό πόλεμο».

Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη πως ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής, αναδείχθηκε 
την περίοδο αυτή. Όμως, όπως εύστοχα έχει επισημάνει ο Παστέρ «Η τύχη βοηθάει μόνον 
τα σωστά προετοιμασμένα μυαλά». Ο Ιπποκράτης από την 20η γενιά Ασκληπιαδών σπού-
δασε στη γνωστή Ιατρική Σχολή της Κω και η βασική συνεισφορά του περιλαμβάνει:
 �. Αυτονομία της Ιατρικής ως επιστήμης και διαχωρισμό της από τη θρησκεία, τη μαγεία 

και τη Φιλοσοφία.
 2. Συστηματική οργάνωση των ιατρικών γνώσεων, γραπτών και προφορικών, τον πρό-

δρομο της σημερινής «Ιατρικής που βασίζεται σε ενδείξεις», γνωστής ως «evidence-
based medicine» και 

 �. Την αναγνώριση της Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας και των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων.
Στην ολοκλήρωση της επιστημονικής του προετοιμασίας συνέβαλαν ασφαλώς και 

τα ταξίδια του. Πήγε στη Θάσο, πέρασε στη Μικρά Ασία και έμεινε αρκετό καιρό στη 
Σμύρνη και στην Πέργαμο. Ταξίδεψε στον Εύξεινο Πόντο, έφτασε μέχρι τη Μαιώτιδα 
λίμνη και τον ποταμό Φάση. Διέτρεξε τη Σκυθία, κατέβηκε στην Αφρική, υποστηρίζεται 
ακόμη ότι έφθασε ως την Αίγυπτο, και από εκεί γύρισε στη Μακεδονία και στη Θράκη 
(Εικ. �). Εγκαταστάθηκε έπειτα για μεγάλο διάστημα στη Θεσσαλική Λάρισα. Περιόδευσε, 
τέλος, στα νησιά και κατέληξε στην Αθήνα, που τη βοήθησε να αντιμετωπίσει το φοβερό 
λοιμό της στα πρώτα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου. Έπειτα, γύρισε στην Κω 
αφού πέρασε δώδεκα χρόνια ταξιδεύοντας. Έγραψε τα έργα του, αντλώντας από τις 
σημειώσεις που είχε συγκεντρώσει στις περιοδείες του και σε προχωρημένη πια ηλικία 
έφυγε για τη Θεσσαλία, όπου και πέθανε, όπως υποστηρίζεται σε ηλικία �0� ετών.

Ο χρόνος πρόσθεσε στη μορφή του παρά αφαίρεσε, και τον καθιέρωσε ως το μεγα-
λύτερο γιατρό που υπήρξε ποτέ. Σε όλες τις εποχές οι γιατροί έτρεφαν γι’ αυτόν τέτοιο 
σεβασμό που ταίριαζε μόνο στους ιδρυτές θρησκειών. Αυτή η εικόνα του ιπποκρατικού 
γιατρού υπήρξε το υπόδειγμα στο ιατρικό επάγγελμα στους είκοσι τέσσερις αιώνες που 
πέρασαν από το θάνατό του. 
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ΙΠΠΟΚρΑΤΙΚH ΣΥλλΟΓH

Με το όνομα του Ιπποκράτη συνδέονται περίπου ��0 συγγράμματα, από τα οποία 
τα μισά απορρίφθηκαν ως νόθες προσθήκες. Είναι βέβαιο, όμως, ότι τα περισσότερα 
από τα υπόλοιπα δεν συντάχθηκαν από τον ίδιο (πιστεύεται ότι διακρίνονται τουλάχι-
στον �9 διαφορετικοί συντάκτες). Παρά την αδιαμφισβήτητη ενότητα του συνόλου των 
έργων του, τα οποία βασίζονται στο ορθολογικό πνεύμα μιας ιατρικής απαλλαγμένης 
από κάθε μαγική επίδραση, το έργο δεν είναι εντούτοις ομοιογενές. Όλα τα κείμενα 
είναι γραμμένα στην Ιωνική διάλεκτο, την πιο διαδεδομένη της εποχής, παρά το ότι 
ο Ιπποκράτης προερχόταν από Δωρικό περιβάλλον και αποτελούν την «Ιπποκράτεια 
Συλλογή», ή Corpus Hippocraticum, την οποία μπορούμε να μελετήσουμε στη μνημει-
ώδη έκδοση, σε δέκα τόμους, του Εμίλ Λιτρέ.9 Η έκδοση αυτή δεν έχει αντικατασταθεί 
ακόμη πλήρως, παρά τις προόδους της Ιπποκρατικής φιλολογίας, από τα τέλη του �9ου 
αιώνα. Η Ιπποκρατική Συλλογή περιλαμβάνει �8 συγγράμματα σε 7� βιβλία και θεωρείται 
αξεπέραστη. Τα περισσότερα κείμενα συντάχθηκαν κατά τη δεκαετία ��0-��0 π.Χ. από 
σημαντικούς γιατρούς του περιβάλλοντος του Ιπποκράτη, πιθανότατα στη σχολή της 
Κω (στην οποία ανήκει ο πρωτογενής πυρήνας), αλλά είναι βέβαιο ότι αποτυπώνουν τη 
συσσωρευμένη γνώση περί Ιατρικής που υπήρχε και πριν από τον Ιπποκράτη, ιδιαίτερα 
στη σχολή της Κνίδου.

Δυστυχώς, οι πληροφορίες που έχουμε για το έργο αυτό, από την εποχή που ζούσε 
ο Ιπποκράτης αλλά και μερικούς αιώνες μετά, είναι ελάχιστες και δεν βοηθούν στην 

Εικ. 1. Ο χάρτης της αρχαίας Ελλάδας.
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προσπάθεια ταύτισης των έργων του. Ο Πλάτων στο χωρίο ���b-c του Πρωταγόρα,�0 μας 
πληροφορεί ότι ο Ιπποκράτης ήταν ο διασημότερος γιατρός της εποχής του και δεχόταν 
μαθητές με δίδακτρα. Αυτά όμως δεν παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για το θέμα μας. 
Ένα άλλο χωρίο από τον Φαίδρο του ίδιου φιλοσόφου (270b-d)�� δημιούργησε πολλές 
ελπίδες στους ερευνητές ότι ανακάλυψαν ένα κριτήριο με βάση το οποίο θα μπορούσαν 
να κρίνουν αν ένα έργο είναι του ίδιου του Ιπποκράτη, ή όχι. Σ’ αυτό το χωρίο βάζοντας 
ο Πλάτωνας το Σωκράτη να συζητεί με το νεαρό Φαίδρο για τη Ρητορική και για το με-
γαλύτερο ρήτορα της Αθήνας τον Περικλή, κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στην Ιατρική 
και τη Ρητορική. Λέει ότι, για να λειτουργήσουν αυτές οι δύο «τέχνες», είναι απαραίτητο 
στην πρώτη να χωρίσει κάποιος στα μέρη της (διελέσαθαι) τη φύση του σώματος, ενώ 
στη δεύτερη τη φύση της ψυχής. Στη συνέχεια, ο Σωκράτης ισχυρίζεται ότι είναι αδύνατο 
να κατανοήσουμε, σε ικανοποιητικό βαθμό, τη φύση της ψυχής, χωρίς την κατανόηση 
της του όλου φύσεως, λαμβάνοντας προφανώς υπόψη ότι η ανθρώπινη ψυχή δεν είναι 
τίποτε άλλο από ένα τμήμα της κοσμικής ψυχής. Ο Φαίδρος συμφωνεί και συμπληρώνει 
ότι αν πρέπει να πιστέψουμε τον Ασκληπιάδη Ιπποκράτη, δεν μπορούμε ούτε το σώμα να 
γνωρίσουμε χωρίς αυτή τη μέθοδο. Αυτό το χωρίο του Φαίδρου του Πλάτωνα συζητήθηκε 
από τους ερευνητές, ίσως περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο θέμα που σχετίζεται με 
τον Ιπποκράτη. Ιδιαίτερα τους απασχόλησε η φράση της του όλου φύσεως, με βάση την 
οποία οι περισσότεροι μελετητές, ακολουθώντας το παράδειγμα του άλλου μεγάλου 
γιατρού της αρχαιότητας, του Γαληνού,�2 υποστήριξαν ότι ο πατέρας της ιατρικής στήριζε 
την τέχνη που ασκούσε, στη γνώση του σύμπαντος. Έτσι, επιδόθηκαν στην αναζήτηση 
χωρίων της Ιπποκρατικής Συλλογής, στα οποία απαντά αυτή η «φιλοσοφική» θεώρηση 
των ιατρικών θεμάτων από τον Ιπποκράτη. Δεν κατόρθωσαν όμως να ανακαλύψουν 
τέτοια στοιχεία, ακριβώς επειδή ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος γιατρός για τον οποίο, ο 
Κέλσος,��,�� �00 χρόνια αργότερα έγραψε ότι διαχώρισε την Ιατρική από τη Φιλοσοφία, 
στην οποίας ως τότε υπάγονταν όλες οι «τέχνες», όπως η Ιατρική, η Αστρονομία κ.ά. 
και με την εμπειρική του στάση δημιούργησε την πρώτη επιστήμη της Ιατρικής με τη 
σύγχρονη έννοια του όρου στην ιστορία της ανθρωπότητας.��,�6 Παρόλα αυτά όμως οι 
πληροφορίες που μας παρέχει το πιο πάνω χωρίο είναι πολύτιμες.

Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στον Ιπποκράτη στα Πολιτικά του (7.�.��62a). Απ’ αυτό 
το χωρίο γίνεται, επίσης, φανερό ότι ο Ιπποκράτης ήταν μεγάλος γιατρός.

Η τελευταία μαρτυρία, που προέρχεται από συγγραφέα της προ-Αλεξανδρινής 
εποχής, έχει μεγαλύτερη έκταση αλλά παρουσιάζει περισσότερες δυσκολίες. Πρόκειται 
για έναν πάπυρο τον οποίο ο πρώτος του εκδότης, ο Hermann Diels�7,�7α τον ονόμασε 
«Anonymus Londinensis» (Εικ. 2). Κατά πάσα πιθανότητα, ο πάπυρος αυτός περιέχει 
σημειώσεις κάποιου μαθητή. Αποτελείται από τρία ευδιάκριτα, και ίσως ασύνδετα μεταξύ 
τους, μέρη: στήλες I-IV, 2�: Ορισμοί διάφορων εννοιών, όπως διάθεσης, πάθος, νόσος 
κ.ο.κ. IV, 26- XXI, 9: αιτιολόγηση ασθενειών σύμφωνα με διάφορους γιατρούς, ένας από 
τους οποίους είναι και ο Ιπποκράτης, και ΧΧΙ, 9- ΧΧΧΙΧ, �2: η ανάπτυξη της φυσιολογίας 
μετά το �00 π.Χ. από τον Ηρόφιλο ως τον Αλέξανδρο Φιλαλήθη.

Για το δεύτερο θέμα ο συγγραφέας βασίστηκε, σύμφωνα με τη γνώμη των περισ-
σοτέρων φιλολόγων, στην ιστορία της ιατρικής (Ιατρικά), που έγραψε ο μαθητής του 
Αριστοτέλη Μένων.

Η κύρια δυσκολία που παρουσιάζει ο Anonymus Londinensis, σχετικά με τον Ιππο-
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κράτη, είναι ότι οι απόψεις που αποδίδει στο μεγάλο 
γιατρό, για τις αιτίες των ασθενειών, δεν συμφωνούν 
απόλυτα με εκείνες που συναντούμε στην Ιπποκρατική 
Συλλογή.�8 Το μόνο έργο που παρουσιάζει κάποια 
ομοιότητα με τον πάπυρο, τόσο φραστική όσο και 
στο περιεχόμενο, είναι το Περί φυσ™ν, ιδιαίτερα στο 
κεφάλαιο 7. Υπάρχει όμως μια διαφορά: ενώ ο Ανώ-
νυμος πιστεύει ότι αιτία των ασθενειών είναι τα αέρια 
(φˆσαι,) που προκαλούνται από τα υπολείμματα που 
μένουν μετά την πέψη της τροφής (περιττώματα), 
ο συγγραφέας του Περί φυσ™ν θεωρεί ως αιτία τον 
αέρα που εισχωρεί στο σώμα μαζί με την τροφή και 
δεν χρησιμοποιεί καθόλου τον όρο περίττωμα.�9

Ο ίδιος ο συγγραφέας αυτών των σημειώσεων δεν 
συμφωνεί με όσα λέει ο Αριστοτέλης (δηλ. ο Μένων) 
σχετικά με τον Ιπποκράτη. Έτσι, παρακάτω προσθέτει 
ότι ο ίδιος ο Ιπποκράτης έχει διαφορετικές απόψεις 
γι’ αυτό το θέμα.20

Η «Ιπποκράτεια Συλλογή» αποτελεί στην ουσία 
μια σύνοψη γνώσεων που προορίζοταν για την ια-
τρική κοινότητα. Ορισμένα έργα της πρέπει να ήταν 
σημειώσεις τις οποίες κρατούσαν οι γιατροί με βάση 
τα περιστατικά που είχαν συναντήσει. 

Τον �ο, ή το 2ο αιώνα π.Χ. το σύνολο των συγγραμ-
μάτων έφθασε πλήρες στην Αλεξάνδρεια, όπου άκμαζε 
μια πολύ σημαντική ιατρική σχολή και στη συνέχεια 

διαδόθηκαν ευρύτατα. Ανάμεσα στη ζωή του Ιπποκράτη και σ’αυτό το έργο, το τόσο 
ευρύ και πλούσιο, υπάρχει ένα μεγάλο κενό το οποίο η σύγχρονη Ιατρο-φιλολογική 
επιστήμη δεν θα συμπληρώσει ίσως ποτέ. Αυτό, γιατί το σύνολο των πραγματειών δεν 
μπορεί να γράφτηκε από ένα και μόνο άνθρωπο.

Στα πλαίσια της Ιπποκρατικής Συλλογής υπάρχει μια πραγματεία, η οποία απαντά 
στο πρόγραμμα το οποίο μας υπενθύμισε ο Σωκράτης του Πλάτωνα. Πρόκειται για την 
πραγματεία Περί σαρκών, της οποίας μάλιστα ο τίτλος είναι συγκρίσιμος, με εκείνον της 
πραγματείας του Δημοκρίτου Περί φύσιος ανθρώπου, ή περί σαρκός. Αυτή η Ιπποκρα-
τική πραγματεία έχει επιπλέον μια σημαντική ιστορική αξία και τούτο γιατί αποτελεί το 
μοναδικό δείγμα που έχει διασωθεί στο σύνολό του, όσον αφορά την έρευνα σχετικά 
με τη φύση και η οποία τόσο είχε θέλξει το νεαρό Σωκράτη. Στην πραγματικότητα, οι 
πραγματείες των προσωκρατικών είναι χαμένες, ή σώζονται αλλά κατά τρόπον απο-
λύτως αποσπασματικό. Ο συγγραφέας παρουσιάζει ίσως το έργο του ως μια ιατρική 
πραγματεία,2� αλλά δεν βλέπουμε καμμία διαφορά στην προβληματική.�8

Τον πρώτο κατάλογο των αυθεντικών έργων του Ιπποκράτη παραδίδει ο Ερωτιανός, 
γιατρός του �ου αιώνα μ.Χ., στο έργο του «Ιπποκρατικό Λεξικό». Ο συντάκτης του δίνει 
μια ακριβή εικόνα του ιπποκράτειου έργου, πριν από το Γαληνό, ταξινομώντας μάλιστα 
τις πραγματείες κατά είδος: συγγράμματα σημειωτικά, αιτιολογικά και φυσικά, θερα-

Εικ. 2. Τμήμα του Όρκου του Ιππο-
κράτη σε πάπυρο από τον �ο αιώνα.
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πευτικά (χειρουργική, δίαιτα, συμπληρωματικά, ιατρικά). Οι τίτλοι των πραγματειών 
είναι μεταγενέστεροι και γι’ αυτό διαφέρουν ανάλογα με τα χειρόγραφα στα οποία 
παραδίδονται. 

Τελικά, τι γράφτηκε από τον ίδιο τον Ιπποκράτη; Απ’ όλα τα έργα, με μεγαλύτερη 
βεβαιότητα μπορούν να του αποδοθούν το «Περί αέρων υδάτων τόπων» (εξετάζει τη 
σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με τον άνθρωπο και το κατά πόσον αυτό μπορεί να 
επηρεάσει καίρια την υγεία του), το «Περί ιερής νόσου» (το ορόσημο της ιατρικής επιστή-
μης), που ερευνά σε βάθος την επιληψία, καταδικάζει τη δεισιδαιμονία και την αγυρτεία 
των ψευδογιατρών και ορίζει ότι το γενετικό υλικό («γόνος») προέρχεται «πάντοθεν του 
σώματος», κάτι που επιβεβαιώνει η σύγχρονη γενετική, αφού το DNA βρίσκεται σε όλα 
του τα κύτταρα, το «Επιδημίαι I’ και III’» (περιγράφει το ιστορικό των ασθενειών), που 
ορίζει το έργο του γιατρού ως 

«λέγειν τα προγενόμενα, γιγνώσκειν τα παρόντα, προλέγειν τα εσόμενα,  
ασκείν περί τα νοσήματα δύο, ωφελείν ή μη βλάπτειν»), 

το «Προγνωστικόν» (το οποίο αναφέρεται στο καθήκον του γιατρού να προβλέπει και 
να προσδιορίζει την εξέλιξη της ασθένειας και στο οποίο γίνεται μνεία για το «ιπποκράτειο 
προσωπείο»/facies hippocratica, δηλαδή τη χαρακτηριστική έκφραση που παίρνει το 
πρόσωπο του ασθενούς λίγο πριν επέλθει το τέλος), τα «Περί αγμών» και «Περί άρθρων 
εμβολής» (αναφέρονται στη χειρουργική) και οι «Αφορισμοί», το περιφημότερο από τα 
συγγράμματα της συλλογής, που περιέχει �00 σύντομες προτάσεις για τη φύση των 
ασθενειών, τα συμπτώματα, τις κρίσεις που προκαλούν και την τελική έκβασή τους.22 

Οι «Αφορισμοί» αρχίζουν με το απόφθεγμα:

«ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρά, ο δε καιρός οξύς,  
η δε πείρα σφαλερή, η δε κρίσις χαλεπή», 

και συνοψίζουν με τη ρήση:

«οκόσα φάρμακα ουκ ίηται, σίδηρος ίηται. Όσα σίδηρος ουκ ίηται, πυρ ίηται.  
Όσα δε πυρ ουκ ίηται, ταύτα χρη νομίζειν ανίατα».

Δεν αμφισβητείται, πάντως, ότι το επίτευγμά του ήταν συνάρτηση της κορυφαίας, 
για το πνεύμα εποχής του, ενώ είναι φανερό ότι στηρίχθηκε στον Ιωνικό διαφωτισμό 
και στον Αττικό ανθρωπισμό. Ασφαλώς, επηρεάστηκε, τουλάχιστον έμμεσα, από τη 
Σωκρατική θέση για τον άνθρωπο, από την Πλατωνική ηθική, από την υπαρξιακή έρευνα 
των μεγάλων τραγικών, από τα οράματα του Ηροδότου και τη λογική του Θουκυδίδη. 
Γι’ αυτό μετέφερε στο χώρο της ιατρικής όλο το ήθος της κλασικής διανόησης. Κι όταν 
έλεγε ότι ο γιατρός που έχει κάνει διατριβή στη φιλοσοφία είναι όμοιος με θεό, εννοούσε 
βέβαια ότι ο γιατρός που εκπαιδεύτηκε έτσι, ώστε να ερευνά με την επαγωγική σκέψη 
τα φαινόμενα, μπορεί να ελέγξει τα μυστικά της φύσης.

Είναι ο πρώτος που θεμελίωσε την επιστημονική ιατρική, όπως βεβαιώνει και ο Γα-
ληνός «Ιπποκράτους αληθώς εσμέν ζηλωταί… ότι άριστος ιατρός και φιλόσοφος. Πάντων 
υπερήνεγκεν και πρώτος εις φως εξήνεγκεν την τελείαν παρ’ Έλλησι ιατρικήν». Xiv, 676). 
«Του πάντων ημίν καλώς παρασχόντος τα σπέρματα»23 Γαληνός, Άπαντα, κ.��, κ.�0. Τα 
έργα του είναι προϊόντα έξοχης παρατήρησης, εμπειρίας και σπάνιου ορθολογισμού. Ου-
σιαστικά αποτελούν το μεγαλύτερο σταθμό στην πορεία της ελληνικής ιατρικής.��,2�

Όταν θα κάνουμε λόγο για Ιπποκρατικές πραγματείες και για Αρχές της Ιπποκρατικής 
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Ιατρικής, αυτά τα έργα θα έχουμε κυρίως στον νου μας, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις 
ο όρος «ιπποκρατικός» χρησιμοποιείται και για το σύνολο της συλλογής, επειδή όλες 
αυτές οι πραγματείες, παρά τις μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, παρουσιάζουν ένα κατά 
το μάλλον, ή ήττον κοινό υπόβαθρο, το οποίο καθιστά δυνατή την υπαγωγή τους κάτω 
από την ίδια ονομασία.�6 Το γεγονός ότι η Ιπποκρατική Συλλογή, το μοναδικό κείμενο της 
ελληνικής φιλολογίας του �ου αιώνα π.Χ., έχει διατηρήσει εξ ολοκλήρου μια πραγματεία 
αφιερωμένη στα επιστημολογικά προβλήματα, είναι σε μεγάλο βαθμό, αποτέλεσμα της 
τύχης. Η Ιατρική δεν αποτελούσε τη μόνη δραστηριότητα, η οποία διαμορφώθηκε σε 
ξεχωριστή επιστημονική κατεύθυνση κατά το δεύτερο μισό του �ου αιώνα. Κάτι παρόμοιο 
συνέβη και στην περίπτωση της Ρητορικής. Η ανάγκη να χρησιμοποιήσει κάποιος με 
το μέγιστο της αποτελεσματικότητας, μια χρήσιμη δραστηριότητα, είχε διευκολύνει τη 
μετροπή της σε τέχνη. Τον �ο αιώνα η δικανική ρητορική εμφανίστηκε απαραίτητη για 
τη σωτηρία του πολίτη, αλλά και για την Ιατρική. Αυτό γιατί εάν η Ιατρική ήταν, για τον 
άνθρωπο, ένας τρόπος για να ξεφύγει από τις ασθένειες, ή από τον ίδιο το θάνατο σε 
κρίσιμες καταστάσεις, η Ρητορική, με τη σειρά της, ήταν ένας τρόπος, για τον πολίτη, 
ν’ αποφύγει ορισμένα δεινά και, σε περισσότερο βαριές περιπτώσεις, την ποινή του 
θανάτου.�8

Η Ιπποκρατική Συλλογή έγινε το θεμέλιο πάνω στο οποίο καταγράφηκε η εμπειρία της 
Ιατρικής, προκειμένου να χτιστεί το σύγχρονο οικοδόμημά της. Μόνο που η σύγχρονη 
Ιατρική εξειδικεύτηκε τόσο, ώστε έχασε την ολιστική άποψη της θεώρησης του ατόμου, 
τη θεμελιώδη ιδέα της Ιπποκρατικής Ιατρικής.2�

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Ο Ηρόδοτος δεν αγνοεί την επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο. Ανάμεσα 
στον ιστορικό και το γιατρό υπάρχουν ακόμη ομοιότητες οι οποίες εκπλήσσουν. Ο 
Ηρόδοτος ερμηνεύει την υγεία, ή την οποιαδήποτε ασθένεια των ανθρώπων με βάση 
το κλίμα. Έτσι, δηλώνει για τους Αιγύπτιους τα εξής:

«Ήδη γι’ άλλους λόγους, οι Αιγύπτιοι είναι, μετά τους Λίβυους, 
οι υγιέστεροι άνθρωποι του κόσμου, αυτό οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, 
στις εποχές και στο γεγονός ότι οι εποχές δεν αλλάζουν ποτέ εκεί, και 
τούτο διότι στις αλλαγές οφείλονται οι οποιεσδήποτε ασθένειες 
του ανθρώπου, αλλαγές κάθε είδους και ιδιαίτερα αλλαγές των εποχών».18

Στην πραγματεία Περί αέρων, υδάτων, τόπων, υπάρχει ένα μεγάλο κενό, το οποίο 
μας στερεί από το τι θα μπορούσε να παραθέσει ο Ιπποκράτης με τη σειρά του σχετικά 
με τους Αιγύπτιους και τους Λίβυους και κατά συνέπεια χάνουμε τη δυνατότητα μιας 
πιθανής σύγκρισης ανάμεσα στους δύο. Η ιδέα εντούτοις ότι οι σημαντικές αλλαγές 
είναι η πρωταρχική αιτία των ασθενειών, είναι κάτι το βασικό στα πλαίσια της συγκεκρι-
μένης πραγματείας, όπως επιπλέον και σε άλλες πραγματείες της συλλογής, ιδιαίτερα 
δε στους Αφορισμούς.�8

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Το υλικό της Ιπποκρατικής Συλλογής είναι τεράστιο και αρχής γενομένης από την 
ελληνιστική και τη ρωμαϊκή εποχή, μέχρι τη σημερινή, ένα από τα ερωτήματα που απα-
σχόλησαν σε μεγάλο βαθμό την Ιπποκρατική κριτική αποτέλεσε η προσπάθεια προσδι-
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ορισμού των έργων που γράφτηκαν από το χέρι του ίδιου του Ιπποκράτη. Η σύγχρονη 
τάση στην έρευνα τείνει να μειώσει τη σημασία του προβλήματος της καταγωγής των 
έργων, ρίχνοντας, παράλληλα, το βάρος της στην εξέταση των έργων αυτών καθαυ-
τών.�8 Δημιουργήθηκε, έτσι ένα «Ιπποκρατικό ζήτημα, παρόμοιο με το Ομηρικό», όπως 
έγραψε ο Jouanna (�998).�8 Αυτό το Ιπποκρατικό ζήτημα καταρρίφθηκε τόσο έντονα 
όσο λιγότερες και μικρότερης αξιοπιστίας ήταν οι μαρτυρίες που διαθέταμε. Η αιτία 
που αναζωπύρωσε το Ιπποκρατικό ζήτημα, περί τα τέλη του παρελθόντος αιώνος, 
ήταν η δημοσίευση ενός παπύρου του �ου-2ου αιώνα μ.Χ. τον οποίον απέκτησε το �890, 
το Βρεττανικό Μουσείο και ο οποίος περιείχε λείψανα από �9 τον αριθμό στήλες, οι 
οποίες έδιναν μια περίληψη των ιατρικών δογμάτων διαφόρων ελλήνων γιατρών (Εικ. 
2). Ο πάπυρος αυτός αποδελτιώθηκε λαμβάνοντας το χαρακτηριστικό αριθμό ��7, είναι 
όμως περισσότερο γνωστός ως Anonymus Londinensis.�8,26 Αυτό που πυροδότησε το 
ενδιαφέρον των ερευνητών, δεν ήταν τίποτε άλλο από το γεγονός ότι ευρέθησαν, αρχής 
γενομένης από το τέλος της πέμπτης στήλης, μπροστά σε μια αρκετά μακρά έκθεση των 
αιτίων των ασθενειών κατά τον Ιπποκράτη.�8,27 Πρόκειται για τον Οξυρρύγχιο πάπυρο 
που ανάγεται στο 27� μ.Χ. και θεωρείται η αρχαιότερη σωζώμενη γραπτή μαρτυρία του 
Όρκου του Ιπποκράτη.

ΑρΧΕΣ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚρΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤρΙΚΗ

Αν και ο Ιπποκράτης επεδίωξε και χώρισε την Ιατρική από τη Φιλοσοφία, εντούτοις 
διατήρησε μερικές αρχές της Φιλοσοφικής Ηθικής.

Ο Ιπποκράτης δεν έκανε διάκριση των αρρώστων, μεταξύ πλουσίων και φτωχών, 
ξένων, ή ντόπιων, σκλάβων, ή ελεύθερων, γυναικών, ή άνδρων, φίλων, ή εχθρών. Στο 
βιβλίο του « Περί ευλεημοσύνης» δίνει συμβουλές στους γιατρούς για τις σχέσεις τους 
με τους αρρώστους και για το ιατρικό απόρρητο.

Ήταν η εποχή που οι Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι άνοιξαν το δρόμο για την αναζή-
τηση της αλήθειας, της ελευθερίας της σκέψης και της παρατήρησης. Ο Ιπποκράτης 
και οι Έλληνες ιατροί έδωσαν προτεραιότητα στον κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, 
παράλληλα με την ανάπτυξη της επιστημονικής ιατρικής, στοιχεία τα οποία αναδεικνύ-
ονται μέσα από τον Ιπποκρατικό Όρκο. 

Ο Όρκος του Ιπποκράτη, είναι ένα κείμενο θαυμαστό στην περιεκτικότητά του, το 
οποίο αποτελεί κανόνα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Σε όλα τα κείμενα του Ιππο-
κράτη υπάρχουν έντονα και σαφή τα διδάγματα περί Ιατρικής Ηθικής.

Ποιός όμως είναι εκείνος(οι) που έσπειρε(αν) αυτόν το σπόρο με αποτέλεσμα να 
θρέψει ο Ιπποκράτης το λαμπρό λουλούδι της καλούμενης Ιατρικής Ηθικής και Δεο-
ντολογίας.

Η Ηθική είχε απασχολήσει τους φιλοσόφους και τους σοφιστές του Χρυσού αιώνα, 
της μοναδικής στην Ιστορία κλασικής εποχής της αρχαίας Ελλάδας και οι έννοιες Αρετή, 
Ευβουλία, Ευδαιμονία, Ευτυχία ήταν από τις πλέον συζητημένες.

Η έννοια της Ηθικής μελετήθηκε περισσότερο από τον Αριστοτέλη, ο οποίος ήταν 
κατά 90 περίπου χρόνια νεότερος του Ιπποκράτη, ο οποίος αναγνωρίζει την επιστημο-
σύνη του, αφού τον αποκαλεί «Μέγαν». «Δύο είναι τα είδη της αρετής, η διανοητική και 
η ηθική… Η ηθική αρετή είναι αποτέλεσμα του έθους. Καμμία αρετή δεν υπάρχει μέσα 
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μας εκ φύσεως. Η φύση μας έκανε επιδεκτικούς στις αρετές, τέλειοι όμως γινόμαστε με 
τη διαδικασία του έθους». Ο Ιπποκράτης καθιέρωσε τον παλαιότερο των Όρκων ως το 
βασικό κανόνα της συμπεριφοράς των γιατρών, η αναφορά δε στον Ιπποκράτη διεθνώς 
συνδέεται περισσότερο με την ανθρωπιστική προσέγγιση του ανθρώπου.28

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ο Ιπποκράτης αντιτάχθηκε στις δεισιδαιμονίες και τις προλήψεις που θεωρούσαν 
τις ασθένειες θεόσταλτες τιμωρίες και τις οποίες ενίσχυαν οι ιερείς. Η ιατρική του 
στηρίχθηκε σε τρεις βασικές αρχές. Πρώτον, η εξήγηση κάθε είδους ασθένειας πρέ-
πει να αναζητείται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικά αίτια. Δεύτερον, η εξέταση του 
ασθενούς αρχίζει με τη λήψη του ιστορικού και την παρατήρηση με συγκεκριμένες 
μεθόδους διαγνωστικής (επισκόπηση, ψηλάφηση, ακρόαση). Αυτά θα οδηγήσουν στη 
σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση του ασθενούς με την εφαρμογή της σωστής αγωγής. 
Τρίτον, μεγάλη σημασία για τη διατήρηση του οργανισμού σε καλή κατάσταση και την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας έχει ο τρόπος διατροφής. Οι απόψεις 
αυτές και οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε ο Ιπποκράτης, παρόλο ότι ήταν αντίθετες 
με την παραδοσιακή θεραπευτική, έδωσαν συχνά λαβές στους αντιπάλους του να τον 
κατηγορήσουν. Η ιστορία όμως τον δικαίωσε. Πολλοί κλάδοι της εναλλακτικής, ή της 
ολιστικής Ιατρικής εφαρμόζουν πιστά τις αρχές του, ενώ ο περίφημος Όρκος του- ο 
κώδικας δεοντολογίας της ιατρικής επιστήμης- καθιερώθηκε, το �9�8 στη Γενεύη,29 ως 
η σημερινή επαγγελματική καθομολόγηση του γιατρού.

Ο Ιπποκράτης είχε επηρεασθεί σημαντικά από τις δοξασίες των προσωκρατικών (Ιώνων) 
φιλοσόφων και αυτό φάνηκε στη θεωρία του για τη σύσταση του οργανισμού. Πίστευε, 
δηλαδη, ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένα αρμονικό και ισορροπημένο σύνολο 
που αποτελείται από τέσσερις «χυμούς»: το αίμα, το φλέγμα, την κίτρινη και τη μέλαινα 
χολή (Εικ. �). Οι χυμοί αναμειγνύονται στον ανθρώπινο οργανισμό με σαφείς αναλογίες, 
ενώ οι αυξομειώσεις που παρατηρούνται οφείλονται στο ρυθμό των εποχών: το αίμα 
(καυτό και υγρό) κυριαρχεί την άνοιξη, το φλέγμα (κρύο και υγρό) το χειμώνα, η κίτρινη 
χολή (καυτή και ξηρή) το καλοκαίρι και η μέλαινα χολή (κρύα και ξηρή) το φθινόπωρο. 
Οι αρμονικές αναλογίες τους δημιουργούν την καλή υγεία, την «ευκρασία». Η διατάραξη 
της αρμονικής ισορροπίας των χυμών προκαλεί τη δυσλειτουργία, δηλαδή την ασθένεια 
(«δυσκρασία»), ακριβώς όπως η διατάραξη του σύμπαντος, μέρος του οποίου είναι και 
ο άνθρωπος, κατά τους Πυθαγορείους, προκαλεί την «αταξία». Η υγεία του ανθρώπου 
είναι η έκφραση της κοσμικής αρμονίας και η ασθένεια η έκφραση της ασυμφωνίας 
ανάμεσα στον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Η καλή υγεία, η «κράση», είναι μοναδι-
κή σε κάθε άνθρωπο, συνεπώς είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές ποιότητες κράσης, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποια υπερτερεί της άλλης. Αντίθετα, η «ιδιοσυστασία», 
δηλαδή η φύση κάθε ανθρώπου, δεν καθορίζεται αλλά εξαρτάται από την ενδομήτρια 
ζωή και αποτυπώνεται στο «ιστορικό» του. Την ιδιοσυστασία αυτή ο άνθρωπος την έχει 
κάθε στιγμή της ζωής του. Η αρμονία του σώματος υφίσταται την άμεση επίδραση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, επομένως η υγεία δεν είναι μια κατάσταση, αλλά η διαρ-
κής κίνηση του οργανισμού να προσαρμόζεται στις εξελίξεις του περιβάλλοντός του. 
Με τον ίδιο τρόπο, η ασθένεια είναι μια ασυμφωνία, η οποία περνά από τον εξωτερικό 
κόσμο στον εσωτερικό οργανισμό. Ο οργανισμός μπορεί να εγκλιματίζεται, εφόσον οι 
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μεταβολές είναι σταδιακές. Όταν όμως είναι αιφνίδιες, η ιδιοσυστασία του δεν έχει το 
χρόνο να εξοικειωθεί μαζί τους και προκαλείται νόσος.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Ποιοι είναι οι ασθενείς τους οποίους θεραπεύει ο Ιπποκρατιστής γιατρός; Ποια είναι 
η σχέση του γιατρού και του ασθενούς του, όπως φαίνεται μέσα από την Ιπποκρατική 
Συλλογή;

ΣΚΛΑΒΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

Αρχής γενομένης από μια μαρτυρία του Πλάτωνα, προέκυψε το ερώτημα, την επο-
χή του Ιπποκράτη, οι άρρωστοι σκλάβοι θεραπεύονταν από τους ίδιους γιατρούς που 
χρησιμοποιούσαν και οι ελεύθεροι. Συγκεκριμένα, ο Πλάτων, στους Νόμους του, αντιπα-
ραβάλλει μια ιατρική ελεύθερη, και η οποια θεραπεύει ελεύθερους ανθρώπους, σε μια 
ιατρική σκλαβωμένη, εκείνη των βοηθών ιατρών που θεραπεύουν τους σκλάβους, είτε 
οι ίδιοι είναι σκλάβοι, είτε ελεύθεροι. Σύμφωνα μ’ αυτή τη μαρτυρία, καθένα από τα δύο 
είδη της ιατρικής διακρίνεται όχι μόνο με βάση την κοινωνική καταγωγή των αρρώστων, 
αλλά επίσης με βάση τη μέθοδο που ακολουθείται από τους γιατρούς:

«Υπάρχουν άνθρωποι, δεν είναι έτσι, οι οποίοι είναι γιατροί, ας πούμε, και
άλλοι οι οποίοι είναι βοηθοί τους, τους οποίους όμως εμείς αποκαλούμε
επίσης γιατρούς; Ρωτά ο Αθηναίος.
- Φυσικά, απαντά ο Κλεινίας.
- Είτε οι τελευταίοι είναι ελεύθεροι, είτε σκλάβοι, ξαναπαίρνει το
λόγο ο Αθηναίος, απέκτησαν τη γνώση αυτής της τέχνης συμμορφούμενοι
στις υποδείξεις του δασκάλου τους, κοιτάζοντάς τον να ενεργεί και

Εικ. 3. Περιγράφεται η σχέση των χυμών του σώματος με τις μεταβολές τους ανάλογα με το ρυθμό 
των εποχών.
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έχοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία του, δεν ανήκουν όμως όλ’αυτά
στα φύσει αποκτήματα, όπως συμβαίνει με τους ελεύθερους γιατρούς
οι οποίοι, με τη σειρά τους, έμαθαν αυτή την τέχνη κατ’ αυτόν
τον τρόπο και τη διδάσκουν έτσι και στα δικά τους παιδιά…

Σ’ αυτό το απόσπασμα, ο Πλάτων δεν έχει στόχο να περιγράψει πιστά την κατάστα-
ση της ιατρικής κατά την εποχή του, αλλά να παρουσιάσει μια αντίθεση ανάμεσα στον 
καλό και τον κακό γιατρό για να μεταθέσει εν συνεχεία το όλον στον καλό και τον κακό 
νομοθέτη.

Ο Ιπποκρατιστής γιατρός, με τη σειρά του, είτε τον φωνάξουν στο προσκέφαλο ελεύ-
θερου, είτε σκλάβου, δεν κάνει καμμία διάκριση. Ο σκλάβος γι’αυτόν είναι ένας ακόμη 
ασθενής. Αυτό που αποδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά, είναι το ότι ο γιατρός παρατηρεί 
την εξέλιξη της ασθένειάς του σαν να επρόκειτο για ελεύθερο άνθρωπο.�8

Αυτού του είδους ο Ιπποκρατικός ουμανισμός θα συνεχιστεί zωντανός στην ιατρική 
παράδοση των επομένων αιώνων. Ένα αναθηματικό διάταγμα του �ου αιώνα π.Χ., προ-
ερχόμενο από μια πόλη της Λακωνίας, επαινεί ένα δημόσιο γιατρό διότι είχε θεραπεύσει 
κατά τη διάρκειά της σταδιοδρομίας του εξίσου ελεύθερους και σκλάβους.26

Απέναντι ακριβώς από τον ασθενή, ο γιατρός έχει κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες 
στέκονται στο ύψος μιας τέχνης, ο σκοπός της οποίας ήταν, για την ελληνική σκέψη, ήδη 
από την αρχή η επιβίωση και η ευτυχία του ανθρώπου. Ο γιατρός οφείλει να πολεμήσει, 
όσο οι πηγές που του προσφέρει η φύση και ο άνθρωπος του επιτρέπουν, εναντίον 
μιας από τις αιτίες δυστυχίας της ανθρώπινης ζωής, των ασθενειών. Ο Ησίοδος έλεγε 
γι’ αυτές, ήδη από τον 8ο αιώνα, ότι «επισκέπτονται ξαφνικά τους ανθρώπους, άλλες 
την ημέρα, άλλες τη νύχρα, επιφέροντας συμφορές στους σιωπηλούς θνητούς, διότι ο 
σοφός Δίας τους αρνήθηκε το λόγο».�0 Και την ίδια στιγμή, η ιατρική έπρεπε να κατα-
βάλλει προσπάθειες να διατηρήσει, ή να επαναδιατυπώσει αυτό που οι Έλληνες από 
παράδοση θεωρούσαν ως το ύψιστο αγαθό, και το οποίο είχαν θεοποιήσει, την υγεία, 
τραγουδισμένη στα χρόνια του Ιπποκράτη σ’ αυτόν το φημισμένο ύμνο του ποιητή 
Αρίφρονα του Σικυώνιου.�8

Ο ΟρΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚρΑΤΗ

Ο Όρκος του Ιπποκράτη είναι ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο, στο οποίο απλά δόθηκε 
ο τίτλος Όρκος. Υποστηρίζεται ότι είναι πιθανό να αποτελεί ένα από τους δεκάδες σω-
ζόμενους όρκους. Η ηλικία του αποτελεί αντικείμενο ατέρμονων συζητήσεων και αντι-
παραθέσεων, οι οποίες συχνά συσκοτίζουν αντί να φωτίζουν το θέμα. Φαίνεται πάντως 
ότι το �00 π.Χ. είναι μια λογική ημερομηνία κατά την οποία είναι πιθανό να γράφτηκε 
ο Όρκος.�� Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι η ημερομηνία αυτή είναι 
σύγχρονη με τις παλαιότερες ιατρικές μελέτες, οι οποίες γράφτηκαν από τους αρχαίους 
Έλληνες γιατρούς (Εικ. �). Ο αρχαιότερος πάπυρος που περιέχει όλον τον Όρκο χρονο-
λογείται από το �00 π.Χ., περίπου 700 χρόνια από την εποχή που γράφτηκε.�2 Υπάρχουν 
δύο αναφορές για τον Όρκο τον �ο αιώνα και δύο ακόμη από τον �ο έως τον ��ο αιώνα.�� 
Η απουσία επαρκών στοιχείων για τον Όρκο υποδηλώνει ότι δεν είχε χρησιμοποιηθεί, 
ούτε ασκούσε επιρροή, μέχρι πριν �00 περίπου χρόνια. 

Ο Όρκος του Ιπποκράτη παρέμεινε για πολλά χρόνια, μετά την αρχική γραφή του, 
αναξιοποίητος. Αυτό συνέβει γιατί την περίοδο αυτή, εξέφραζε ένα μικρό τμήμα της 
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Ελληνικής γνώμης για την Ηθική της Ιατρικής. Ωστόσο, με το τέλος του αρχαίου κόσμου 
οι γιατροί άρχισαν να συζητούν και να αποδέχονται το περιεχόμενο και τις αρχές του 
Όρκου. Αυτή η στροφή προς τον Όρκο του Ιπποκράτη σημειώνεται, μετά την πτώση 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εποχή κατά την οποία η Ιατρική επιστήμη γνώρισε μια 
παρακμή. Την περίοδο αυτή ο Όρκος του Ιπποκράτη μαζί με τις αρχές της Ιπποκρατικής 
Ιατρικής ξεχάστηκαν από τη Δύση.

Ως από μηχανής θεός εμφανίζονται, την περίοδο αυτή, η καρτερικότητα και το 
ερευνητικό πνεύμα των Αράβων, οι οποίοι ανέσυραν από το σκοτάδι τα δόγματα της 
Ιπποκρατικής Ιατρικής, καθώς και τον Όρκο του Ιπποκράτη. Η αναβίωση των κειμένων του 
Ιπποκράτη επιτυγχάνεται μέσα από τα γραπτά των Αράβων γιατρών όπως είναι ο Al Kindi, 
ο Al Abbas και ο Ibnu Sina.�� Η γνώση της Ελληνικής Ιατρικής, εξαπλώνεται, στη συνέχεια, 
στη Χριστιανική Δύση, μέσα από τις λατινικές μεταφράσεις των αραβικών έργων, καθώς 
και των πρωτότυπων Ελληνικών κειμένων. Οι τελευταίες αυτές μεταφράσεις ήταν η πηγή 
μέσω της οποίας έγινε γνωστό το έργο του Ιπποκράτη στην Ευρώπη της Αναγέννησης. 
Έτσι, με την αντιγραφή των κειμένων του, οι ιδέες του Ιπποκράτη επιβίωσαν κατά τη 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία και τις κληρονόμησαν οι γιατροί της Αναγέννησης. Ιατρικές 
σχολές του μεσαίωνα ανακάλυψαν τον Όρκο και άρχισαν να τον τροποποιούν, ή να τον 
ερμηνεύουν με τέτοιο τρόπο ώστε να τον προσαρμόζουν στις χριστιανικές δοξασίες 
της εποχής.�� Οσεσδήποτε και οποιεσδήποτε μεταβολές, τροποποιήσεις, αφαιρέσεις, ή 
προσθήκες και αν έχουν γίνει στον Όρκο, το αρχικό κείμενο θα εξακολουθεί να εκπέμπει 
Ηθικές Αρχές αρκεί να μπορεί κάποιος να το διαβάσει σωστά.

Ως σύνθεση ο Όρκος θέτει με σαφήνεια και απαντά ανεπιφύλακτα σε τρεις ερωτήσεις. 
Η πρώτη ερώτηση είναι: Ποιος είναι ο γιατρός; Η απάντηση είναι η ακόλουθη: Είναι ένας 
θεραπευτής. Ως νέος μαθητευόμενος στην ιατρική ορκίζεται να δεχθεί το γιατρό-δάσκαλό 
του ως πατέρα, καθιστώντας, έτσι, τον εαυτό του μέλος της οικογένειας των Ασκληπιάδων. 
Εκφράζει την υποχρέωσή του να ακολουθεί το δρόμο των δασκάλων της οικογένειας. Η 
δεύτερη ερώτηση έχει σχέση με τις υποχρεώσεις του γιατρού. Αυτές αναφέρονται στο 
κοινωνικό και στο κλινικό έργο του γιατρού. Η τρίτη ερώτηση αναφέρεται στον τρόπο 
με βάση τον οποίον αναδεικνύεται η ευθύνη του γιατρού. Η απάντηση προσδιορίζεται 
από την υποχρέωσή του να ακολουθεί το γράμμα και το πνεύμα του Όρκου, όπως αυτά 
εκφράζονται μέσα από τη συμπεριφορά της κοινωνίας, η οποία κρίνει το γιατρό.

Βασικό πυλώνα, με διαχρονική ισχύ, αποτελούν οι κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας, 
καθώς και ο σεβασμός προς τους ομότεχνους, τους δασκάλους, που περιέχονται στον 
Όρκο του Ιπποκράτη.

Προτού αναλύσουμε τη σημασία και τα μηνύματα του Όρκου, θα πρέπει να έχουμε 
κατανοήσει τι εσήμαινε ο Όρκος στην αρχαία εποχή. Ποια ήταν τα Ηθικά μηνύματα που 
ήθελε να μεταδώσει; Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ανατρέξουμε σε πολλές αρχαίες 
πηγές. Η κυριότερη από αυτές είναι τα Ελληνικά Ιατρικά κείμενα της εποχής του �ου αιώνα 
π.Χ. Είναι, πράγματι, παράξενο ότι οι όποιοι Ηθικοί Κανόνες περιέχονται στα κείμενα αυτά 
έχουν τοποθετηθεί πρόχειρα, χωρίς να αναλύονται με την προσοχή που απαιτούσαν και 
που συνήθιζαν να περιγράφουν τα διάφορα θέματα οι αρχαίοι. Αυτό υποστηρίζεται ότι 
οφείλεται στις λέξεις που υπάρχουν στον Όρκο, όπως για παράδειγμα «δεν θα δώσω 
φάρμακο το οποίο μπορεί να προκαλέσει το θάνατο» (Ου δώσω δε ούδε φάρμακον ου-
δενί αιτηθείς θανάσιμον). Στο σημείο αυτό πρέπει να ανατρέξουμε στις γραφές για να 
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αντιληφθούμε με ποιόν τρόπο φρόντιζαν οι Έλληνες γιατροί τους ασθενείς τους, στο 
τέλος της ζωής τους και πως αυτοί αντιλαμβάνονταν, για παράδειγμα, την κατάθλιψη 
και την αυτοκτονία σε βαριές ανίατες περιπτώσεις. Η μελέτη των έργων των αρχαίων 
Ελλήνων, που αναφέρονται στην ανθρωπολογία, στη φιλοσοφία και στο δράμα φωτί-
ζουν την ηθική και το συλλογισμό των ανθρώπων της εποχής τους. Με όπλο τη βαθειά 
κατανόηση του τρόπου σκέψης και δράσης των γιατρών της εποχής αυτής μπορούμε 
να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμεθα με επιτυχία και να ικανοποιούμε την περιέργεια μας 
για το τι έχει να μας διδάξει ο Όρκος.

Αναμφισβήτητα, υπάρχουν προβλήματα κατανόησης και μεταφοράς στη σύγχρονη 
εποχή, μιας Ηθικής Φιλοσοφίας η οποία είχε δομηθεί στη βάση ενός διαφορετικού 
πολιτισμού. Παρόλα αυτά, ο Όρκος σε καμμία περίπτωση δεν χάνει τη γνησιότητά του. 
Οι βασικές Αρχές του εξακολουθούν να εκφράζουν και τη σύγχρονη εποχή. Ο γιατρός 
δεσμεύεται σε ηθική βάση να προφυλάσσει την προσωπική ακεραιότητα και να προ-
στατεύει το βαριά ασθενή, προφυλάσσοντάς τον από την αδικία (injustice)*. Βέβαια, η 
Ιατρική Ηθική ως περιεχόμενο του Όρκου δημιουργείται από το πολιτισμικό γίγνεσθαι 
της εποχής, όπως αυτό εκφράζεται, για παράδειγμα, από την αποδοχή, ή μη της δου-
λείας και την τοποθέτηση της γυναίκας σε κατώτερο επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, 
ο Όρκος δεν σχολιάζει πολλά θέματα, που άπτονται της Ιατρικής Ηθικής της εποχής 
του. Έτσι, η κατάσταση και τα δικαιώματα των ατόμων με πνευματικά, ή αιματολογικά 
νοσήματα δεν είναι γνωστά.

Η απουσία ενός γενικού πλαισίου αναφοράς για τον Όρκο κάνει ακόμη πιο δύσκολη 
κάθε προσπάθεια κατανόησης των μηνυμάτων που εκπέμπει. Ο Όρκος δεν είναι ένα 
ιερό βιβλίο ούτε αποτελεί ένα νομικό κείμενο με κώδικες. Φαίνεται ότι σχεδιάστηκε 
για να μπορεί να ορκίζεται με αυτόν ένα άτομο το οποίο ξεκινάει τη διαδρομή του ως 
μαθητευόμενος γιατρός. Ο μαθητής ορκίζεται να αποδίδει τον πρέποντα σεβασμό στο 
δάσκαλό του και να είναι ένας καλός γιατρός, στη βάση των πνευματικών και Ηθικών 
μηνυμάτων που περιγράφονται στον Όρκο. Αναμφισβήτητα, ένα μέρος των προβλη-
μάτων τα οποία δυσχαιρένουν την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του Όρκου και της 
Ιατρικής Ηθικής οφείλεται στο γεγονός ότι οι σωζώμενες γραφές για αυτήν τη σχέση 
είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμμία αναφορά για τον Όρκο κατά 

* Ποιός παράγοντας κρατούσε σταθερή τη σχέση Γιατρών-Ασθενών; Όλοι θα πρέπει να συμφωνήσου-
με ότι ο ηθικός νόμος αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο, ο οποίος διατήρησε τη σχέση Γιατρών-Ασθενών. 
Πρόσφατα, η ηθική τους σχέση έχει διαβρωθεί με συνέπεια να χαλαρώσουν οι μεταξύ τους συνδετικοί 
δεσμοί που την κρατούσαν σταθερή. Αυτό γιατί η ιατρική σήμερα είναι επάγγελμα. Μπορεί να γίνει και 
πάλι λειτούργημα;
Οι ενδείξεις γι’αυτή τη χαλάρωση της σχέσης άρχισαν να εκδηλώνονται από το τελευταίο τέταρτο του 20ου 
αιώνα. Από τότε και μέχρι σήμερα, συσσωρεύονται με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, που ίσως δεν θα ήταν 
υπερβολικός ο χαρακτηρισμός «χιονοστιβάδα», στοιχεία, τα οποία από σημειολογική άποψη, υποδηλώνουν 
ότι το Ιπποκρατικό λειτούργημα, διέρχεται, σε διεθνή κλίμακα, μια βαθιά κρίση η οποία μπορεί να αποβεί 
ακόμη και μοιραία όσον αφορά στην ηθική ταυτότητα του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και καταστροφική 
για το σύνολο της κοινωνίας μας, η οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας.�6-�9 Οι παράγοντες που συνθέτουν το σύνδρομο της Ιπποκρατικής ανεπάρκειας (ο όρος ανήκει στο 
Φώτη Παυλάτο) είναι αρκετοί, θα αναφερθούν οι σημαντικότεροι απ’ αυτούς, που είναι:�0

 �. Η διατάραξη της διαπροσωπικής σχέσης γιατρού-αρρώστου και η απώλεια της ιατρικής αξιοπιστίας.
 2. Το Διαδίκτυο (internet) και η επίδρασή του στη διαπροσωπική σχέση γιατρού-αρρώστου.
 �. Ο ρόλος των Φαρμακευτικών Βιομηχανιών στο χώρο της Υγείας.�0
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τη διάρκεια των ��00 ετών από τη δημιουργία του. Τον �ο αιώνα ο Scribonius Largus�� 
αναφέρεται στον Ιπποκράτη ως τον ιδρυτή του Όρκου. Ερευνητές, υποστηρίζουν ότι 
ο Όρκος δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της επικρατούσας τάσης των ιατρών 
στην Ελλάδα του �00 π.Χ.

Τμήματα του Όρκου υποστηρίζεται ότι είναι πιθανόν να έχουν γραφεί σε διαφορε-
τικούς χρόνους. Ιδιαίτερα, η ρήτρα για την πρόληψη της χειρουργικής θεωρείτε πολύ 
πιθανό να έχει γραφεί κατά τη διάρκεια των χριστιανικών χρόνων. Ο Littre,9 από τους 
σημαντικότερους σχολιαστές των έργων του Ιπποκράτη, υποστηρίζει ότι πολλά μέλη 
της Ιπποκρατικής Ιατρικής συντεχνίας πραγματοποιούσαν χειρουργικές επεμβάσεις. 
Αυτό όμως, από μόνο του, δεν μπορεί να αποτελεί πλήρη απόδειξη ότι η ρήτρα ήταν 
μια προσθήκη γιατί υπάρχουν τρεις άλλες ανταγωνιστικές ερμηνείες. Η πρώτη αναφέ-
ρει ότι η ρήτρα ήταν απαγόρευση του ευνουχισμού, η οποία έφερε τα πάνω κάτω στην 
Ελληνική κοινωνία, η δεύτερη ότι ο Όρκος εδίδετο από φοιτητές της Ιατρικής σε κάποιο 
αρχικό στάδιο της εκπαίδευσής τους και ως εκ τούτου η ρήτρα ήταν δεσμευτική μόνο 
κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Η τρίτη υποστηρίζει ότι πιθανόν να υπάρχει μια 
εξειδίκευση μεταξύ γιατρών και χειρουργών και ο Όρκος, που έχουμε τώρα προοριζόταν 
για γιατρούς που δεν εκπαιδεύονταν στη χειρουργική ειδικότητα.

Βέβαια, κάθε μια από αυτές τις θεωρίες έχει προβλήματα. Η θεωρία του ευνουχισμού 
φαίνεται να αντικρούεται από το γεγονός ότι κάποιος που εξειδικεύεται θα μπορούσε 
να εκτελεί χειρουργικές επεμβάσεις. Το πρόβλημα με τη δεύτερη θεωρία οφείλεται 
στο ότι κάθε άλλη ρήτρα στον Όρκο είναι μόνιμη και δεν υπάρχει ειδική ένδειξη ότι η 
ρήτρα αυτή είναι μόνο προσωρινή. Η τρίτη θεωρία μολονότι ενισχύεται από τη ρήτρα 
της ειδικότητας, πάσχει στο ότι δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να δείχνουν ότι η 
Ιατρική της ιπποκρατικής παράδοσης είχε διαιρεθεί στα καθήκοντα αυτά.

Η ιδέα ότι ο Όρκος προοριζόταν να γίνει κατά την έναρξη της ιατρικής εκπαίδευσης 
φαίνεται περισσότερο πιθανή, γιατί είναι κατανοητό ότι ένας εκπαιδευόμενος γιατρός 
θα κληρονομήσει τα προσόντα και τα δικαιώματα να εκτελεί χειρουργικές πράξεις. Το 
γεγονός αυτό ερμηνεύει την ακόλουθη ρήτρα, γιατί απλώς παραπέμπει σε άλλους, πιο 
έμπειρους και με μεγαλύτερη εξειδίκευση γιατρούς.

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μπορεί να δείχνει εάν 
τμήματα του Όρκου προσετέθησαν αργότερα και δεύτερον, μπορεί να δηλώνεται όταν 
απαγγέλεται ο Όρκος.

ΧρHΣΗ ΤΟΥ ΑρΧΑIΟΥ ΚΕΙΜEΝΟΥ ΤΟΥ OρΚΟΥ

Το αρχαίο κείμενο του Όρκου σπάνια χρησιμοποιείται για διάφορους λόγους. Ο 
επικρατέστερος απ’ αυτούς είναι ότι λίγοι γιατροί ορκίζονται, σήμερα, στον Απόλλωνα 
και τον Ασκληπιό. Επιπλέον, η απαγόρευση των αμβλώσεων και της ευθανασίας, κα-
θώς και οι μοναδικές οικονομικές ρυθμίσεις με διπλό περιεχόμενο για το δάσκαλο και 
την οικογένειά του, είναι ξένα προς τη σύγχρονη Ιατρική Ηθική και τις πρακτικές της 
ιατρικής εκπαίδευσης.

Ο Ludwig Edelstein�2 υποστηρίζει ότι οι αρχαίοι Ελληνές εκτελούσαν συχνά ευθανα-
σία, έκτρωση και χειρουργικές επεμβάσεις και ότι ο Όρκος αντανακλά τις θέσεις μιας 
ομάδας φιλοσόφων παρά τις αρχές τις Ιατρικής Ηθικής της εποχής.
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Αντίθετα, ο Miles (200�)�� υποστηρίζει ότι ο Όρκος μπορεί να είναι σύμφωνος με την 
ιατρική πρακτική και την ηθική της εποχή του.

Ο αρχικός Όρκος
Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν, καὶ Ἀσκληπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ Πανάκειαν, καὶ θεοὺς 

πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν 
ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε.
Ἡγήσασθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ 

βίου κοινώσασθαι, καὶ χρεῶν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσασθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ ωὐτέου 
ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄῤῥεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέχνην ταύτην, ἢν χρηίζωσι μανθάνειν, 
ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς ἁπάσης 
μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσασθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ 
μαθηταῖσι συγγεγραμμένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί. 

Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ ‘ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν, 
ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. 

Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, οὐδὲ ὑφηγήσομαι 
ξυμβουλίην τοιήνδε. Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. Ἁγνῶς δὲ καὶ 
ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν. 

Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος 
τῆσδε. 
Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ ‘ὠφελείῃ καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν 

πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναι-
κείων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων.
Ἃ δ ‘ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπηίης κατὰ βίον ἀνθρώπων, 

ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα.
Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ ξυγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ 

βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι 
δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων

Ορκίζομαι στον Απόλλωνα ιατρόν και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και την Πανάκεια 
και σε όλους του θεούς και θεές, καθιστώντας τους μάρτυρες, ότι θα εκτελώ πλήρως 
αυτόν τον Όρκο και το συμβόλαιο σύμφωνα με την ικανότητα και την οξυδέρκειά μου.

...Θα θεωρώ όμοια με τούς γονείς μου το Διδάσκαλό μου στην Ιατρική. ...Θα χρησιμο-
ποιώ σύμφωνα με την κρίση μου και όσο μπορώ καλύτερα την επιστήμη μου προς όφελος 
των ασθενών και θα προφυλάσσω αυτήν από κάθε τυχόν επίκρισι και αδικία.

Δεν θα δώσω σε κανένα πρόσωπο δηλητήριο (φάρμακον θανάσιμον) έστω κι’ αν αυτό 
μού ζητηθή, ούτε θ’ αναλάβω ποτέ την πρωτοβουλία να υποδείξω τη χορήγησή του.

Επίσης δεν θα βοηθήσω καμιά γυναίκα να κάμη έκτρωση.
Θα περάσω τη ζωή μου και θα ασκήσω το επάγγελμά μου με άψογο και ανεπίληπτο 

τρόπο...
Σε όποιο σπίτι κι’ αν εισέρχομαι, θα είναι για το καλό των αρρώστων, αποφεύγοντας 

κάθε εκούσια αδικία και βλάβη εις βάρος τους και προπάντων κάθε γενετήσια πράξι με 
γυναίκες, ή άνδρες, ελεύθερους, ή δούλους.

Ό,τι δε βλέπω, ή ακούω κατά την άσκηση της Ιατρικής, ή κι’ εκτός αυτής, το οποίον 
δεν πρέπει να κοινολογηθή, θα το κρατώ μυστικό, γιατί νομίζω πώς τέτοια πράγματα 
είναι απόρρητα.
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Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2�ΟΥ ΑΙΩΝΑ

Είναι δύσκολο, να μιλήσουμε για τις ηθικές αρχές της εποχής μας χρησιμοποιώντας 
τον Όρκο και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Όρκος δημιούργησε την 
Ιατρική Ηθική. Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει, αναφορικά με την ηθική διάσταση του 
Όρκου, σε σχέση με τη σημερινή ιατρική πρακτική. Ενδιαφέρον, θα είχε η ανάλυση της 
σημασίας και των μηνυμάτων που εκπέμπει ο Όρκος, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά και 
σε ποιο βαθμό αξιοποιούνται τη σημερινή εποχή, ιδιαίτερα από τους νέους γιατρούς. 
Πολλοί μελετητές πιστεύουν ότι λίγοι έλληνες γνωρίζουν τον Όρκο, και ότι πιθανόν το 
ίδιο μπορεί να ισχύει και για τη γνώση τους για τα αρχαία κείμενα. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟρΚΟΥ

Εάν υποθέσουμε ότι όλες οι γραμμές του Όρκου είναι πρωτότυπες, ή τουλάχιστον 
προχριστιανικής εποχής τότε πως θα συμβιβάσουμε τις κατ’ εξοχήν προβληματικές 
γραμμές που είναι εκείνες που αναφέρονται στην άμβλωση και στην ευθανασία;

Η θέση του Όρκου όσον αφορά ιδιαίτερα την άμβλωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον. Η περίφημη απόφαση του Roe έναντι του Wade,�� η οποία ουσιαστικά νομιμοποίησε 
τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ, περιγράφει τη φαινομενική απαγόρευση της άμβλωσης. Στις 
αποφάσεις των περισσότερων δικαστηρίων οι δικαστές αναφέρονται στο σχολιασμό του 
Όρκου από τον Edelstein ο οποίος αναφέρει: Αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι μια ικανο-
ποιητική και αποδεκτή ερμηνεία της φαινομενικής ακαμψίας του Όρκου του Ιπποκράτη, 
και μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε, στη διαχρονική πορεία του Όρκου μια 
μακροπρόθεσμα αποδεκτή και σεβαστή θέση της ιατρικής δεοντολογίας.

Η ερμηνεία του Όρκου από τον Edelstein ήταν ουσιαστικά μια έκπτωση της σημασίας 
του στην προ-χριστιανική Ελλάδα.

Ο ΙΠΠΟΚρΑΤΙΚΟΣ ΟρΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΟρΚΟΣ ΤωΝ ΑΣΚλΗΠΙΑΔωΝ

Η διάκριση ανάμεσα στο επαγγελματικό και το οικογενειακό πεδίο γίνεται εμφανής 
αν συγκρίνουμε τους δύο Όρκους, τον Όρκο του Ιπποκράτη, και εκείνον των Ασκλη-
πιάδων στους Δελφούς.�� Παρόλο, που είναι συγκρίσιμοι, οι δύο Όρκοι δεν πρέπει να 
συγχέονται, διότι δεν έχουν την ίδια λειτουργικότητα. Ο Όρκος των Δελφών προοριζό-
ταν να διατηρήσει τα κοινά θρησκευτικά προνόμια, τα οποία απολαμβάνουν τα μέλη 
μιας μεγάλης οικογένειας που κατάγεται από τον Ασκληπιό, και τα οποία ανήκουν 
στον κλάδο της Κω, ή σ’ εκείνον της Κνίδου. Ο ιατρικός Όρκος, με τη σειρά του, είχε 
ως στόχο τη διατήρηση της μετάδοσης της ιατρικής γνώσης, στους δύο κλάδους των 
Ασκληπιάδων της Κω, ή της Κνίδου, από τη στιγμή που η διδασκαλία άνοιξε τις πόρτες 
της και σε μαθητές πέραν της οικογένειας. Αυτοί οι δύο Όρκοι δεν θα πρέπει να τους 
εκφωνούσαν τα ίδια πρόσωπα. Τον Όρκο τον εκφωνούσαν στους Δελφούς μόνο τα μέλη 
της οικογενείας των Ασκληπιάδων της Κω και της Κνίδου, που άνηκαν στην οικογένεια 
με καταγωγή από τα άρρενα τέκνα της. Αντιθέτως, ο ιατρικός Όρκος, όπως το είδαμε 
προοριζόταν να απαγγελθεί από εκείνους που δεν ανήκαν στην οικογένεια των Ασκλη-
πιάδων αλλά ήθελαν να ενσωματωθούν σ’ αυτήν ως μαθητές της. Η διαφορά γίνεται 
εμφανής με δύο συγκεκριμένα παραδείγματα. Ο Θεσσαλός, γιός του Ιπποκράτη, ήταν 
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ένας Ασκληπιάδης με καταγωγή από τα άρρενα μέλη της οικογένειας. Για να τύχει της 
διδασκαλίας του πατέρα του, δεν είχε λόγο να ορκιστεί. Αλλά, καθώς περνούσε από 
τους Δελφούς, έπρεπε να ορκιστεί για να απολαμβάνει τα θρησκευτικά προνόμια, τα 
οποία είχαν παραχωρηθεί στην οικογένειά του. Αντιθέτως, ο Πόλυβος, μαθητής και 
γαμπρός του Ιπποκράτη, ήταν υποχρεωμένος να ορκιστεί με βάση τον ιατρικό Όρκο 
προκειμένου να εισέλθει στη σχολή της Κω, από τη στιγμή που δεν ανήκε στην οικογένεια, 
με καταγωγή από τους άρρενες. Του ήταν όμως αδύνατο να ορκιστεί στους Δελφούς, 
αλλά και να μοιραστεί τα θρησκευτικά προνόμια τα οποία ήταν αποκλειστικό προνόμιο 
των γνήσιων Ασκληπιάδων.�8

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟλΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Η Ιπποκρατική ιατρική δεν άσκησε βαθιά επίδραση μόνο στην οικογένεια των Ασκλη-
πιάδων. Με τη διδασκαλία του ο Ιπποκράτης έδωσε ένα λαμπρό παράδειγμα και συνέ-
βαλλε στη διάδοση της φήμης της Ιατρικής της Κω. Η επανάσταση την οποία έφερε ο 
Ιπποκράτης χαρακτηρίστηκε από τη μετάδοση της ιατρικής τέχνης και σε άτομα πέρα 
από το στενό κύκλο της οικογένειας. Η διδασκαλία της Ιατρικής έγινε, έτσι, προσιτή 
και σε μαθητές οι οποίοι δεν άνηκαν στην οικογένεια των Ασκληπιάδων. «Με το χρόνο 
υποστηρίζει, ο Γαληνός, η ιατρική τέχνη εξήλθε από την οικογένεια των Ασκληπιάδων».�� 
Σε ποιο, όμως, σημείο πραγματοποιήθηκε αυτό το άνοιγμα; Είναι μεταγενέστερο του 
Ιπποκράτη, ή είναι σύγχρονο αυτού; Δυστυχώς, στο σημείο αυτό δεν διαθέτουμε καμμία 
πληροφορία. Ο πρόγονος του Ιπποκράτη Νέβρος εκπαίδευε στο σπίτι του ένα μαθητή, 
ο οποίος δεν ανήκε στην οικογένεια. Αλλά τίποτε όμως δεν μας αποδεικνύει το γεγονός 
ότι ο συγκεκριμένος κάτοικος της Καλυδώνος�6 είχε την ιατρική ιδιότητα. Είναι όμως 
παραδεκτό απ΄όλους το γεγονός ότι αυτό το άνοιγμα, ακόμη κι αν προϋπήρχε του Ιπ-
ποκράτη, είχε κατά την εποχή του μια δίχως προηγούμενο εφαρμογή. Ο Πλάτωνας το 
τονίζει λέγοντας στον Πρωταγόρα πως είναι δυνατό να μάθει κάποιος την ιατρική τέχνη 
κοντά στον Ιπποκράτη επί πληρωμή.�7

Η επέκταση της διδασκαλίας δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς ο δάσκαλος 
της Κω να έχει εγγυήσεις από την πλευρά του μαθητή, ο οποίος δεν προερχόταν από 
την οικογένεια των Ασκληπιάδων. Αυτές οι εγγυήσεις περιέχονται λεπτομερέστατα στον 
Όρκο, η αρχή του οποίου έχεις ως εξής:

«Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον Ιατρό και στον Ασκληπιό και στην Υγεία  
και στην Πανάκεια και σε όλους τους θεούς και σε όλες τις θεές, βάζοντάς τους  

και μάρτυρες, ότι θα εκτελέσω τον Όρκο μου αυτόν και αυτό το συμβόλαιο  
κατά δύναμιν και κατά κρίσιν………»

Ο Όρκος, ο οποίος περιείχε ένα συμβόλαιο εταιρείας, δεν συνετάχθη, πιθανότατα, 
από την οικογένεια των Ασκληπιάδων. Για τους ίδιους, η διδασκαλία από πατέρα σε γιό 
ελάμβανε χώρα απολύτως φυσικά, χωρίς να υπάρχει ανάγκη υπογραφής συμβολαίου. 
Τον Όρκο εκφωνούσαν οι μαθητές, οι οποίοι δεν ανήκαν στην οικογένεια, τη στιγμή 
μάλιστα που προορίζονταν ν’ αρχίσουν εκπαίδευση από το δάσκαλο. Το συμβόλαιο 
αυτό προσδιόριζε τις υποχρεώσεις του νεοεισαγόμενου μαθητή, που προσέφερε ηθικές 
και οικονομικές εγγυήσεις στο δάσκαλο της ιατρικής τέχνης. Ο μαθητής πλήρωνε ένα 
ποσόν και υποχρεωνόταν να συνεισφέρει το μερίδιό του, σε περίπτωση οικονομικής, ή 
άλλης δυσπραγίας του δασκάλου του.
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Η ΙΑΤρΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΙλΟΣΟΦΙΑ

Με την εμφάνιση των αρνητών της Ιατρικής, όλοι οι γιατροί ώφειλαν να συνασπισθούν 
προκειμένου να υπερασπιστούν την τέχνη τους, κατά το παράδειγμα του συγγραφέα της 
πραγματείας Περί τέχνης. Αλλά όταν πρόκειται να συζητήσουν, όχι για την ύπαρξη της 
Ιατρικής τέχνης, αλλά για τις μεθόδους της, οι ειδικοί αρχίζουν σιγά σιγά να χωρίζονται 
στα δύο. Έτσι, ο εσωτερικός πόλεμος θα μπορούσε να είναι πιο σκληρός, σε σχέση με 
τον εξωτερικό. Το πρόβλημα της μεθόδου, αφορούσε τις σχέσεις της Ιατρικής με τη 
Φιλοσοφία. Υπήρχαν υποστηρικτές και αντίπαλοι της ύπαρξης ενός είδους Φιλοσοφικής 
Ιατρικής. Η διαμάχη ανάμεσα στην Ιατρική και, τη Φιλοσοφία βρίσκεται στον πυρήνα της 
Ιπποκρατικής Ιατρικής. Χάρη σ’ αυτήν τη διαφοροποίηση, διατηρήθηκαν έργα τα οποία 
αντιπροσώπευαν το καθένα δύο τάσεις.�8

Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι του �ου αιώνα έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην προσο-
χή, η οποία επιδεικνύεται από τον τυχαίο άνθρωπο. Κατά τον 6ο αιώνα, οι φιλόσοφοι 
ήταν κατ’ ανάγκην και κοσμολόγοι. Οι πρώτοι Μιλήσιοι, ο Θαλής, ο Αναξίμανδρος, ο 
Αναξιμένης, ασχολούνταν περισσότερο με την αστρονομία και τη φυσική, παρά με την 
ανθρωπολογία και την Ιατρική. Μόνον οι Πυθαγόρειοι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στον 
Κρότωνα, όπου προϋπήρχε μια ιατρική παράδοση,�8 αποτελούσαν εξαίρεση. Στον Κρό-
τωνα, παρουσιάζεται το πρώτο γνωστό παράδειγμα ενός φιλοσόφου-γιατρού. Πρόκειται 
για τον Αλκμαίωνα, ο οποίος ήταν πυθαγόρειος, ή τουλάχιστον είχε ιδιαίτερες σχέσεις 
με τον κύκλο των μαθητών του Πυθαγόρα.�9 Ήταν νέος όταν ο Πυθαγόρας είχε ήδη 
γεράσει.�0 Ο Αριστοτέλης τον μνημονεύει ως φιλόσοφο στο έργο του Μετά τα φυσικά.�� 
Αλλά ο Αλκμαίων ήταν κυρίως γιατρός.�2 Κατέχει μάλιστα εξέχουσα θέση στα πλαίσια της 
ιστορίας των ιατρικών ιδεών. Απ’ αυτόν προέρχεται ο παλαιότερος ορισμός της ασθένει-
ας και της υγείας. Σύμφωνα με τον Αλκμαίωνα τον Κροτωνιάτη, η υγεία απορρέει από 
την ισορροπία και την ανάμιξη των ποιοτικών συστατικών του ανθρώπου (υγρό, ξηρό, 
θερμό, ψυχρό, πικρό, γλυκό). Η ασθένεια, αντιθέτως, προκαλείται από την κυριαρχία 
ενός στοιχείου έναντι των άλλων.�� Αυτή η σύλληψη θα επαναληφθεί στη βάση της από 
τους ιπποκρατιστές γιατρούς.�8

ΟΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Οι φιλόσοφοι του �ου αιώνα, είτε προηγούνται, είτε είναι σύγχρονοι του Ιπποκράτη 
ασχολήθηκαν με βιολογικά και ανθρωπολογικά ερωτήματα. Ήδη από εκείνη την εποχή, 
αρκετές συναντήσεις διαπιστώθηκαν ανάμεσα σε προσωκρατικούς και ιπποκρατιστές. 
Όλες οι συναντήσεις δεν ερμηνεύονται πάντα με τον ίδιο τρόπο. Ορισμένες από αυτές, 
ανιχνεύονται μέσα στα πλαίσια της βιολογικής έρευνας και των βιολογικών προβλημάτων 
τα οποία οι γιατροί επεξεργάζονταν, αυστηρά μέσα στα πλαίσια της επιστήμης τους. 
Επίσης, σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι ίσως ανάγκη ν’ανιχνεύσουμε, όπως γίνεται 
πολύ συχνά, μια συστηματική επίδραση της Φιλοσοφίας στην ιπποκρατική σκέψη. Άλλες 
συναντήσεις τοποθετούνται, αντιθέτως, σε πραγματείες όπου οι γιατροί προσαρμόζουν 
την ανθρωπολογία τους σε μια δεδομένη κοσμολογία. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχουμε 
το δικαίωμα να κάνουμε λόγο για μια Ιατρική με φιλοσοφικές τάσεις.

ΟΙ ΙΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

«Ποιος ανάμεσά μας δεν έχει κάνει λόγο για υγιές και για άρρωστο πριν από την 
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άφιξη του Ιπποκράτη;», λέγεται ότι είπε ο φιλόσοφος Επίκτητος σε κάποιον άνθρωπο.�� 
Αφήνει να εννοηθεί με αυτά ότι κάθε άνθρωπος έχει μια προ-γνώση του τι είναι υγιές 
και τι ασθένεια. Ο Επίκτητος υπογραμμίζει ότι από την εποχή του Ιπποκράτη αρχίσαμε 
να εξετάζουμε την πραγματικότητα, την οποία θα έπρεπε να τη θέσουμε υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις.

Οι δύο σημαντικότεροι ορισμοί της υγείας και της ασθένειας που αποδίδονται στον 
Ιπποκράτη συναντώνται σε δύο πραγματείες, στην Περί αρχαίης ιητρικής, και Περί 
φύσιος ανθρώπου, όπου η φιλοσοφία απορρίπτεται και επιβεβαιώνεται η ανεξαρτησία 
της Ιατρικής.�8

ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ ΓρΑΦΤΗΚΕ Ο ΟρΚΟΣ;

Ο Όρκος του Ιπποκράτη συμπεριλαμβάνεται σε ένα σύνολο περίπου εξήντα με εβδο-
μήντα ελληνικών κειμένων που αποδίδονται στον Ιπποκράτη από τον οποίο πήρε το όνομά 
του.�� Από το 2ο αιώνα μ.Χ. έχει αναγνωριστεί ότι τα κείμενα αυτά δεν είναι γραμμένα όλα 
από τον ίδιο άνθρωπο και αυτό γιατί παρουσιάζουν διαφορές στο ύφος και στα ιατρικά 
δόγματα που πραγματεύονται. Το πιθανότερο είναι να αποτελούν συλλογή ιατρικών 
κειμένων, από περισσότερες της μιας ιατρικές σχολές, τα οποία συγκεντρώθηκαν στην 
αρχαία βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Στις συλλογές αυτές προέχουσα θέση κατέχει 
εκείνη της Κω. Είναι όμως αδύνατο να προσδιοριστεί με ακρίβεια ποιό από τα κείμενα 
αυτά γράφτηκε από τον Ιπποκράτη, παρόλο που ο Όρκος είναι το σημαντικότερο, όχι 
όμως και το πλέον χαρακτηριστικό έργο της συλλογής. Σε κάθε όμως περίπτωση αυτά 
που παραμένουν άγνωστα είναι πολλά όπως: ποιος έκανε τη σύνθεση των στοιχείων του 
όρκου, ενώ παράλληλα δεν είναι γνωστό αν υπάρχει παρόμοιο κείμενο, το οποίο να έχει 
την προέλευσή του από τον ίδιο συγγραφέα. Δεν υπάρχουν όμως και οι ενδείξεις που να 
πείθουν ότι τον έγγραψε ο Ιπποκράτης, ή ακόμη ότι τον γνώριζε, ή πολύ περισσότερο 
ότι τον αποδεχόταν.

Ένα μεγάλο μέρος των έργων είναι αφιερωμένο στη διάγνωση, την πρόγνωση, την 
ερμηνεία και τη θεραπεία των νόσων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι, σε 
πολλά σημεία, ο Όρκος φαίνεται να είναι σε πλήρη αντίθεση με ορισμένα ιατρικά κείμενα, 
ιδιαίτερα με αυτά που αφορούν την άμβλωση και την απαγόρευση της χειρουργικής 
επέμβασης, όπως εμφανίζονται σε άλλα έργα του Ιπποκράτη.�� Ωστόσο, η γραφή του 
εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού μεταξύ των ερευνητών της ιστορίας 
της Ιατρικής, παρόλο ότι ορισμένοι από αυτούς υποστηρίζουν ότι ο Όρκος γράφτηκε κατά 
τη διάρκεια του �ου αιώνα, π.χ. σύμφωνα με τις θεωρίες της Πυθαγόρειας φιλοσοφίας, 
γεγονός που καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο να γράφτηκε από τον ίδιο τον Ιπποκράτη. Η 
επίδραση του Πυθαγόρα είχε υπερβεί το πεδίο των μαθηματικών, σε τέτοιο βαθμό ώστε 
παρά τις αντικρουόμενες απόψεις πολλοί δέχονται ότι ο Όρκος του Ιπποκράτη έχεις 
τις ρίζες του στη Σχολή του Πυθαγόρα. Οι Πυθαγόριοι είναι γνωστοί για τη θεωρία της 
μετεμψύχωσης, αλλά και για τη θεωρία των αριθμών, οι οποίοι αποτελούν την αληθινή 
φύση των πραγμάτων. Εκτελούσαν τελετές κάθαρσης και ακολουθούσαν ασκητική 
διατροφή και Ηθικούς κανόνες, οι οποίοι όπως πίστευαν τους καθιστούσαν ικανούς να 
επιτύχουν την υψηλότερη θέση μεταξύ των θεών. Με τον τρόπο αυτό ανεμένετο ότι 
θα απελευθερωθούν από τον τροχό της γέννησης. Ένας θιασώτης της Πυθαγόρειας 
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προέλευσης του όρκου είναι και ο Ludwing Edelstein,�6 ο οποίος είναι και ο κλασικός 
σχολιαστής των έργων του Ιπποκράτη. Η άποψη αυτή έχει αμφισβητηθεί λόγω έλλειψης 
αποδεικτικών στοιχείων για την ύπαρξη Πυθαγόρειας Σχολής Ιατρικής. Τον προβληματι-
σμό αυτό φώτισε περισσότερο η συλλογιστική του Γαληνού, ο οποίος ήταν ο τελευταίος 
από τους μεγάλους Έλληνες γιατρούς. Ο Γαληνός ήταν μεγάλος ανατόμος, φιλόσοφος 
και παθολογοανατόμος, του οποίου οι απόψεις για τον Ιπποκράτη, άσκησαν μεγάλη 
επιρροή. Είχε πλήρη επίγνωση των διαφορών όσον αφορά την πατρότητα των έργων 
του Ιπποκράτη. Υποστήριζε δε ότι ένα από αυτά «η φύση του ανθρώπου» (The Nature 
of Man) αποδίδεται στον Πολύβιο, ο οποίος θεωρείται ότι ίσως έχει παίξει το ρόλο που 
ο Πλάτωνας έπαιξε για το Σωκράτη. Ωστόσο, η άποψη του Γαληνού ήταν ότι ακόμη και 
αν το έργο αυτό είχε γραφεί από τον Πολύβιο, αυτό δεν παύει να ενισχύει την άποψη 
και να αποτελεί καλή απόδειξη για την επικράτηση των δογμάτων του Ιπποκράτη. Αυτό 
βέβαια, γιατί ο Πολύβιος ήταν γαμπρός, και μαθητής του Ιπποκράτη και είχε πάρει από 
αυτόν μαθήματα για την εκπαίδευση των νέων. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι στα 
έργα του δεν τροποποίησε κανένα από τα δόγματα του Ιπποκράτη. Με βάση αυτές τις 
διαπιστώσεις ο Γαληνός πίστευε ότι, ενώ ωρισμένα από τα έργα του Ιπποκράτη μπορεί 
να μην είχαν γραφεί από τον ίδιο, το πιο πιθανό είναι ότι καταγράφουν πιστά τις απόψεις 
και τις γνώμες του. Ετσι, μπορούμε να πούμε, με σχετική βεβαιότητα, ότι ανεξάρτητα 
αν ο Όρκος είχε γραφεί από τον ίδιο, το περιεχόμενό του αντανακλά πιστά τις απόψεις 
του Ιπποκράτη για την Ιατρική Ηθική και Δεοντολογία.�7

Με τα χρόνια δημιουργήθηκε ένας αριθμός επιστημονικών προσαρμογών του Όρκου, 
οι οποίες διέφεραν από την αρχική προέλευσή του. Η σημαντικότερη από αυτές είναι 
εκείνη που αναφέρεται στην υπόθεση του Edelstein,�6 ο οποίος το �9�� έγραψε μια 
σημαντική μονογραφία για την προέλευση του Όρκου του Ιπποκράτη. Σ΄ αυτήν υποστή-
ριζε ότι ο Όρκος γράφτηκε από τους φιλοσόφους της Πυθαγόρειας σχολής, άποψη η 
οποία σε μεγάλο βαθμό δεν γίνεται αποδεκτή από τους σύγχρονους ερευνητές.�6 Στη 
μελέτη αυτή επεσήμανε ότι ο Όρκος όχι μόνο αντιτίθεται με άλλα Ιπποκρατικά κείμενα, 
αλλά φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση και με τις Ηθικές αρχές της αρχαίας ελληνικής 
κοινωνίας. Η μελέτη του Edelstein προηγείται της εμφάνισης της σύγχρονης βιοηθικής, 
την οποία ο Al Jonsen τοποθετεί το �960. 

Η μελέτη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής θεώρησης και της Ιατρικής Ηθικής 
έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε διεθνές επίπεδο μετά τις μελέτες του Edelstein,�2 
και του Kass.�8 Τα τελευταία �0 χρόνια έχουν μεταφραστεί από ειδικούς ερευνητές 
περίπου 20 ιατρικά κείμενα των αρχαίων Ελλήνων. Παρόλα αυτά, ο Όρκος δεν έχει εξε-
ταστεί κάτω από το φως αυτών των βιβλίων, δεδομένου ότι ο Edelstein αγνόησε αυτές 
τις πραγματείες γιατί θέωρησε ότι δεν περιείχαν θέματα συμβατά με το περιεχόμενο 
του Όρκου. Πράγματι, πολλές από τις αρχαίες μελέτες περιγράφουν τον τρόπο με τον 
οποίο ο γιατρός αντιλαμβάνεται και κατανοεί τον ασθενή, καθώς και τη συμπεριφορά 
του στο θάνατο και την άμβλωση.

Ειδικότερα, ο αρχαίος ελληνικός νόμος, αλλά και τα έθιμα της εποχής επέτρεπαν 
την άμβλωση, καθώς και την παιδοκτονία, όχι όμως για ιατρικούς λόγους αλλά για 
διάφορους άλλους. Ακόμη, η αυτοκτονία αυτήν την περίοδο δεν αντιμετωπίζεται ως 
όνειδος. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης προασπίζονται απερίφραστα την άμβλωση και την 
παιδοκτονία.�9 Κανένας από τους μαθητές του Πλάτωνα, ή του Αριστοτέλη δεν έκρινε ότι 
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η ανθρώπινη ζωή αρχίζει με τη σύλληψη.60 Για τους οπαδούς του Πλάτωνα η ζωή αρχίζει 
με τη γέννηση, ενώ για τον Αριστοτέλη με το σχηματισμό και την ανάπτυξη. Επίσης, την 
περίοδο αυτή δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των γιατρών και των χειρουργών, που 
θα μπορούσε να εξηγήσει την παράγραφο που απαγορεύει τη χειρουργική επέμβαση. 

Ο Edelstein προσπάθησε να ερμηνεύσει όλες αυτές τις διαφορές διατυπώνοντας μια 
απλή υπόθεση, η οποία υποστηρίζει ότι ο Όρκος ήταν το προϊόν μιας πολύ ειδικής και 
ασυνήθους φιλοσοφικής και θρησκευτικής κίνησης, εκείνης των οπαδών του Πυθαγόρα. 
Μόνο οι Πυθαγόρειοι υποστήριζαν ότι η ζωή αρχίζει με τη σύλληψη. Επιπρόσθετα, ο 
Edelstein υποστήριξε ότι υπήρχαν και άλλες ιδιομορφίες, ή ιδιαιτερότητες των Πυθα-
γόρειων, οι οποίες φαίνεται να ήταν απόλυτα συμβατές με τον Όρκο. Ο Edelstein στο 
συμπέρασμα της μονογραφίας του καταλήγει ότι ο Όρκος ήταν ένα Πυθαγόρειο μανι-
φέστο και δεν εξέφραζε το απόλυτο επίπεδο της Ιατρικής Δεοντολογίας της εποχής.�6

Η υποθέση του Edelstein, για την αρχική προέλευση του Όρκου, στηρίχθηκε στη θέση 
του Roe έναντι του Wabe, τη νομική απόφαση που έφερε επανάσταση στην Αμερικανική 
νομοθεσία για την άμβλωση. Ο απόκρυφος και θρησκευτικός χαρακτήρας του Όρκου 
δόθηκε ως ερμηνεία για τη «φαινομενική ακαμψία» της, σχετικά με την άμβλωση.�� Η 
μαρτυρία του Όρκου για τον ανήθικο χαρακτήρα της άμβλωσης, με τον τρόπο αυτό, 
ουσιαστικά εξουδετερώνεται.

Ο Cameron έκανε μια διαφορετική χρήση της υπόθεσης του Edelstein υποστηρίζοντας 
ότι ο Όρκος πρέπει να θεωρείται όχι ως έκφραση των κοινών αξιών της κοινωνίας, ή όλων 
των γιατρών, αλλά η φωνή ενός μεταρρυθμιστικού κινήματος.6� Η έλλειψη καθολικής 
συναίνεσης δεν θα πρέπει να αποτελέσει αιτία για την εγκατάλειψή του, αντίθετα μπορεί 
να λειτουργήσει ως βάση για την επάνοδο στην αρχική του λειτουργία.

Την ίδια περίοδο ο Kass περιέγραψε το λογικό σφάλμα στο συμπέρασμα του Edelstein 
ως εξής: Το θέμα των Ηθικών Αξιών που εγγενώς υπάρχουν στον Όρκο, μαρτυρούν 
για τα πολυετή Ηθικά πρότυπα, τα οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητα της προέλευσής 
τους.�8

Η εργασία του Edelstein εξακολουθεί να έχει αξία μεταξύ των ασχολούμενων με την 
βιοηθική, παρόλο ότι έχουν περάσει 60 χρόνια, και �0 από την απρόσφορη χρήση του 
Roe έναντι wade.�� Από την εποχή αυτή, η άποψη του Edelstein έχει πάψει να πείθει 
τους κύκλους των κλασικιστών και των ιστορικών της ιατρικής. Αν και είναι αληθές ότι ο 
Όρκος είναι συμβατός με τα Πυθαγόρεια δόγματα, εντούτοις υπάρχουν περισσότερες 
ομοιότητες μεταξύ του Όρκου και των άλλων ελληνικών πρακτικών και της συμπερι-
φοράς της αρχαίας κοινωνίας σε σχέση με αυτά που επιτρέπονται από την υπόθεση 
του Edelstein. Για παράδειγμα, ο Edelstein ισχυρίζεται ότι η πρακτική των γιατρών στην 
υποβοηθούμενη αυτοκτονία ήταν ευρέως διαδεδομένη και ότι η απαγόρευσή της στον 
Όρκο είναι ως εκ τούτου μια διαφορετική έκφραση. Ωστόσο, ενώ υπάρχουν πολλές 
ενδείξεις αυτοκτονίας στον αρχαίο κόσμο, υπάρχουν σχετικά λίγες ενδείξεις για συνεπι-
κουρούμενη από τους γιατρούς αυτοκτονία. Ακόμη, η ερμηνεία της σχετικής παραγρά-
φου του όρκου αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης. Αυτό εκφράζει διαταγή, στη βάση 
μιας απαγόρευσης της υποβοηθούμενης από το γιατρό αυτοκτονίας; ή μήπως είναι μια 
απαγόρευση παροχής δηλητηρίου για δολοφονία (ιδιαίτερα φόβος του εγκλήματος στον 
αρχαίο κόσμο), ή παροχή φαρμάκου για άλλους σκοπούς (για παράδειγμα, ως φίλτρο 
αγάπης, ή για αποβολή),62 που θα μπορούσε να έχει και θανατηφόρο έκβαση; Παρ’ όλα 
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αυτά, η υπόθεση του Edelstein εξακολουθεί να συζητείται από λίγους όμως ερευνητές, 
οι οποίοι τη δέχονται γιατί ήταν η πρώτη που διατυπώθηκε.

Ποια είναι η σημερινή θέση των ερευνητών; Μερικοί αποδέχονται την αδύναμη πλευρά 
της υπόθεσης του Edelstein, η οποία υποστηρίζει ότι ο Όρκος έχει δεχθεί την επιρροή 
των Πυθαγόρειων, αλλά και άλλων φιλοσόφων, ενώ διατηρούν και την άποψη ότι ήταν 
έξω από τα χαρακτηριστικά έθιμα και συνήθειες της ελληνικής κοινωνίας και Ιατρικής.60 
Άλλοι έχουν μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι το αρχικό νόημα του 
κειμένου χάθηκε και ότι το καλύτερο για το οποίο μπορούμε να είμαστε βέβαιοι είναι ο 
τρόπος με τον οποίο ερμηνεύτηκε αργότερο. Επιπλέον, ο μεγάλος αριθμός των χρήσε-
ων που ακολούθησαν, καθώς και ο μεγάλος αριθμός των ομάδων που άσκησε έφεση 
ενώπιον του Όρκου (από τους γιατρούς των Ναζί έως το ΒΜΑ), έδειξε ότι υπάρχει μια 
ρευστότητα νοημάτων, τα οποία έκαστος τα προσαρμόζει στο νοήμα που θέλει να τους 
δώσει. Η άποψη αυτή είχε υποστηριχθεί έντονα από τον Rotten6� σε προηγούμενη έρευνα 
την οποία είχε επικεντρώσει στην υποδοχή του Όρκου στην Αναγέννηση.6� Ενώ, η άποψη 
του Rotten διαφέρει ριζικά από εκείνη του Edelstein, όσον αφορά την ιστορική ερμηνεία 
του Όρκου, οι απόψεις τους σχετικά με τη διαχρονική ηθική σημασία του συμπίπτουν. 
Η άποψη του Edelstein όσο και η ριζοσπαστική θεώρηση του Rotten θα μπορούσαν να 
στερήσουν από τον Όρκο την Ηθική αρχή, η οποία δίδεται στο πλαίσιο της ιστορίας 
της Ιατρικής. Στην πραγματικότητα, η σύγχρονη άποψη είναι πιο δύσκολη σε σχέση με 
εκείνη του Edelstein, γιατί αμφισβητεί όχι μόνο τη σημασία του Όρκου στην αρχική του 
μορφή, αλλά και τη νομιμότητα της υποδοχής του στη μεταγενέστερη παράδοση.

Εάν θέλουμε να αξιολογήσουμε κατά πόσον οι διάφορες προσαρμογές του Όρκου 
μπορεί να ισχυριστούν ότι είναι Ιπποκρατικές, πρέπει πρώτα να εξεταστεί αν η έννοια 
του Όρκου είναι πραγματικά προσιτή στο σύγχρονο άνθρωπο. Προκειμένου να γίνει 
αυτό είναι αναγκαίο να εξεταστεί κάθε παράγραφος του Όρκου.6�

Από τη μελέτη της Ιπποκρατικής συλλογής διαπιστώνεται ότι το κείμενο πλαισιώνεται 
από τον Όρκο και από συνοδές σκέψεις. Το παρεμβαλλόμενο κείμενο έχει δύο πτυχές. 
Η μια αναφέρεται στη σχέση δασκάλου και μαθητή και η άλλη σε εκείνη του γιατρού 
ασθενούς.

Η πρώτη παράγραφος αρχίζει με επίκληση των Ελληνικών θεών θεραπευτών. Γίνεται 
επίκληση στον Απόλλωνα ως γιατρό, ή θεραπευτή. Ο Ασκληπιός, είναι ο θρυλικός πατέ-
ρας της Ιατρικής και γιατρός ένας μυθικός ήρωας, ή ημίθεος. Η Υγεία και η Πανάκεια 
ήταν οι δύο πιο γνωστές κόρες του Ασκληπιού. 

ΠρΟΕλΕΥΣΗ ΤωΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚωΝ ΚΑΤΑΒΟλωΝ ΤΟΥ ΟρΚΟΥ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚρΑΤΗ

Η σημασία των στοιχείων που ενισχύουν την άποψη για την προέλευση των πνευμα-
τικών καταβολών του Όρκου, αναλύθηκαν με βάση το πολιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι 
της εποχής που έζησε ο Ιπποκράτης, αλλά και εκείνο πριν και μετά από αυτόν, αφού 
χρονικά η εμφανισή του τοποθετείτε μετά τον Ιπποκράτη.

Οι πνευματικές καταβολές των Ηθικών Αρχών, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η δη-
μιουργία του Όρκου του Ιπποκράτη, αποτελούν αντικείμενο έντονου προβληματισμού, 
ο οποίος σχετίζεται με την παρουσία, ή μη γραπτών στοιχείων που να εδραιώνουν με 
ασφάλεια την προέλευσή τους. Αναμφισβήτητα, υπάρχουν πολλοί ιατρικοί όρκοι, οι 
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οποίοι υποστηρίζεται ότι είναι σύγχρονες εκδόσεις, ή προσαρμογές στον Όρκο του 
Ιπποκράτη.66 Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα νέο φαινόμενο, το οποίο διαμορφώθηκε 
το μεσαίωνα όταν οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι έκαναν προσαρμογές στον Όρκο 
με στόχο, να γίνει αποδεκτός από αυτούς.67 Αυτό όμως που πρέπει να αξιολογηθεί 
είναι ο βαθμός στον οποίον οι αρχαίες και οι σύγχρονες προσαρμογές εκφράζουν την 
αντιστοιχία με τον αρχικό Όρκο. 

Προτού αναλυθεί το ερώτημα αυτό πρέπει να προσδιοριστεί ιστορικά η προέλευση 
του Όρκου. Οι Ελληνικές αποικίες οι οποίες κατά τον 7ο αιώνα π.Χ. εκτείνονταν από 
την Αντολική στη Δυτική Μεσόγειο χρεώνονται με τη γέννηση της Φιλοσοφίας και της 
Ιατρικής. Οι περιοχές αυτές λόγω του ευνοϊκού κλίματος και του πλούτου της περιοχής 
αλλά κι ως σταυροδρόμι με ξένους λαούς με διαφορετικούς πολιτισμούς και νοοτροπίες 
προτιμήθηκαν από τους Έλληνες μετανάστες. Αυτή η ανάμιξη των φυλών δημιούργησε, 
ένα ισχυρό βιολογικό και πνευματικό μείγμα ανθρώπων, με αποτέλεσμα να δημιουργη-
θούν νέες δυνατότητες, και δυναμικές στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων, οι οποίες 
βασίζονται στην παρατήρηση και την εμπειρία.

Η ΗΘΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η πρώτη φιλοσοφική σχολή ήταν η Ιωνική σχολή της Μιλήτου, που ιδρύθηκε από το 
Θαλή τον 7 αιώνα π.Χ., τον πρώτο από τους επτά σοφούς της Ελλάδος. Μαζί με τους 
δύο μαθητές του, τον Αναξίμανδρο και τον Αναξιμένη, συνέβαλαν στην ανάπτυξη της 
Ιατρικής. Η σχολή της Μιλήτου θεωρεί τη φύση ως ζωντανό στοιχείο που χρειάζεται 
μελέτη. Με αυτές τις αντιλήψεις η Ιατρική απαλλάσσεται από τις μαγικές και ιερατικές 
δοξασίες. Αυτές, είναι από τις πρώτες απόψεις, που όχι μόνο υιοθέτησε αλλά και εφάρ-
μοσε ο Ιπποκράτης, απόψεις οι οποίες οριοθετούν την Ιπποκρατική Ιατρική.

Το πνεύμα ανάπτυξης της αλήθειας και της παρατήρησης των φυσικών φαινομένων 
ακολούθησαν και οι επιστήμονες (φιλόσοφοι και γιατροί) του 6ου και �ου αιώνα π.Χ. Από 
αυτούς ο Πυθαγόρας, ο Δημοκήδης και ο Αλκμαίων έζησαν και σπούδασαν στον Κρό-
τωνα, πόλη της Νότιας Ιταλίας, η οποία αποτελούσε μεγάλο επιστημονικό κέντρο της 
εποχής με Σχολή για αθλητές και Ιατρική.

Ο Πυθαγόρας, μαθητής του Θαλή, ήταν ο σημαντικότερος Έλληνας φιλόσοφος, 
μαθηματικός και θεωρητικός της μουσικής. Στη σχολή του ασχολήθηκε όχι μόνο με 
τη διδασκαλία της φιλοσοφίας, αλλά και άλλων επιστημών. Μια από τις βασικές αρχές 
του ήταν εκείνη που δεχόταν ότι η αυστηρή δίαιτα ήταν απαραίτητη για τη σωματική 
και ψυχική υγεία. Στο «περί διαίτης» βιβλίο του Ιπποκράτη περιέχονται βασικά στοιχεία 
της φιλοσοφικής θεώρησης του Πυθαγόρα για τη συμβολή της δίαιτας στην ψυχική και 
φυσική υγεία του ατόμου.�6

Ο Δημοκήδης είναι γνωστός για τους κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας, που εφάρμοζε, 
στις σχέσεις γιατρού-αρρώστου, καθώς και για το σεβασμό προς τους ομότεχνούς του. 
Βασικό πυλώνα, με διαχρονική ισχύ, αποτελούν οι κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας, 
καθώς και ο σεβασμός προς τους ομότεχνους, τους δασκάλους, που περιέχονται στον 
Όρκο του Ιπποκράτη.

Ο Αλκμαίων ήταν φιλόσοφος και ιατρός. Ασχολήθηκε με την έρευνα και αμφισβήτησε 
τους θεούς και την παντοδυναμία τους. Οι επιστημονικές του θεωρίες επηρέασαν την 
Ιπποκρατική Ιατρική. Ο Αναξαγόρας, Ίωνας φιλόσοφος και ιατρός, δίδαξε για �0 χρόνια 
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Φιλοσοφία και Ρητορική στην Αθήνα. Υπήρξε δάσκαλος σημαντικών προσωπικοτήτων 
της αρχαιότητας, όπως του Περικλή, του Σωκράτη, του Ευρυπίδη, του Εμπεδοκλή και 
του Θουκυδίδη. Κατηγορήθηκε για ασέβεια προς τους θεούς (άθεος) και κατάχρηση. 
Γλίτωσε το θάνατο χάρη στον Περικλή. Έφυγε για τη Λάμψακο όπου ίδρυσε σχολή 
φιλοσοφίας. 

Ο �ος αιώνας π.Χ. στην Αθήνα, χαρακτηρίζεται από σημαντική άνθηση της οικονομίας, της 
επιστήμης και του πολιτισμού και είναι γνωστός ως «Χρυσός Αιώνας του Περικλή».

Σύγχρονοι περίπου του Ιπποκράτη ήταν και οι τρεις Έλληνες τραγικοί ποιητές οι 
Αισχύλος, Σοφοκλής και Ευρυπίδης, οι οποίοι ήταν εξοικειωμένοι με τα θέματα του 
Ιατρικού γίγνεσθαι της εποχής τους. Ήταν ανατόμοι της ανθρώπινης ψυχής και γνώ-
στες της ανθρώπινης ύπαρξης. Και οι τρεις ασχολήθηκαν με την Ιατρική Ηθική. Τους 
απασχόλησε η ευθανασία για τις ανίατες παθήσεις. 

Ο Ιπποκράτης και ο Σωκράτης είχαν ομοιότητες. Ο Ιπποκράτης έφερε την Ιατρική από 
τον ουρανό στη γη, ενώ ο Σωκράτης έφερε τη Φιλοσοφία από τις ουράνιες κοσμογονικές 
εικασίες στην καθημερινότητα και στην ηθική της ζωής των ανθρώπων. 

Ο Ασκληπιάδης και ο Σωρανός,68 της Μεθοδικής σχολής, συνέβαλαν στην ανάδειξη 
της Ιατρικής Ηθικής με την ανθρωπιστική προσέγγιση των αρρώστων με ψυχικά νοσή-
ματα.

Ο Γαληνός εφάρμοσε στην άσκηση της Ιατρικής την αξιοπρέπεια και την καλή συ-
μπεριφορά προς τους αρρώστους. Συνέβαλε, επίσης, στην ισότιμη αντιμετώπιση μεταξύ 
πλουσίων και φτωχών.

Πολλές από τις πνευματικές καταβολές του όρκου είναι κρυμμένες πίσω από θέσεις 
και απόψεις της Ιπποκρατικής Συλλογής, η αποκάλυψη των οποίων προσδιορίζει την 
ταυτότητα πολλών στοιχείων του Όρκου.

ΙΑΤρΙΚΟΙ ΚωΔΙΚΕΣ ΚΑΙ Ο ΟρΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚρΑΤΗ

Μετά το τέλος του �7ου αιώνα, αρχίζουν να διαμορφώνονται, βαθμιαία τα επαγγελ-
ματικά πρότυπα συμπεριφοράς στο Δυτικό κόσμο. Ο πρώτος ιατρικός κώδικας που 
υιοθετήθηκε από επαγγελματική οργάνωση γράφτηκε από τον Άγγλο ιατρό Thomas 
Percival (�7�0-�80�)69 το �79�. Το κείμενο του με μικρές προσαρμογές υιοθετήθηκε 
από την World Medical Association29 το �9�8.

Αυτός ο κώδικας της Ιατρικής Δεοντολογίας αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της 
ιατρικής επιστήμης, γιατί προσδιορίζει με σαφήνεια και οριοθετεί τις αρχές πάνω στις 
οποίες πρέπει να στηρίζεται και με τις οποίες πρέπει να εκφράζεται η Ηθική, η Δεοντο-
λογία, η ευθύνη, καθώς και η ανεξαρτησία των γιατρών στην παροχή των υπηρεσιών 
υγείας προς τον ασθενή.

Οι βάσεις αυτού του κώδικα έχουν τεθεί, όπως αναφέρθηκε, από τον Ιπποκράτη, 
αλλά και από άλλους αγνώστους συγγραφείς. Στη μακραίωνα ιστορία του ο κώδικας 
της Ιατρικής Δεοντολογίας, παραβιάστηκε κατάφορα από επίορκους κατ’ επίφαση «λει-
τουργούς» του Ιπποκράτη. Η σημαντικότερη παραβίαση συνέβει μετά το 2ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, όταν ομάδα 2� Γερμανών γιατρών εκτέλεσε τρομακτικά ιατρικά πειράματα 
σε κρατούμενους των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Οι γιατροί αυτοί κρίθηκαν ένοχοι 
παραβίασης του κώδικα Ιατρικής δεοντολογίας, γεγονός το οποίο οδήγησε στη σύνθεση 
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του κώδικα της Νυρεμβέργης το 1947, ο οποίος στη συνέχεια αποτέλεσε το σημείο εκκί-
νησης για συζητήσεις όσον αφορά τη μεταχείριση των ανθρώπων και περιγράφεται ως 
ηθική της ιατρικής έρευνας και η οποία οριοθετεί τα δικαιώματα των ανθρώπων. Αυτός 
οδήγησε στην υιοθέτηση της Διακήρυξης του όρκου της Γενεύης από την Παγκόσμια 
Ιατρική Εταιρεία29 το �9�8.

Η ΧρΗΣΗ ΤΟΥ ΟρΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤωΝ ΙΑΤρΙΚωΝ ΣΧΟλωΝ

Η φράση “Above all, do no harm” (πάνω από όλα να μην κάνω κακό) αποδίδεται στον 
Όρκο. Παρόλο ότι η φράση αυτή έχει ιστορική και παραδοσιακή αξία, ο Όρκος θεωρείτε 
μια ιεροτελεστία της μετάβασης στην πρακτική ιατρική αν και δεν είναι υποχρεωτική και 
φαίνεται ότι δεν υιοθετείτε από όλους τους γιατρούς.

Οι περισσότεροι γιατροί που αποφοιτούν από τις Ιατρικές σχολές των πανεπιστη-
μίων, όλου του κόσμου, ορκίζονται σε κάποια μορφή του Όρκου, πριν ασκήσουν την 
Ιατρική. Η μορφή του Όρκου, συνήθως, είναι μια σύγχρονη έκδοσή του, η οποία έχει 
τροποποιηθεί από την αρχική.

Ένα ερώτημα που αναδύεται και ζητά επιτακτικά απάντηση είναι γιατί ένα κείμενο, 
έχει επηρεάσει, σε τέτοιο βαθμό, την άσκηση της Ιατρικής πράξης, σε όλη τη διαδρομή 
της ιστορίας της ιατρικής επιστήμης; 

Η ανθρωπολόγος Margaret Mead προσπάθησε να δώσει μια πλήρη απάντηση στο 
ερώτημα αυτό, με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν.

«Για πρώτη φορά στη διαχρονική πορεία της εξέλιξης του ανθρώπου υπάρχει με την 
εφαρμογή του Όρκου, τόσο σαφής και πλήρης διαχωρισμός μεταξύ θανάτου και θερα-
πείας. Ανατρέχοντας στον πρωτόγονο κόσμο διαπιστώνουμε ότι η ιδιότητα του γιατρού 
και μάγου συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο, το οποίο έχει συγκεντρώσει όλη τη δύναμη 
να σκοτώνει και να θεραπεύει. Με τους Έλληνες η διάκριση, αυτή έγινε σαφής. Οι οπαδοί 
του Ασκληπιού είχαν αφιερωθεί πλήρως στη ζωή σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το 
βαθμό, την ηλικία, την πνευματική κατάσταση, τη διάκριση μεταξύ δούλου και αυτοκρά-
τορα, μεταξύ αλλοδαπού άνδρα, ή ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες».

Πολλοί γιατροί με έκπληξη πληροφορούνται ότι η πρώτη αναφερόμενη χρήση του 
Όρκου του Ιπποκράτη σε ιατρική σχολή έγινε στο Πανεπιστήμιο της Wittenberg της 
Γερμανίας το ��08. Έκτοτε, χρησιμοποιείται σταθερά στις εορτές αποφοίτησης των 
φοιτητών στις Ιατρικές Σχολές έως το �80� όταν ενσωματώθηκε στην τελετή έναρξης 
του επαγγέλματος στο Muntpellier της Γαλλίας.�2 Η διαδικασία αυτή εξαπλώνεται και 
εφαρμόζεται πλέον και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, κατά τη διάρκεια του �9ου 
αιώνα, αλλά μέχρι τον 20ο μικρός αριθμός Αμερικανών γιατρών απαγγέλλουν τον Όρκο 
επίσημα. Σύμφωνα με μελέτη που διενήργησε το Αμερικανικό Ιατρικό Κολλέγιο το �928 
μόνο το �9% των Ιατρικών Σχολών στη Ν. Αμερική περιελάμβαναν τον Όρκο στην τελετή 
έναρξης του επαγγέλματος.70

Μετά την τραγική περιγραφή των αγριοτήτων που συνέβησαν στη διάρκεια του 2ου 
Παγκοσμίου Πολέμου στο όνομα της Ιατρικής και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη 
βιοηθική τις δεκαετίες που ακολούθησαν, ο Όρκος άρχισε να χρησιμοποιείται με όλο 
και μεγαλύτερη συχνότητα από τις Ιατρικές Σχολές.7�

Σήμερα όλες σχεδόν οι Ιατρικές Σχολές των ΗΠΑ χρησιμοποιούν κάποια μορφή 
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του Όρκου στον οποίο ορκίζονται οι �6.000 περίπου γιατροί, οι οποίοι επιθυμούν να 
αποκτήσουν το πτυχίο τους. Αναμφισβήτητα, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των υποσχέσεων που δίδονται στην αρχική μορφή και στη μορφή του Όρκου, που 
ορκίζονται σήμερα οι γιατροί στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, λίγοι, ή ελάχιστοι 
από τους γιατρούς διαφόρων χωρών πιστεύουν στους αρχαίους Έλληνες θεούς τον 
Απόλλωνα, τον Ασκληπιό, την Υγεία και την Πανάκεια και ως εκ τούτου δεν δεσμεύο-
νται με υποταγή σ’ αυτούς. Υποστηρίζεται ότι η θρησκευτικότητα, ανεξάρτητα από τη 
μορφή, απέχει σημαντικά από την Ιατρική επιστήμη. Σε ανάλυση ��7 Ιατρικών Σχολών 
των ΗΠΑ και Καναδα διαπιστώθηκε ότι μόνον στο ��% της τροποποίησης του Όρκου 
γίνεται επίκληση στη δίαιτα.72

ΣΥΓΧρΟΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟρΚΟΥ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚρΑΤΗ 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η αρχική μορφή του Όρκου του Ιπποκράτη δεν μπορεί να 
έχει εφαρμογή σε μια σύγχρονη κοινωνία, η οποία διαχρονικά, βιώνει μεγάλες κοινωνι-
κο-οικονικές, πολιτικές και ηθικές αλλαγές. Αυτό οδήγησε σε τροποποίηση του κειμέ-
νου του Όρκου σε άλλο, το οποίο ανταποκρίνεται καλύτερα στην εποχή μας. Από τις 
τροποποιήσεις του Όρκου τέσσερις είναι οι σημαντικότερες: η διακήρυξη της Γενεύης, 
η προσευχή του Μαϊμονίδη, ο Όρκος του Λαζάνια7� και η επαναφορά του Όρκου του 
Ιπποκράτη.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ

Παρόλο ότι υπάρχουν διαφορές στο γράμμα και στο περιεχόμενο οι βασικές αρχές 
του Όρκου όπως είναι: η αντιμετώπιση του ασθενούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
με βάση τις ικανότητες του κάθε γιατρού, η μη πρόκληση βλάβης από πρόθεση, και η 
διατήρηση του απορρήτου των ασθενών, παραμένουν οι ίδιες. Από τις τροποποιήσεις, 
πλην εκείνης της επαναφοράς του Όρκου, οι άλλες δεν καλούν διάφορες θεότητες να 
τιμωρήσουν το γιατρό που αθέτησε τον Όρκο του.

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ MAIMONIDES

Η προσευχή του Maimonides, υποστηρίζεται ότι γράφτηκε από το γιατρό και φιλόσοφο 
Moses Maimonides το �2ο αιώνα.7� Νέα όμως στοιχεία, υποστηρίζουν ότι η προσευχή 
του Maimonides τυπώθηκε για πρώτη φορά το �79� και στην πραγματικότητα γράφτηκε 
από τον Γερμανό γιατρό Marcus Herz, ο οποίος ήταν μαθητής του Γερμανού φιλόσοφου 
Immannel Kant, καθώς και γιατρός του Άγγλου φιλοσόφου Moses Mendelssohn.

Μολονότι, η προσευχή του Maimonides απευθύνεται στο θεό ως μάρτυρα και πηγή 
καθοδήγησης και όχι στις αρχαίες θεότητες των Ελλήνων, η ουσία της είναι ίδια με τον 
αρχικό Όρκο του Ιπποκράτη, στον οποίο δηλώνεται ότι η αντιμετώπιση των ασθενών 
θα είναι η καλύτερη δυνατή με βάση τις ικανότητες του γιατρού, ανεξάρτητα από την 
όποια κοινωνική, θρησκευτική, ή πολιτική του θέση.

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ 

Η διακήρυξη της Γενεύης υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας 
Ιατρικής Εταιρείας (World Medical Association, WMA) στη Γενεύη το �9�8 και τροπο-
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ποιήθηκε 20 χρόνια αργότερα στη διάρκεια της 22ης Συνέλευσης της WMA στο Σίδνεϋ. 
Γράφτηκε μετά τα ιατρικά εγκλήματα των Γερμανών Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης 
και αποτελεί μια διακήρυξη των γιατρών, η οποία είναι αφιερωμένη στους ανθρωπιστι-
κούς σκοπούς της ιατρικής. Είναι, ίσως, η μόνη που αναφέρεται στην ίση μεταχείριση 
των ανθρώπων ανεξαρτήτως, φυλής, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

Ο OΡΚΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖAΝΙΑ

Γράφτηκε το �96� από τον Louis Lasagna Κοσμήτορα της Ιατρικής σχολής στο Πανε-
πιστήμιο Tufts.7� Είναι ίσως από εκείνους που χρησιμοποιούνται συχνότερα σήμερα στην 
Ιατρική σχολή. Όπως και οι άλλοι Όρκοι υπογραμμίζει τη σημασία της αντιμετώπισης 
των ασθενών ως ανθρώπινων όντων και όχι ως ιατρικές περιπτώσεις.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ

Η επαναφορά του Όρκου του Ιπποκράτη θεσπίστηκε τον Ιούνιο το �99� από την 
επιτροπή για την αξία της ζωής (The Value of Life Committee). Ο Dr Joseph Stanton 
μέλος της Επιτροπής λέει για τον Όρκο: 

«Είναι η ελπίδα του υπογράφοντος αυτής της επαναφοράς του 1995 ότι οι επόμενες 
γεννεές των νέων ιατρών σε αυξημένο αριθμό θα υιοθετήσουν τις αρχές του Όρκου 
στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Κατά τη λήψη της εν λόγω δέσμευσης θα 
σταθούν πλάι με τους γίγαντες που έχουν δεσμευθεί στο παρελθόν και συνέβαλλαν έτσι 
τόσο έντονα στην εξέλιξη της τέχνης και της επιστήμης της ιατρικής, ενώ διάγουν μια 
υποδειγματική και ηθική ζωή».

Μολονότι, είναι ίδια με την προσευχή του Maimonides στο ότι ο θεός είναι μάρτυρας 
στον Όρκο, το περιεχόμενο είναι παρόμοιο με εκείνο του αρχικού Όρκου του Ιπποκράτη 
συμπεριλαμβανομένου του Όρκου ότι εάν ο γιατρός παραβαίνει τον Όρκο θα πρέπει 
να τιμωρείται γι’αυτό.

ΣΥΜΠEρΑΣΜΑ

Ο Όρκος του Ιπποκράτη διαχρονικά αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα κείμενα της 
ιστορίας της Ιατρικής. Είναι ένα κείμενο θαυμάσιο στην περιεκτικότητά του, το οποίο 
αποτελεί Κανόνα Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Χρονικά, η εμφάνισή του τοπο-
θετείται μετά τον Ιπποκράτη. Το περιεχόμενο, ή η βασική δομή του παρέμεινε σχεδόν 
αμετάβλητη με την πάροδο του χρόνου, παρόλες τις παρεμβάσεις που υπέστη κατά 
καιρούς. Η επιβίωσή του οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ηθικές Αξίες που υποστηρίζει 
είναι διαχρονικές με πολλά κοινά σημεία με τις μεγάλες θρησκείες του κόσμου.

Αναμφισβήτητα, υπάρχουν προβλήματα κατανόησης και μεταφοράς στη σύγχρονη 
κοινωνία μιας Ηθικής Φιλοσοφίας, η οποία είχε δομηθεί στη βάση ενός διαφορετικού 
πολιτισμού. Σε καμμία όμως περίπτωση ο Όρκος δεν χάνει τη γνησιότητά του.

Οι πνευματικές καταβολές του Όρκου του Ιπποκράτη αναδύονται μέσα από το πολι-
τικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι της εποχής που έζησε ο Ιπποκράτης, αλλά και εκείνο πριν 
και μετά απ’ αυτόν. Έτσι, φαίνεται ότι ο Ιπποκράτης υιοθέτησε τις απόψεις της Ιωνικής 
Φιλοσοφικής Σχολής του Μιλήτου, απόψεις οι οποίες οριοθετούν την Ιπποκρατική Ιατρική. 
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Στο βιβλίο του Ιπποκράτη, «περί διαίτης» για παράδειγμα, περιέχονται βασικά στοιχεία 
της Φιλοσοφικής θεώρησης του Πυθαγόρα. Οι απόψεις των Φιλοσόφων της εποχής του 
αποτέλεσαν βασικό στοιχείο με το οποίο δομήθηκε ο «Όρκος του Ιπποκράτη».
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Ο Ιπποκρατικός Όρκος  
και η Eπιβίωσή του  
στο Σύγχρονο Νομικό Περιβάλλον

Αχιλ. Γ. Κουτσουράδης

ΕΙΣΑΓωΓΙΚΟ ΠΑρΑΔΕΙΓΜΑ

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων βρέθηκε πρόσφατα αντιμέτωπη με 
διαβιβασθέν σε αυτήν αίτημα της A, που ζητούσε από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο 
Αττικής, να της χορηγηθούν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας τού 
εν διαστάσει συζύγου της B, για δικαστική χρήση, έχοντας «βάσιμες πληροφορίες από 
πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος» του B, ότι αυτός «έχει λάβει μέρος σε πρόγραμμα 
αποτοξίνωσης από ναρκωτικά». Ειδικότερα, η αιτούσα ζητούσε όπως η αρμόδια υπηρεσία 
του εν λόγω νοσοκομείου, της γνωρίσει εγγράφως, εάν ο B έχει ενταχθεί σε σχετικό 
πρόγραμμα αποτοξίνωσης, ή εάν είχε ενταχθεί στο παρελθόν, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική πληροφορία, προκειμένου να κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών ενώπιον 
των αρμόδιων δικαστηρίων στο πλαίσιο της αντιδικίας της ιδίως κατά την εκδίκαση των 
σχετικών αγωγών για την επιμέλεια και την επικοινωνία με το κοινό ανήλικο τέκνο τους. 
Η ανωτέρω Αρχή, εξέδωσε στη συνεδρίασή της, την 7/�2/2009, απόφαση,� που κατά το 
ουσιώδες περιεχόμενό της διαλάμβανε τα εξής:

«Παρέχει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 στοιχ. 
(ε΄) και 4 παρ. 1 του Ν. 2472/1997, στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ως υπεύθυνο 
επεξεργασίας την άδεια να χορηγήσει στην τρίτη αιτούσα A, κάτοικο Κορυδαλλού 
Αττικής, στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας τού εν διαστάσει συζύγου 
της B, κατοίκου Πειραιώς, για δικαστική χρήση».

Προς «νομικήν παρηγορίαν» του Β, αποφάσισε επίσης, κατά νόμο η ανεξάρτητη Αρχή: 
«όπως το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, ως υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν. 
2472/1997, ενημερώσει τον B, ως υποκείμενο των ως άνω δεδομένων, μάλιστα πριν 
από τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών στην τρίτη αιτούσα A».

Στη μείζονα πρόταση του νομικού συλλογισμού, γίνεται μνεία, ότι λήφθηκαν υπόψη 
τρεις νομικές πηγές και μάλιστα τα άρθρα 2 παρ. �, � παρ. �, 9Α, 20, 2�, 26, και 28 του 
Συντάγματος, ο Ν. 2�72/�997 για την Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,2 και τέλος οι διατάξεις του Ν. ���8/200� σχετικά 
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με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ). Όσο όμως και αν προσπαθήσει κανείς δε 
θα βρει στο, εκτενές κατά τα άλλα, σκεπτικό καμιά ειδικότερη αναφορά στον ΚΙΔ, που 
inter alia, επιτάσσει ρητά στο άρθρ. 2 ΙΙ: «Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του Ιπποκράτη (που 
επιβάλλει εχεμύθεια στο γιατρό), ασκεί το έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
και… να αποφεύγει κάθε πράξη, ή παράλειψη η οποία μπορεί … να κλονίσει την πίστη του 
κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα».

Μια από τις διαχρονικά διασημότερες επιταγές του Όρκου: «α δ’ αν εν θεραπείη ή 
ίδω ή ακούσω, ή και άνευ θεραπείης κατά βίον ανθρώπων, α μη χρη ποτέ εκλαλέεσθαι 
έξω, σιγήσομαι, άρρητα ηγεύμενος είναι τα τοιαύτα», προφανώς και παρά τη νομοθε-
τική-παραπεμπτική πρόβλεψη, ή ακόμη τη ρητή επιταγή του άρθρ. �0 Ι της λεγόμενης 
Σύμβασης του ΟΒΙΕΔΟ (Ν. 26�9/�998)� δε λήφθηκε υπόψη.

Επιβεβαιώνει η παραπάνω απόφαση την υφέρπουσα νομική σύγχυση σχετικά με 
τη νομική ισχύ, ή όχι σήμερα του Όρκου, ως ιστορικού, κατά τα άλλα, κειμένου της 
Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, ή διαπιστώνει εν τέλει την απομάκρυνση από τον 
Ιπποκράτη όπως αρκετοί τουλάχιστον στην ξενόγλωσση (γερμανική-ελβετική), κυρίως, 
νομική Φιλολογία, σπεύδουν να καταγράψουν, προ πολλού, ως δεδομένη; 

Μήπως, γενικότερα δεν είναι πια ικανός ο Όρκος να ανταποκριθεί πλήρως στην 
αποστολή του σήμερα; Αρκεί να αναφερθεί κανείς στα θλιβερά γεγονότα του 20ού αιώ-
να, όπως στον εκτροχιασμό της Ιατρικής στη ναζιστική Γερμανία�,� στις δεκαετίες του 
�9�0 και �9�0, με τα απάνθρωπα ιατρικά πειράματα, τις «ευθανασίες» μειονεκτούντων 
ανθρώπων και ιδίως καθυστερημένων νοητικά παιδιών,6 τα δικαστήρια Ευγονικής-
Erbgesundheitsgerichte-(που αποτελούμενα από έναν ειρηνοδίκη και δύο γιατρούς, 
καταδίκαζαν ανθρώπους σε υποχρεωτική στείρωση),7 στη χρήση της Ψυχιατρικής, ως 
μέσου πολιτικής καταστολής σε σύγχρονα ανελεύθερα καθεστώτα,8 αλλά και στις σύγ-
χρονες εξελίξεις σε νομοθετικό επίπεδο, όπως στη νομιμοποίηση σε ορισμένες χώρες 
(π.χ. στην Ολλανδία, το Βέλγιο) της λεγόμενης ενεργητικής Ευθανασίας, στη νομική 
«Φιλελευθεροποίηση» της τεχνητής διακοπής της Κύησης, στη διακύβευση-αναίρεση 
του επαγγελματικού-ιατρικού απορρήτου από το νομοθέτη αλλά και τρίτους μέσω της 
σύγχρονης ηλεκτρονικής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και τέλος στην επα-
πειλούμενη εξασθένηση θεμελιωδών ιατρο-ηθικών αξιών υπό την πίεση οικονομικών 
υπολογισμών, καταστάσεων και παραμέτρων, που μπορεί ενδεχομένως να μεταλλάξει 
τους ρόλους στα υποκείμενα του ιπποκρατικού τρίγωνου («Η τέχνη διά τριών, το νού-
σημα, ο νοσέων και ο Ιητρός»), μετατρέποντας την υγεία σε εμπόρευμα, τον ασθενή σε 
πελάτη και το γιατρό σε πωλητή. 

Στις προβληματικές αυτές καταστάσεις προστίθενται όμως και νέα διλήμματα για 
το γιατρό, που θα έχει να επιλέξει ανάμεσα σε μείωση-εξαφάνιση του πόνου και σε πα-
ράταση της ζωής (χωρίς ποιότητα), ανάμεσα στο αντικειμενικά καλό-επωφελές για τον 
ασθενή και στη βούλησή του, ανάμεσα τελικά στο ιατρικώς αναγκαίο και στο ιατρικώς 
δυνατό.

Θα μπορούσε να διερωτηθεί κανείς αν όλα αυτά έχουν υποσκάψει και καταστήσει 
νομικά, τουλάχιστον, παρωχημένο το αρχαίο αυτό κείμενο. Θα έλεγα μάλλον όχι, για 
να μην κατηγορηθώ για υπερβάλλοντα νομικό οπτιμισμό.
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Ι. ΤΟ ΠρΟΣΦΑΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕρΙΒΑλλΟΝ ωΣ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

�. H ΘEΣΗ ΤΟΥ EΛΛΗΝΑ ΝΟΜΟΘEΤΗ

Πριν από τη θέση σε ισχύ του Ν. ���8/200�, με τον κάπως παραπλανητικό, ή εν πάση 
περιπτώσει μη ακριβή τίτλο (Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας),9 δηλαδή κυρίως υπό το 
κράτος του Α.Ν. ��6�/�9�9,�0 δεν υπήρχε ρητή νομοθετική αναφορά στον Ιπποκρατικό 
Όρκο και γενικότερα στην Ιπποκρατική επαγγελματική δεοντολογία.

Με αυτό το δεδομένο, εκπλήσσεται ευχάριστα ο αναγνώστης του ισχύοντος ΚΙΔ, όταν 
στο άρθρο 2 ΙΙ διαβάζει: «Ο ιατρός τηρεί τον Όρκο του Ιπποκράτη, ασκεί το έργο του 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρέπει, κατά την άσκηση του επαγγέλματός 
του, να αποφεύγει κάθε πράξη, ή παράλειψη η οποία μπορεί να βλάψει την τιμή και την 
αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την πίστη του κοινού προς το ιατρικό επάγγελμα. 
Οφείλει, επίσης, να διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την επαγγελματική του συμπεριφορά, ώστε 
να καταξιώνεται στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και να προάγει το κύρος και την 
αξιοπιστία του ιατρικού σώματος. Ο ιατρός πρέπει να επιδεικνύει τη συμπεριφορά αυτή 
όχι μόνον κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, αλλά και στο πλαίσιο της γενικότερης 
κοινωνικής έκφανσης της προσωπικότητάς του».

Φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, από τη διατύπωση του Νόμου, ότι ο Ιπποκρατικός Όρκος 
αποκτά κάποια πρόσβαση στο ισχύον δίκαιο, με την έννοια πως ο νομοθέτης παραπέμπει 
στο περιεχόμενο του Όρκου και επιβάλλει στο γιατρό την υπακοή σε αυτόν, χωρίς όμως 
παράλληλα να συνδέει με τη μη τήρηση και ειδικές κυρώσεις, όπως συνάγεται από το 
άρθρο �6 ΙΙ, εξ αντιδιαστολής. Φαίνεται μάλιστα, περιστασιακά, να τον αγνοεί σε επί 
μέρους θέματα. Έτσι, λ.χ. στο αρθρ. �� Ι, που είναι αφιερωμένο στην τεχνητή διακοπή 
της κύησης, ο νόμος επιτρέπει στο γιατρό, να αρνηθεί να συμπράξει σε συναφή ιατρική 
πράξη, επικαλούμενους τους κανόνες και τις αρχές της ηθικής του συνείδησης απο-
κλειστικά (βλ. όμως και την όμοιου περιεχομένου γενική ρύθμιση του άρθρ. 2ν).

Η επίκληση του Ιπποκράτειου Όρκου, που κατά το άρθρο 2 ΙΙ τον υποχρεώνει γενικά 
να λαμβάνει υπόψη του, αγνοείται από το νομοθέτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ανατρέχοντας στην προϊστορία του νομοθετήματος, δε φωτίζονται τα πράγματα 
περισσότερο:

- Η εθνική επιτροπή Βιοηθικής (Ν. 2667/�998), προβαίνοντας σε παρατηρήσεις στο 
σχετικό Νμσχδ,�� που κατέληξε στον ισχύοντα ΚΙΔ, έθιξε άλλα θέματα από το άρθρο 2 
και συγκεκριμένα παρατήρησε: «Βασική στόχευση κάθε σύγχρονου ΚΙΔ είναι η προστασία 
της αυτονομίας του ασθενούς. Αυτό το στοιχείο πρέπει να τονίζεται ιδιαίτερα στο κείμενο 
του σχεδίου και έχει οπωσδήποτε προτεραιότητα σε σχέση με την προστασία του ίδιου 
του ιατρικού επαγγέλματος, κάτι που θα πρέπει να αποτυπωθεί στο οικείο άρθρο (2 παρ. 
2)». Διαβάζοντας αυτές τις γραμμές διαπιστώνει κανείς ότι όχι μόνο λείπει οποιασδήποτε 
μορφής σκέψη σχετικά με την αναφορά σε σύγχρονο νομοθετικό κείμενο στον Όρκο 
και τη σημασία της παραπομπής σε αυτόν, αλλά απεναντίας προτείνεται μια κρίσιμη 
αλλαγή του γενικού νομοθετικού προσανατολισμού με τη μετατόπιση του κέντρου 
βάρους της σχέσης Γιατρού-ασθενή, από το σημείο, που πιστεύω ότι χαρακτηρίζει, ως 
κεντρική ιδέα τον Όρκο. 

Αλλά και η επιστημονική επιτροπή της Βουλής στην Έκθεσή της στο σχετικό Νσχδ., 
που κατατέθηκε στις ��/�0/200�, άφησε εντελώς ασχολίαστο το άρθρ. 2, ενώ προέβη 
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σε σημαντικές παρατηρήσεις σε άλλα κεφάλαιά του.
Ακόμη πιο περίεργη είναι η θέση του ίδιου του ιστορικού νομοθέτη, όπως αποκαλύπτεται 

από την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου. Όντως, αιτιολογώντας αφενός τη ρύθμιση του 
άρθρ. 2 παρ. ΙΙ, αρκείται σε μια απλή αναφορά στον Όρκο και στην (αόριστη) υποχρέωση 
τήρησής του, χωρίς να εξηγεί το λόγο της νομοθετικής αναβίωσής του, την έκταση της 
επιβαλλόμενης σχετικής υποχρέωσης και τη συσχέτισή της με την παράλληλη άσκηση 
του επαγγέλματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αφετέρου δε στην αιτιολόγηση 
της παραγράφου � του ίδιου άρθρου, τη συνδέει με τις συνταγματικές διατάξεις για την 
προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αλλά και με τη Διακήρυξη (Όρκο) της Γενεύης 
του �9�8, που αποτελεί, κατά τον ίδιο, επί λέξει τη σύγχρονη μορφή του Ιπποκρατικού 
Όρκου!, υποδεικνύοντας έμμεσα τη λήψη υπόψη του κειμένου αυτού και προσάπτοντας, 
εμμέσως, τη μομφή του παρωχημένου στον αρχαίο Όρκο. 

2. ΜΕΡΙΚA ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ

Διερωτώμαι τελικά, μήπως ο νομοθέτης του ΚΙΔ κατέγραψε το αυτονόητο, ότι δηλαδή 
άσκηση Ιατρικής και Όρκος είναι ιστορικά-διαχρονικά αλληλένδετα πράγματα και με την 
αναφορά στον Όρκο, θέλησε να υποδείξει στον εφαρμοστή του νόμου να αναζητήσει τις 
επιταγές του, επικαιροποιημένες, μέσα στις επί μέρους ρυθμίσεις των δύο πια βασικών 
νομικών κειμένων δηλαδή, του e silentio legis�2 διατηρηθέντος σε ισχύ Α.Ν. ��6�/�9�9 
και κυρίως του Ν. ���8/200�, ή να τις συναγάγει με τη μορφή κατευθυντήριων Αρχών 
(guiding principles); Τελικά: Τήρηση του Όρκου και άσκηση του ιατρικού έργου σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία, όπως επιτάσσει το άρθρο 2 ΙΙ ΚΙΔ είναι αλληλοσυμπληρούμενες 
νομοθετικές επιταγές, και αν όχι, τι υπερισχύει σε περίπτωση σύγκρουσης;

Ως ενδιάμεσο συμπέρασμα, θα μπορούσα να υποστηρίξω τα εξής: Η ρητή νομοθετική 
μνεία του Όρκου, ενός ιστορικού κειμένου επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας, είναι 
όντως μια καλοδεχούμενη πρωτοτυπία του σύγχρονου Έλληνα νομοθέτη. Η αναφορά 
στον Όρκο φαίνεται να έχει, prima facie, οπωσδήποτε νομιμοποιητικό του νομοθετήματος 
σκοπό. Η πρόταξή του στην προμετωπίδα του ΚΙΔ, θέλει να προσδώσει ιστορικό βάθος 
και κύρος σε ένα νομοθέτημα της εποχής μας�� και ταυτόχρονα να γεφυρώσει το χάσμα 
ανάμεσα στην αυτορρυθμιζόμενη ιατρική δεοντολογία (που επιτυγχάνεται σήμερα με 
τους λεγόμενους Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας) και στη μονοπωλιακή κρατι-
κή-νομοθετική επιβολή κανόνων δικαίου, που την απαλύνει νομοτεχνικά επιλέγοντας ως 
τίτλο του νομοθετήματος τον όρο «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», που παραπέμπει 
συνειρμικά σε κείμενα αυτορρύθμισης.

Αυτό που προσφέρει «μακροσκοπικά» η νομοθετική αναφορά στον Όρκο, σε συσχέ-
τιση με την υποχρέωση σύννομης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος, είναι η επίσημη 
πιστοποίηση της ιστορικής συνέχειας της επαγγελματικής αυτορρύθμισης των γιατρών και 
παράλληλα η επιβεβαίωση της ισχύος των κανόνων της, στο μέτρο όμως, που το κράτος 
δεν προβλέπει αποκλίσεις, όπως π.χ. στα θέματα της κάμψης του ιατρικού απορρήτου, 
όπως καταδεικνύει το προεισαγωγικό παράδειγμα, της έκτρωσης, και γενικότερα της 
εντονότερης προστασίας της προσωπικότητας του ασθενή. 

�. Η ΔΙΣΤΑΚΤΙΚH ΘEΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Όσο και αν ερευνήσει κανείς την εγχώρια νομολογία, δύσκολα θα βρει ρητές αναφορές 
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στον Ιπποκρατικό Όρκο. Τα δικαστήριά μας, αλλά και οι άλλες δικαστικές ή διοικητικές 
αρχές είναι εθισμένες αλλά και νομικά-συνταγματικά υποχρεωμένες, να εφαρμόζουν 
αποκλειστικά κανόνες δικαίου, που βρίσκονται σε ισχύ. Μόνο a fortiori, δηλαδή, «ως εκ 
περισσού», για να ενισχυθεί απλά η πειστικότητα των αιτιολογιών και του συμπεράσμα-
τος, θα μπορούσε να γίνει μνεία αλλά και πάλι τότε με ιδιαίτερη διστακτικότητα. Δύο 
παραδείγματα επί του προκειμένου:

- Στο Βούλευμα αρ.��/200� του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λευκάδος�� διαβάζει 
κανείς:

«...προκειμένου δε περί του ιατρικού (απορρήτου) περιλαμβάνεται κάθε ασθένεια, εκτός 
της ορατής, την οποία υποχρεούται να διαφυλάξει ο ιατρός υπέρ του πάσχοντος, δοθέντος 
ότι τούτο επιβάλλεται από τον ιατρικό όρκο …αλλά από το άρθρο 23 α.ν. 1565/39 «Περί 
Ιατρικού Κώδικα». Θεμιτή παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου προβλέπεται από 
τη διάταξη της §4 του άρθρου 371 ΠΚ …»

- Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Χαλκίδας στην υπ αριθμ. 2/�996 Γνωμοδότησή 
του�� περιέλαβε τα εξής: «Το ιατρικόν απόρρητον, αποτελούν αρχικώς και παλαιόθεν 
ηθικής φύσεως επιταγή, ως προς την τήρησίν του και ενσωματωθέν, με την πάροδον 
του χρόνου, στους κώδικες της ιατρικής επαγγελματικής δεοντολογίας αποτελεί σήμερον 
νομικήν έννοιαν και νομικόν καθήκον για κάθε ιατρόν, χάριν του υπερτάτου κοινωνικού 
συμφέροντος το οποίον εξυπηρετεί…».

Ιδιαίτερα σχόλια είναι περιττά. Αναστολές και προκαταλήψεις, που εκφράζονται με 
διστακτικές και αόριστες αναφορές, όπως εδώ, έναντι μη ισχυόντων κανόνων ή αρχών 
ή άλλων κανονιστικών κειμένων, είναι απότοκα της ένταξης του ελληνικού δικαιϊκού 
συστήματος σε ένα ευρύτερο σύνολο συγγενών εννόμων τάξεων, ως προς τη νομική 
θεωρία, μεθοδολογία, θέσπιση, ερμηνεία και εφαρμογή του Δικαίου, όπως θα λεχθεί 
παρακάτω.�6

ΙΙ. ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΟΙΠΟρΙΚO ΕΚΤOΣ ΤωΝ ΣΥΝOρωΝ ΜΑΣ

�. ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑIΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚH ΕΠΕΞHΓΗΣΗ

Για να μπορέσει κανείς να ανιχνεύσει με επιτυχία σε ξένα δίκαια την ύπαρξη-αξιοποί-
ηση του Όρκου, πρέπει να ξεκινήσει από μια συγκριτική-μεθοδολογική παρατήρηση:

Στις μέρες μας κυριαρχούν δύο δικαιικές οικογένειες.�7 Η γερμανορωμαϊκή (στην 
οποία ανήκει το σύνολο σχεδόν των ηπειρωτικών ευρωπαϊκών κρατών και αυτών της 
λατινικής Αμερικής, με επί μέρους λεπτότερες διακρίσεις), και η αγγλοαμερικανική 
(που περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των αγγλόφωνων χωρών και άλλων, χωρών της 
Κοινοπολιτείας).

Χαρακτηριστικό της πρώτης οικογένειας εννόμων τάξεων είναι, μεταξύ άλλων, εντελώς 
σχηματικά: η προτεραιότητα του κωδικοποιημένου δικαίου, έναντι του εθίμου και της 
νομολογίας (που δεν αποτελεί πηγή δικαίου) και ο έντονος θετικισμός, που αποκαλύπτεται 
με τη διάπλαση αλληλουχίας Εννοιών, τη χρήση τεχνικής ακριβούς ειδικής γλώσσας, 
την υποδειγματική ακρίβεια την έκφραση, την επιλογή ειδικών-υποχρεωτικών στη χρή-
ση τους termini technici και την τάση για ρύθμιση των πάντων στη βάση του θετικού 
δικαίου, μη ανεκτής της ύπαρξης κενών και χασμάτων, που πρέπει να καλύπτονται από 
το ισχύον δίκαιο. Έτσι, δεν είναι τυχαίο όπως παραπάνω λέχθηκε ήτη να τίθεται, ιδίως 
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στη γερμανόφωνη νομική φιλολογία, υπό ισχυρά αμφισβήτηση η σύγχρονη σημασία του 
Ιπποκρατικού Όρκου, που συμπυκνώνεται στη συχνά χρησιμοποιούμενη τυποποιημένη 
φράση: Abschied von Hippokrates = Αποχαιρετισμός στον Ιπποκράτη!

Η δεύτερη οικογένεια βρίσκεται στον αντίποδα της πρώτης. Δεν υπάρχει (τουλάχιστον 
σε μεγάλο μέρος) κωδικοποιημένο δίκαιο, η νομολογία και τα δικαστικά προηγούμενα 
(precedents) αποτελούν μαζί με αόριστες θεμελιώδεις έννοιες, όπως κυρίως η Equity 
(Επιείκεια), τις αληθινές πηγές του δικαίου και η νομική γλώσσα δεν είναι αυστηρή και 
τυποποιημένη. Οι δικαστές δεν είναι εφαρμοστές του δικαίου αλλά και δικαιοπλάστες 
και οι Κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς (codes of conduct), που γνώρισαν μεγάλη 
δημοτικότητα από τις αρχές της δεκαετίας του �970, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός 
«ηπίου δικαίου» (soft law),�8 αποτελούν πια στις χώρες αυτές νομική καθημερινότητα. 
Δεν υπάρχουν, έτσι, δογματικά-νομικά εμπόδια ούτε μεθοδολογικές αναστολές για την 
ένταξη του Όρκου στο σύγχρονο νομικό οπλοστάσιο, αφού και αυτός είναι, ίσως παλαι-
ότερος, πάντως όμως, ένας Κώδικας Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, με την εξωτερική 
μορφή ενός εξωδικαστικού Όρκου (An oath-declared ethical code).

2. Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Με βάση αυτά τα δεδομένα δεν ξενίζει η απουσία νομολογιακών και θεωρητικών ανα-
φορών στον Όρκο στα ηπειρωτικά-ευρωπαϊκά δίκαια. Οι ελάχιστες αναφορές σε αυτόν, 
σε νομικά κείμενα, περιορίζονται στον τονισμό της αξίας του, ως της σημαντικότερης 
ιστορικής πηγής της ιατρικής επαγγελματικής Ηθικής.�9 Το γερμανικό Συνταγματικό 
Δικαστήριο μάλιστα, στην εκτενέστατη, 9� σελίδων, απόφασή του, της 2�/2/�97�,20 με 
την οποία έκρινε τη συνταγματικότητα των κοινών ρυθμίσεων για την Interruptio, ενώ 
δε λείπουν άλλες ιστορικές αναφορές, δε βρήκε ούτε μια φράση να προσθέσει για την 
αντίστοιχη ιπποκρατική απαγόρευση. 

Η κριτική στον Όρκο δεν περιορίζεται στην ιατρο-πατερναλιστική κεντρική ιδέα του 
και στο ελλειμματικό περιεχόμενό του (ιδίως σημειώνεται ότι δεν περιέχει κανόνα για την 
ενημέρωση του ασθενούς, πριν από την ιατρική πράξη,2�,22 ή ακόμη ότι δεν μπορούσε 
να πάρει θέση στην παθητική ευθανασία, λόγω της τεχνολογικής υστέρησης της επο-
χής του κ.λπ.), αλλά εμπλουτίζεται και με ιστορικού χαρακτήρα (ψευδο)επιχειρήματα, 
όπως ότι χρησιμοποιήθηκε στην άμυνα των Γερμανών γιατρών εγκληματιών πολέμου 
στις δίκες της Νυρεμβέργης του �9�7, για να δικαιολογηθεί η «ευθανασία» μειονεκτού-
ντων σωματικά-πνευματικά ατόμων, μέσω μιας τάχα σύγχρονης, εναρμονισμένης στα 
πράγματα ερμηνείας του.

Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά στα δίκαια της αγγλοαμερικανικής οικο-
γένειας. Οι αναφορές στον Όρκο σε δικαστικές αποφάσεις (ως μέρος της αιτιολογίας 
τους-judicial opinion-), αμερικανικών, αγγλικών, καναδικών και αυστραλιανών δικαστηρίων 
είναι πολλές, όπως και τα άρθρα σε νομικά περιοδικά. Η οδηγός ιδέα είναι πως ο Όρκος 
αποτελεί μια διαρκή νομική παρακαταθήκη, που βαίνει πέρα από τη στενή προσήλωση 
στο γράμμα του. Λαμβανομένου, με την έννοια αυτή, υπόψη του Όρκου, δεν ακούμε 
τη φωνή αυτού που τον απαγγέλλει, αλλά τη φωνή του δικαστή, καταγράφει σε ένα 
αξιόλογο άρθρο της, που δημοσιεύτηκε τον άνοιξη του 2002, με τίτλο: «Ο Ιπποκρατικός 
Όρκος ως φιλολογικό κείμενο - Ένας διάλογος μεταξύ Νόμου και Ιατρικής», η Αμερικανίδα 
νομικός Lisa Hasday.2� Οι δικαστικές αναφορές στον Όρκο δημιουργούν, κατ’ αυτήν, 
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ένα είδος δευτερογενούς εκτελεστικού αποτελέσματος (secondary performative effect), 
που χρησιμεύει στο να πείσει τον αναγνώστη για τη διαχρονική κληρονομιά του Όρκου, 
ακόμη και όταν τα δικαστήρια δεν πείθονται από το γράμμα του.2� Ο Ιπποκρατικός 
Όρκος ασκεί στις αγγλοσαξονικές έννομες τάξεις μια έντονη έλξη και ισχυρή επιρροή 
στις σύγχρονες ένδικες διαφορές, που σχετίζονται με τα ιατρικά ήθη οδηγώντας τα 
δικαστήρια σε μια ιατροκεντρική (doctor-centered) θεώρησή τους.2� Οι πολλές αναφο-
ρές σε αμερικανικές δικαστικές αποφάσεις στον Όρκο, πιστοποιούν, όπως γράφεται, 
το θρίαμβο της Ιατρικής επί των Δικαστηρίων (triumph of Medicine over Courts)26 και 
παράλληλα πείθουν τον αναγνώστη τους, πως ο Όρκος παραμένει ένα πειστικό κανονι-
στικό κείμενο, που εξακολουθεί να ενώνει το ιατρικό σώμα, ακόμη και αν τα δικαστήρια 
σε αρκετές περιπτώσεις δεν αποδέχονται μερικές από τις πιο σημαντικές απαγορεύσεις 
του, δηλαδή να χορηγούν θανατηφόρα, ή εκτρωτικά φάρμακα.27

Εντελώς ενδεικτικά, από το τεράστιο πλήθος των αποφάσεων, ιδίως αμερικανικών 
δικαστηρίων, μπορούν να αναφερθούν οι εξής: α) Στην εφετειακή απόφαση επί της 
υποθέσεως Aiken v. Employer health services/�996,28 κρίθηκε ότι στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση δεν ήταν μη σύννομη η απόλυση γιατρού, παρόλο που αυτός ισχυρίστηκε ότι, 
σύμφωνα με τον Ιπποκρατικό Όρκο είχε εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των ασθενών. β) 
Στην υπόθεση Malnak v. Yogi/�97729 κρίθηκε ότι η διδασκαλία εκ μέρους γιατρού της 
λεγόμενης επιστήμης της δημιουργικής ευφυΐας σε δημόσια σχολεία παραβιάζει την 
πρώτη τροποποίηση του Συντάγματος, παρά την ένσταση του εναγόμενου ότι υφίσταται 
εν προκειμένω αναλογία της βουδιστικής διδασκαλίας puja chant με τις προβλέψεις του 
Όρκου, πράγμα που το δικαστήριο αρνήθηκε να αποδεχθεί. γ) Στην υπόθεση Davis v. 
Davis/�989,�0 κρίθηκε η συμβατότητα της διάθεσης κατεψυγμένων γονιμοποιημένων 
ωαρίων με τον Όρκο. Στην πρόσφατη τέλος, δ) υπόθεση Watson v. Geren/2009 ενώπιον 
Εφετείου της Νέας Υόρκης,�� το αντικείμενο της αντιδικίας ήταν η άρνηση της στρατιω-
τικής υπηρεσίας να κάνει δεκτή την παραίτηση ενός στρατιωτικού γιατρού, που για 
λόγους συνειδήσεως, δήλωνε ότι δε θα θεράπευε τραυματίες στρατιώτες στο πεδίο 
της μάχης, γιατί ήταν αντίθετος με τον πόλεμο, αλλά θα άφηνε την εκτέλεση αυτού του 
καθήκοντος σε συναδέλφους του, που δεν ήταν της ίδιας γνώμης. Το δικαστήριο δεν 
είδε στην άρνηση αυτή, παράβαση του Ιπποκρατικού Όρκου, ή ασέβεια στην ιερότητα 
της ανθρώπινης ζωής.

Από τις άλλες χώρες του αγγλοσαξονικού νομικού κόσμου, ως παράδειγμα, θα 
αναφερθεί η απόφαση του βρετανικού High Court of Justice Quenn’s Bench Division 
Nicolas Lewis v. The secretary of State for helath/�8-9/2008,�2 που έχοντας να κρίνει 
επίσημο κρατικό αίτημα για εμπιστευτική παροχή πληροφοριών από φάκελο αποβι-
ώσαντος ασθενούς, και κάνοντας δεκτή την αγωγή υπό όρους, έλαβε υπόψη, στην 
εκτενή αιτιολογία, την άποψη του εναγόμενου γιατρού για δέσμευσή του να τηρήσει 
την εμπιστευτικότητα και μετά το θάνατο του ασθενούς του, τόσο από τον Ιπποκρατικό 
Όρκο, όσο και από τον Όρκο της Γενεύης, που τον θεωρεί ως τη σύγχρονη μορφή του 
ιπποκρατικού κειμένου.

Από την καναδική νομολογία, μπορεί κανείς να αναφέρει την απόφαση του ανώτατου 
δικαστηρίου της βρετανικής Κολομβίας στην υπόθεση Pound v. Scott Victoria Press/22-
�-�97�,�� που σε αντιδικία μεταξύ ενός γιατρού και δημοσιογράφου, που δημοσίευσε 
τη γνώμη του σχετικά με το σύστημα υγείας, δε βρήκε να υπάρχει σχέση (αντίθεση) 
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ανάμεσα σε αυτά που είπε με τον Ιπποκρατικό Όρκο.
Ιδιαίτερου τονισμού αξίζουν πάντως οι τρεις, τουλάχιστον σε μένα γνωστές, αποφά-

σεις του Ανώτατου Δικαστηρίου των Η.Π.Α. (Supreme Court), στις οποίες οι αναφορές 
στο σκεπτικό τους στον Ιπποκρατικό Όρκο είναι εκτενείς. Στη θεμελιώδη απόφαση 
Roe v. Wade/�97��� κρίθηκε το θέμα του επιτρεπτού της Έκτρωσης, στην απόφαση 
Washington v. Harper/�990�� η χορήγηση σε ψυχικά πάσχοντα φυλακισμένο αντιψυχω-
τικού φάρμακου και στην Dying v. State of Washington/�997�6 η παροχή βοήθειας σε 
αυτοκτονία-ευθανασία.

Στις αποφάσεις αυτές βέβαια ευθέως συστέλλεται το γράμμα του Ιπποκρατικού 
Όρκου στις συγκεκριμένες αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά ταυτόχρονα οι αιτιολογίες 
τους στο μέτρο που καταγράφουν τη δέσμευση των γιατρών από τον Όρκο, προβάλλουν 
την υπεροχή της ιατρικής δεοντολογίας. Ειδικά στην υπόθεση Roe v. Wade όχι μόνο 
αντανακλάται η ισχυρή επιθυμία του δικαστηρίου να διαφοροποιήσει την ιατρική από 
άλλα επαγγέλματα, αλλά και να αποδεχθεί την ιατροκεντρική θεώρηση του Όρκου.

Μια αξιοσημείωτη παρέκβαση θα πρέπει να γίνει για τη θέση τής, αμερικανικής κυρί-
ως, νομικής Φιλολογίας, που χωρίς ενδοιασμούς, ή άλλες μεθοδολογικές επιφυλάξεις, 
επιχειρηματολογεί, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον Όρκο θέτοντάς τον μάλιστα ως 
ύψιστο κριτήριο.

Θα σκιαγραφήσω αυτήν την τάση με τρία παραδείγματα:
�) Στις 7/8/2008 δημοσιεύτηκε σε αμερικανικό περιοδικό,�7 ένα άρθρο με τον επίκαιρο 

τίτλο: Doctors must be allowed to be Doctors again!, στο οποίο περιγράφεται η «γκρί-
ζα» καθημερινότητα των γιατρών της Νέας Υόρκης, που αντιμετωπίζουν αδίστακτους 
δικηγόρους και αγωγές για τεράστιες αποζημιώσεις λόγω διάπραξης ιατρικών λαθών, 
αναγκάζονται να ασκούν «αμυντική» ιατρική ορίζοντας εργαστηριακές εξετάσεις 
που δεν είναι απαραίτητες, ενώ αντίθετα, βλέπουν τις ασφαλιστικές εταιρίες να 
περικόπτουν δαπάνες για εξετάσεις, που θεωρούν επιστημονικά και δεοντολογικά 
ότι είναι ιατρικά απαραίτητες. Ο συγγραφεύς του άρθρου αναφέρει το χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα των γιατρών-υπαλλήλων ιδιωτικής κλινικής, που διαμαρτυρήθηκαν 
αναποτελεσματικά για τη συμφωνία του εργοδότη τους με φαρμακευτική εταιρεία, 
να εγκατασταθούν γιγαντοοθόνες στους προθαλάμους των ιατρείων τους, από 
όπου θα διαφημίζονταν συγκριμένα παρασκευάσματα και καταλήγει πως οι γιατροί 
πρέπει να αποδοθούν στους ασθενείς τους και να τους επιτραπεί να ασκήσουν με 
αξιοπρέπεια και ελευθερία το λειτούργημά τους με ανάλογη ανταμοιβή, σύμφωνα 
με τον Ιπποκρατικό Όρκο! 

2) Στο περιοδικό National law Journal ασκήθηκε κριτική, υπό την άποψη της προσβολής 
του Ιπποκρατικού Όρκου, εναντίον ενός σχεδίου Νόμου της Πολιτείας της Νοτίου 
Καρολίνας, σύμφωνα με το οποίο, οι φυλακισμένοι που θα δέχονταν να γίνουν δω-
ρητές οργάνων, ή νωτιαίου μυελού θα απολάμβαναν μείωση της ποινής τους μέχρι 
�80 ημέρες.�8

�) Στην Πολιτεία της Νέας Υερσέης, αναφέρει, τέλος, ένα άλλο άρθρο της σύνταξης 
του περιοδικού New Jersey Lawyer,�9 γίνεται από γυναικολόγους χρήση προδιατυπω-
μένων συμφωνητικών, τα οποία αποδέχονται οι ασθενείς και ανάμεσα στους όρους 
που περιέχουν περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, παραιτήσεις από το δικαίωμα να 
διεκδικήσουν αποζημιώσεις σε περίπτωση ιατρικού λάθους, ή θέτουν καθ’ ύψος 
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όριο στην καταβληθησόμενη αποζημίωση, ή ακόμη συμφωνούν σε αποκλεισμό των 
πολιτικών δικαστηρίων και παραπομπή των αντιδικιών, που ενδεχομένως θα προκύ-
ψουν, σε διαιτησία. Η διαπραγματευτική ανισορροπία μεταξύ ασθενούς και γιατρού 
που επιτρέπει την επιβολή τέτοιων όρων, θεωρείται ότι περιέχει προσβολή και του 
Ιπποκρατικού Όρκου και ζητείται από το συγγραφέα του άρθρου άμεση νομοθετική 
παρέμβαση.

�. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

�) Στην υπόθεση König v Federal Republic of Germany, που κρίθηκε στις 28/6/�978�0 
και είχε ως αντικείμενο την αφαίρεση από γιατρό-κλινικάρχη της άδειας άσκησης του 
επαγγέλματός του, λόγω ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων του και συναφώς τη 
μακρά-μη ανεκτή διάρκεια της εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων από τα γερμανικά 
δικαστήρια, κατεγράφη εκτενής αντίθετη γνώμη (dissenting opinion), από το δικαστή 
Pinheiro Farinha, στην οποία, ανάμεσα σε άλλα, παίρνει θέση σχετικά με τη φύση του 
ιατρικού επαγγέλματος και βασιζόμενος ρητά στον Όρκο, ιδίως δε στην κατακλείδα 
του «Όρκον μεν ουν μοι τόνδε επιτελέα ποιέοντι και μη συγχέοντι ειη επαυρασθαι και ίου 
και τέχνης δοξαζομένω παρά πάσιν ανθρώποις ες τον αεί χρόνον, παραβαίνοντι δε και 
επιορκέοντι ταναντία τουτέων», υποστηρίζει ότι η μεν διεύθυνση μιας κλινικής αποτελεί 
οικονομική-επιχειρηματική δραστηριότητα, η δε ατομική άσκηση της ιατρικής, σύμφωνα 
με τον Όρκο, υπερβαίνει το υλιστικό πεδίο και ανυψώνεται σε ηθική αποστολή, που τη χα-
ρακτηρίζει η ανεξαρτησία, η εντιμότητα και η υποβάθμιση των υλικών συμφερόντων.

2) Η απόφαση του ίδιου ευρωπαϊκού δικαστηρίου στην υπόθεση Editions Plon v France 
της �8/�/200�,�� που είχε σχέση με την πολύκροτη αντιδικία, για την κυκλοφορία του 
βιβλίου Le Grand Secret του πρώην θεράποντα γιατρού του Γάλλου Προέδρου François 
Mitterrand, που αποκάλυψε την ύπαρξη της νεοπλασματικής νόσου του ήδη κατά την 
ανάληψη των καθηκόντων του και την ιδιωτική ζωή του, υπό το βάρος της, περιλαμβάνει 
στην παράθεση των πραγματικών περιστατικών, και σημαντικό μέρος από το σκεπτικό 
μιας απόφασης του Εφετείου των Παρισίων της ��/�/�996, όπου γίνεται αναφορά στο 
άρθρο � του Κώδικα συμπεριφοράς των Γάλλων ιατρών, που επιτάσσει τη διατήρηση 
της εχεμύθειας και μετά το θάνατο του ασθενούς αλλά και στη δικαιολογημένη εμπιστο-
σύνη των ασθενών, που επαφίενται στο γεγονός ότι ορκίζονται τον Ιπποκρατικό Όρκο 
προκειμένου να ασκήσουν το λειτούργημά τους.

ΙΙΙ. ΜΕρΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΟρΚΟΥ  
ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ

�. Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΡΚΟΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΓΙΑΤΡΩΝ  
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ

Α) Η λειτουργική σημασία ενός υποσχετικού Όρκου, γενικά

Στη Δικονομία, Όρκος, είναι κατά τον κλασικό ορισμό, ενός εξέχοντος εκπρόσωπου 
του κλάδου, του �9ου αιώνα,�2 «η καθ’ ορισμένον τύπον γινόμενη θρησκευτική διαβεβαί-
ωσις, ότι αληθή τις, λέγει ή υπόσχεται». Και συνεχίζει ο ίδιος��: «Την αποδεικτικήν του 
δύναμιν, λαμβάνει προ πάντων εκ της θρησκευτικής του ομνύοντος πεποιθήσεως, ότι το 
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επιορκείν βαρύ εστί αμάρτημα, ου μόνον υπό του ανθρωπίνου, αλλά και υπό του θείου 
νόμου κολαζόμενον». Ανεξάρτητα από τον αποδεικτικό, ή υποσχετικό του χαρακτήρα, 
ο Όρκος αποκτά νόημα, κυρίως, εν όψει ή κατά την εξέλιξη δικαστικού αγώνα, όπως 
ήδη ο Γάιος σημείωσε.�� Το χαρακτηριστικό του συνίσταται στη μετατροπή, ή τη χρη-
σιμοποίηση της θρησκευτικής του φύσης σε νομικά σημαντική πράξη, με την οποία 
επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη από το νομοθέτη πεποίθηση για την ανταπόκριση στην 
αλήθεια ενός προβαλλόμενου γεγονότος, ή για την εκπλήρωση μιας υποχρέωσης που 
αναλαμβάνεται. Η επίκληση του Θείου (ή της προσωπικής τιμής) συνδέει τον ορκιζόμενο 
με τις δυσμενείς συνέπειες της επιορκίας του. Έτσι, είναι περίπου φυσικό, η επιορκία 
να κολάζεται και από το νομοθέτη, ως έγκλημα περί την απονομή της δικαιοσύνης (βλ. 
π.χ. άρθρ. 22�, 226, 228 ΠΚ).

Η περίπτωση του Ιπποκρατικού Όρκου, σήμερα, όπου συνήθως δίδεται στο πλαί-
σιο ακαδημαϊκής, ή άλλης τελετουργικής διαδικασίας είναι σαφώς διαφορετική. Δεν 
πρόκειται σίγουρα για νομικό όρκο στο πλαίσιο, ή με αφορμή αντιδικία, ούτε όμως και 
για νομοθετημένο υποσχετικό Όρκο, όπου ο νόμος προδιαγράφει τις προϋποθέσεις 
και τη διαδικασία δόσης του σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. ο όρκος του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κατά το άρθρ. �� ΙΙ Σ, ο όρκος των Βουλευτών κατά το άρθρ. �9 Ι-ΙΙ Σ, των 
οργάνων της Τ.Α-αρθρ. 70 Ι Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, των δημοσίων υπαλλήλων, 
των δικηγόρων και συμβολαιογράφων κ.λπ.). Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν επι-
βάλλει ο νόμος�� την υποχρεωτική δόση του Ιπποκρατικού Όρκου. Μένει, συνεπώς, να 
ερευνηθεί σε τι συνίσταται η ενδεχόμενη δεσμευτικότητά του, στο επικρατούν σήμερα 
νομικό περιβάλλον.

Ο όρκος, εκτός νομικού πεδίου γενικά, είναι η εντονότερη μορφή, που μπορεί να 
πάρει η διαβεβαίωση ενός ομιλητή και ανήκει στο είδος του δημόσια εκφερόμενου Λόγου, 
που στην αμερικανική γλωσσολογική-φιλολογική βιβλιογραφία, αποκαλείται: speech 
act.�6 Αυτή η ειδική εκφορά λόγου έχει ως αποστολή να θέσει σε άμεση ισχύ αυτό που 
διαβεβαιώνει ή υπόσχεται να πράξει ο ομιλών. Με μια λέξη: speech act είναι κάτι σαφώς 
περισσότερο από το να λέγει κανείς κάτι. Εδώ κάνει αμέσως κάτι.�7 Η επίκληση του Ιπ-
ποκρατικού Όρκου, θα μπορούσε έτσι να θεωρηθεί μια μορφή ισχυρής, αλλά μη νομικά 
σημαντικής διαβεβαίωσης προς το κοινό, που βαίνει πέραν των νομίμων υποχρεώσεων, 
έχοντας να επιδείξει τα χαρακτηριστικά ενός speech act, περιφρουρώντας, μέσα από το 
ιπποκρατικό ένδυμα, την τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρικού λειτουργήματος, αλλά 
και την προσωπική-επαγγελματική καταξίωση του ορκιζομένου.

Η ψυχολογική αυτοδέσμευση του ορκιζομένου αποτελεί το μηχανισμό που εγγυάται 
την τήρηση των υποσχέσεων που περιέχονται στον όρκο και που ενισχύεται από δύο 
σημαντικούς παράγοντες: α) την επίκληση του Θείου (divine power) ή της Τιμής (δηλαδή 
της υπόληψης και σεβασμού, που απολαμβάνει κάποιος στην κοινωνία, πράγμα που 
αποτελεί αναφαίρετο στοιχείο της προσωπικότητας) και β) τη δημόσια εκφορά (public 
setting). Ο Ιπποκρατικός Όρκος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εν προκει-
μένω.�8 Η εκτέλεση της υπεσχημένης δραστηριότητας (συνιστάμενη σε συγκεκριμένες 
πράξεις, ή παραλείψεις) διασφαλίζεται έτσι από δύο πλευρές: Από την πλευρά του 
Θείου, με την έννοια πως ο παραβιάζων τον Όρκο τίθεται πια σε δυσμένεια από υπερ-
φυσικές δυνάμεις και από την πλευρά (κυρίως) του κοινού, σε κοινωνική μείωση (capitis 
deminutio), αφού η αστική τιμή, ως έννομο προστατευτέο αγαθό, προσβάλλεται από τον 
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ίδιο το φορέα της, που δεν τήρησε τα υπεσχημένα, ώστε να είναι περίπου αυτονόητη η 
κοινωνική μομφή και απαξία που θα επισύρει στο πρόσωπό του, αιτιώμενος εαυτόν για 
την κατάσταση που περιέρχεται.

Β) Μια απόπειρα νομικής αξιολόγησης του Όρκου

Το Corpus Hippocraticum είναι ένα γραπτό μνημείο της κλασικής-ελληνιστικής αλλά 
και ύστερης γραμματολογίας, καλύπτοντας μια περίοδο συγγραφής του, περίπου �00 
ετών (�00 π.χ. μέχρι �00 μ.Χ.).�9 Το συγγραφικό αυτό έργο επηρέασε βαθύτατα και δια-
χρονικά τη δυτική ιατρική σκέψη, αποτέλεσε ανέκαθεν σημείο αναφοράς (τουλάχιστον) 
από τους γιατρούς σε σχέση με τη Θεωρία και Πρακτική του λειτουργήματός τους, 
προσέφερε μια χρήσιμη εισαγωγή για τους ενδιαφερόμενους μη ειδικούς σε σχέση με 
επί μέρους κλάδους της ιατρικής επιστήμης, ενώ κυρίως θεμελίωσε για περισσότερα 
από 2000 χρόνια τις διαχρονικές ηθικές και φιλοσοφικές βάσεις της ιατρικής-επιστη-
μονικής δράσης.

Κορωνίδα αυτής της πολύτιμης πνευματικής παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς 
των προγόνων μας, είναι αδιαμφισβήτητα ο Όρκος. Στο Corpus τιτλοφορείται απλά 
ως Όρκος (Iusiurandum) και κατά παγία, θα έλεγα, παράδοση, όπως γινόταν και με 
όλα τα άλλα έργα της συλλογής, αποδίδεται και αυτό στο μεγάλο Κώο Ασκληπειάδη, 
σε κάθε δε περίπτωση αναγνωρίζεται από τους ειδικούς ο επηρεασμός του άγνωστου 
συγγραφέα του από τον πνευματικό πατέρα των Επιδημιών το Πρώτον, Επιδημιών το 
Τρίτον και του Προγνωστικών.�0 Φυσικά δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, ούτε διαθέτω 
τις σχετικές εξειδικευμένες φιλολογικές-ιστορικές γνώσεις και τα απαραίτητα μεθο-
δολογικά εργαλεία για να απαντήσω και σε αυτό το Ιπποκρατικό πρόβλημα, ούτε και 
άλλωστε έχει, τουλάχιστον για τους Νομικούς, κάποια βαρύνουσα πρακτική σημασία 
σήμερα, αν το κείμενο προέρχεται όντως από τη γραφίδα του ίδιου του Ιπποκράτη του 
Κώου (�60-�77 π.Χ.), αν τελικά γράφτηκε γύρω στο �00 π.χ., ή στο δεύτερο μισό του 
�ου αιώνα,�� ή τέλος αν άρχισε να χρησιμοποιείται και σε ποια έκταση και βαρύτητα, από 
τον πρώτο, μόλις μεταχριστιανικό αιώνα ή όχι, σύμφωνα με τις φιλολογικές πηγές.�2 Η 
φιλολογική αξία αυτού του σύντομου κειμένου είναι τεράστια, οι σχετικές συζητήσεις, 
και έρευνα για τον αληθινό συγγραφέα, το χρόνο συγγραφής, τη γνησιότητα του κλπ., 
είναι ενδελεχείς και συνεχείς, ίσως όμως και ατέρμονες.

Sedes materiæ ενός σύγχρονου επαγγελματία Νομικού είναι ο νόμος, η γραπτή, δε-
σμευτική και ετερόνομη έκφραση του Δικαίου, που θέτει η οργανωμένη κρατική εξουσία 
και με τη δύναμη του εξαναγκασμού, επιβάλλει και εγγυάται την εφαρμογή. Ξεκινώντας 
από αυτή τη μεθοδολογική βάση, ας αποφορτίσουμε συναισθηματικά το κείμενο, που 
αποτελεί τη βάση για τις αναλύσεις που θα ακολουθήσουν. Στους Πανδέκτες του Ιου-
στινιανού, την κατεξοχήν πηγή του ρωμαϊκού δικαίου, γίνεται μια και μοναδική φορά 
αναφορά από τον νομομαθή Παύλο στον Ιπποκράτη, σχετική με τον ελάχιστο χρόνο 
διάρκειας της εγκυμοσύνης,�� ενώ σε διάσπαρτα σημεία, υπάρχουν αρκετές, είναι η 
αλήθεια, ρυθμίσεις, που σχετίζονται με τους ιατρούς και μπορεί κανείς να πει ότι απο-
δίδουν ίσως, με αυστηρότητα πάντως, το πνεύμα του Όρκου και άλλων τμημάτων του 
Corpus Hippocraticum, χωρίς όμως να γίνεται η παραμικρή σχετική μνεία, ή αναφορά 
σε αυτά τα κείμενα, από τους ρωμαίους νομοδιδασκάλους.��

Στο μέτρο που ο Όρκος εισάγει κανόνες συμπεριφοράς σε μια επαγγελματική ομά-
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δα, δεν αποτελεί νόμο εξ αποκαλύψεως. Δημιουργήθηκε, εν τέλει, από τις ανθρώπινες 
ανάγκες και συναινέσεις, τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις πολιτισμικές αξίες, τα κρατούντα 
ήθη και τα έθιμα. Η πειστικότητά του δεν οφείλεται στο γεγονός ότι τον συνέγραψε ο 
Ιπποκράτης, αλλά στην αδιαμφισβήτητη ανάγκη να πλαισιωθεί η ιατρική δραστηριότητα 
από κανόνες, να γίνει προβλέψιμος ο δρων γιατρός και να τεθούν κριτήρια κοινωνικής 
και επαγγελματικής αξιολόγησής του. Η ηθική ακτινοβολία του κειμένου αρκεί per se για 
την ανάδειξή του σε διαχρονικό γραπτό-γλωσσικό σύμβολο της ιατρικής δεοντολογίας�� 
χωρίς να χρειάζεται τη συνεπικουρία της πρόσδοσης αυθεντίας μέσω ανάδειξης της 
πνευματικής του πατρότητας.

Ο Ιπποκρατικός Όρκος, δεν αποτέλεσε νομικό κείμενο, ειδικά νόμο-γραπτό κανόνα 
δικαίου,�6 με την έννοια της εξαναγκασμένης από την κρατική εξουσία γενικής εφαρμογής 
του, συνδυασμένης με την επαπειλή κυρώσεων κατά των παραβατών των επιταγών του, 
όπως συνέβη αργότερα, περιπτωσιολογικά, στο ρωμαϊκό δίκαιο.�7 Δεν είναι, συνεπώς, 
νόμος, ούτε θρησκευτικό ιερό κείμενο stricto sensu,�8 ικανοποίησε όμως την ανθρώπινη 
ανάγκη (και οι γιατροί είναι άνθρωποι) για προσανατολισμό της δράσης τους,�9 ιδίως σε 
περιπτώσεις αντιμετώπισης εκ μέρους τους ηθικού διλήμματος,60,6� αφού ως γνωστό η 
ύπαρξη κανόνων είναι σημαντική βοήθεια σε αυτόν που καλείται να λάβει μια απόφαση 
(πράγμα που αναγνωρίζει και ο ΚΙΔ στο άρθρ.��, παραπέμποντας και στον Όρκο, μέσω 
της αναφοράς στο άρθρ. 2), προσφέροντας σε κάθε περίπτωση, κανονιστικές κατευ-
θυντήριες αρχές, διατυπωμένες ρεαλιστικά και ορθολογικά, για τέσσερα τουλάχιστον 
πεδία: α) για την ιατρική εκπαίδευση, β) για τη σχέση γιατρού-ασθενούς, γ) για το ιατρικό 
επάγγελμα και δ) την επαγγελματική στρατηγική. 

Ο γιατρός της κλασικής (τουλάχιστον) εποχής χρειάζονταν σίγουρα αυτές τις κατευ-
θύνσεις του Όρκου, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμένων τεχνικών δυνατοτήτων και 
γνώσεων, εξοπλισμένος, κυρίως, σε μεθοδολογικό επίπεδο βασικά από την προσεκτική 
παρατήρηση και τη μακρά εμπειρία, για να μπορέσει να ασκήσει με επιτυχία το επάγγελ-
μα και συναφώς να επιβιώσει οικονομικά. νομιμοποιώντας ταυτόχρονα ηθικά-κοινωνικά 
το ιατρικό επάγγελμα, που μπορούσε να προβάλει προς τα έξω τη Μagna Charta της 
εμπιστοσύνης προς αυτό,62 αντλώντας από αυτή (ιδίως από την τεκμαιρόμενη αποδοχή 
και εφαρμογή των επιταγών του) αυθεντία και αξιώνοντας σεβασμό αλλά και οικονομικό 
αντίκρισμα στη σύμφωνη με τις ηθικές επιταγές δράση του. Τα δεδομένα αυτά είχαν 
άμεσες συνέπειες στην ιατρική σκέψη αλλά και δράση και εδώ έρχεται η βοήθεια αλλά 
και ο επηρεασμός από τον Όρκο, το πρώτο μέρος του οποίου είναι αφιερωμένο στη 
σχέση διδασκάλου και μαθητή της ιατρικής, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο Όρκος 
δινόταν μάλλον κατά την έναρξη της ιατρικής εκπαίδευσης.

Το δεύτερο μέρος, για μας τους νομικούς σημαντικότερο, αφορά στη διαχρονική 
σχέση ιατρού και ασθενούς. Με μια πρόταση, θα κατέγραφε κανείς από νομικής σκο-
πιάς, πως ο Όρκος δεν απευθύνεται στον ασθενή, ούτε δίδεται προς αυτόν, ούτε τέλος 
δημιουργεί νομικές υποχρεώσεις του γιατρού απέναντί του, ή άλλες νομικές συνέπειες 
για την περίπτωση κακής άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.6� Σε καθαρά ρεαλιστική 
βάση θα έλεγε κανείς ότι οι βασικές επιταγές, που αναφέρονται στο κείμενο, δεν απο-
σκοπούν μόνο στην ηθική επένδυση της ιατρικής δράσης και ενίσχυση της αυθεντίας 
του γιατρού, αλλά στο ίδιο μέτρο και στη διαφύλαξη της επαγγελματικής επιβίωσής 
του. Εν όψει δηλαδή των περιορισμένων (τότε) θεραπευτικών δυνατοτήτων, επιβαλλόταν 



���

ο ιπποκραΤικος ορκος και η επιβιωςη Του ςΤο ςυγχρονο νομικο περιβαλλον

ως σκοπιμότερο, για το γιατρό να μείνει αδρανής και να αποφύγει έτσι επιπρόσθετες 
επιπλοκές στην υγεία του ασθενούς, γεγονός που θα τον δυσφήμιζε, παρά να χειροτε-
ρεύσει την υγεία του με μια εσφαλμένη θεραπευτική αγωγή.6�

Η υπόδειξη για παράλειψη ανάληψης συγκεκριμένης δράσης αποσκοπούσε βασικά στην 
προστασία του γιατρού,6� από την ανάγκη να λάβει θέση στη συγκρουσιακή κατάσταση, 
αφενός να πρέπει να ενεργεί για διάσωση της ζωής του ασθενούς του και αφετέρου να 
καλείται να χρησιμοποιεί τις γνώσεις και δυνατότητές του για την πρόωρη-βίαιη λήξη της 
ζωής. Οι προβλέψεις του Όρκου, για αποχή από την παροχή συμβουλών και βοήθειας 
σε υποψήφιο αυτόχειρα, η απαγόρευση θανάτωσης, ή πρόκλησης βλάβης σε άνθρωπο 
και της τεχνητής διακοπής της κύησης, είχαν ως στόχο, να προβάλουν στη δημόσια 
ζωή το γιατρό, ως εγγυητή της ζωής και της υγείας και να αποφευχθεί ο διασυρμός και 
η ηθική του μείωση. Στο ίδιο μήκος κύματος, βρίσκεται τέλος και η τήρηση εχεμύθειας 
και η αποφυγή σύναψης γενετήσιων σχέσεων.

Στο τρίτο μέρος του κειμένου περιλαμβάνονται οι κυρώσεις, που θα θίξουν το γιατρό, 
που δε θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ορκίζεται να αναλαμβάνει. Η δραστηριότητα εκ 
μέρους του εντός των προδιαγραφέντων ορίων συνιστά στην ουσία το επαγγελματικό 
του «κεφάλαιο», αφού η αγνόηση των επιταγών θα προσβάλουν ευθέως την εικόνα, τη 
φήμη και υπόληψή του και σε τελική ανάλυση θα βλάψουν ανεπανόρθωτα την επαγγελ-
ματική υπόστασή του. Οι κινητήριες δυνάμεις, που τον ωθούν στη συμπεριφορά αυτή, τη 
σύμφωνη με τις επιταγές του Όρκου, είναι η επιτυχία του στη ζωή και το επάγγελμά του 
και η υστεροφημία του, γεγονός που προκύπτει από την ίδια τη διατύπωση του κειμένου, 
όπου η αναφορά στα κακά που θα συμβούν στον παραβάτη γιατρό γίνεται μόνο εντελώς 
περιθωριακά και λιτά στο τέλος («παραβαίνοντι δε και επιορκέοντι ταναντία τουτέων»), 
στην πράξη δηλαδή η ανυπακοή στον Όρκο θα επέσυρε την επαγγελματική αστοχία και 
την κοινωνική υποβάθμιση, οδηγώντας στην αφάνεια και την ανυποληψία («Αδοξία»).66 
Παρά το γεγονός δηλαδή ότι μέσω του Όρκου ο γιατρός υπόσχεται να χρησιμοποιεί 
τις γνώσεις και την πείρα του υπέρ των ασθενών, η δέσμευση, όπως λέχθηκε, δεν είναι 
νομική. Η κύρωση παραμένει ηθική και ψυχολογική.

Γ) Ιατρική –επαγγελματική Ηθική και ο ρόλος του Δικαίου

Η μελέτη του Ιπποκρατικού Όρκου, όπως αυτός σκιαγραφήθηκε, θέτει καταρχήν 
σε συζήτηση τη σχέση της Ιατρικής και με την Ηθική.67 Η Ηθική στην Ιατρική σχετίζεται 
με τη φιλοσοφική Ηθική. Με άλλη διατύπωση θα έλεγε κανείς πως πρόκειται για τη 
φιλοσοφική θεμελίωση της ηθικής συμπεριφοράς κατά την άσκηση της ιατρικής. Με 
την έννοια αυτή, η ιατρική Ηθική δεν αποτελεί ιδιαίτερο είδος Ηθικής, αλλά Ηθική που 
σχετίζεται με ειδικές καταστάσεις. 

Η ιατρική είναι ένα ιδιάζον επάγγελμα-λειτούργημα (βλ. άρθρ. 2 Ι ΚΙΔ). Έχει ως 
κύρια αποστολή να παρέχει βοήθεια στους ανθρώπους, που υποφέρουν από κάποια 
νόσο, κάποια διαταραχή, ή μειονεξία. Η παρεχομένη βοήθεια συνίσταται σε επέμβαση 
στη σωματική, πνευματική, ή και ψυχική ακεραιότητα του ασθενούς (ενδεχομένως και 
στη σφαίρα της προσωπικής-οικογενειακής του ζωής) και αναγκαστικά σε προσβολή 
έννομων αγαθών του, γεγονός που απαιτεί μια εξαιρετική δικαιική νομιμοποίηση, που 
μόνο ο νομοθέτης μπορεί να παράσχει στο θεράποντα γιατρό. Αποφυγή κινδύνων για το 
γιατρό και τον ασθενούς και ρυθμίσεις επαγγελματικής και επιστημονικής συμπεριφοράς 
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απαιτούν εξειδικευμένα νομικά μέσα. Η επαγγελματική Ηθική του ιατρικού επαγγέλματος 
δε στέκεται όμως απομονωμένη, δίπλα στο Δίκαιο, αλλά το διαποτίζει στο μέτρο που 
αφορά κυρίως τις έννομες σχέσεις μεταξύ γιατρού και ασθενούς.68

Η νομική και ηθική υπευθυνότητα του γιατρού, όχι όμως πια και ο (παρωχημένος) 
ιατρικός πατερναλισμός,69 που είναι διάχυτος στον Όρκο, προκύπτει τελικά από το 
γεγονός ότι έρχεται σε επαφή, από θέσεως ισχύος,70 (ακόμη και αν αυτή η υπεροχή 
αυτοπεριορίζεται από τη θεραπευτική προσπάθεια και το προσδοκώμενο θεραπευτικό 
αποτέλεσμα), με ύψιστα έννομα αγαθά των ασθενών και του οικογενειακού κύκλου 
του. Πρόκειται συγκεκριμένα για τη ζωή, την υγεία, γενικότερα την ευεξία αλλά και την 
αξιοπρέπεια και προσωπικότητα του άλλου, δηλαδή για αγαθά, για την επανάκτηση, 
διατήρηση και βελτιστοποίηση των οποίων έχει (και νομικό) καθήκον να συμπράξει lege 
artis ο γιατρός. Ο ασθενής πρέπει να αποφασίσει (αφού μπορέσει να διαμορφώσει, 
μέσω των πληροφοριών, που θα του παρασχεθούν) ίδια γνώμη, να επιτρέψει στο γιατρό 
την επέμβαση στην προσωπική σφαίρα του και την ακεραιότητά του, επαφιέμενος στις 
υπηρεσίες του αλλά και φέροντας το θεραπευτικό κίνδυνο από την έκβαση της ιατρικής 
πράξης, που θα αποφασίσει και θα εκτελέσει, με τη σειρά του, ο γιατρός, που κατέχει 
ειδικές ανανεούμενες- συμπληρούμενες διαρκώς γνώσεις7� (αποκτηθείσες μέσα από μια 
χρονοβόρα και κοπιώδη εκπαιδευτική διαδικασία), έχοντας απεριόριστη πρόσβαση σε 
φαρμακευτικά παρασκευάσματα και κατέχοντας τεχνικές-επιστημονικές γνώσεις, που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μη θεραπευτικούς, κατ’ ανάγκη, σκοπούς, μπορώ-
ντας τελικά όχι μόνο να σώσει τη ζωή αλλά ενδεχομένως και να την αφαιρέσει.72

Όμως, ο Νόμος, η βάση, αν όχι η ίδια η ουσία του Κράτους, βρίσκεται σε κρίση, 
που απειλεί τη διάκριση των εξουσιών και το κοινωνικό κράτος δικαίου. Η πλημμυρίδα 
νόμων, η πολυπλοκότητα των ρυθμίσεών τους, ο επιπόλαιος, ή και συχνά πειραματικός 
χαρακτήρας τους, η αντιφατική νομολογία και διοικητική πρακτική κ.ά. δείχνει ότι συ-
χνά δεν είναι πια το θετικό Δίκαιο ικανό να αντανακλάσει πάνω του τη μεταβαλλόμενη 
πραγματικότητα. Ο Νόμος μετατρέπεται ο ίδιος σε πρόβλημα. Απόλυτο μέτρο για τη 
Δικαιοσύνη δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει μεταφυσική του Δικαίου.7� Η χωρίς όρια 
«εκνομίκευση» της Ιατρικής (Verrechtlichung der Medizin) βλάπτει και το Δίκαιο και την 
Ιατρική. Νομικές διατάξεις και κανόνες που διέπουν την Επιστήμη δεν είναι ικανοί να 
εγγυηθούν πλήρως την ισχύ ηθικών θεμελιωδών αξιών. Η υπευθυνότητα του γιατρού, 
που μπορεί να στηρίζεται σε Κώδικα ηθικής δράσης και συμπεριφοράς του, αναπληρώνει 
αυτό το έλλειμμα.7� Ο νομοθέτης πρέπει να επεμβαίνει, πέραν του αναγκαίου μέτρου, 
για τη νομιμοποίηση της ιατρικής δράσης, μόνο όταν η αυτορρύθμιση, απολαμβάνοντας, 
κατά τα λοιπά, κοινωνική αποδοχή, αστοχεί και ειδικά όταν ο αυτοέλεγχος (μέσω των 
μηχανισμών ελέγχου και επιβολής της προβλεπόμενης από τους εσωτερικούς κανόνες 
επαγγελματικής συμπεριφοράς) αδυνατεί να εκπληρώσει την αποστολή του.7�

Πόρισμα: Η αυτορρυθμιστική ικανότητα του ιατρικού επαγγέλματος, όπως ιστορικά 
καταγράφεται σε έργα του Corpus Hippocraticum, ιδίως δε στον Όρκο, νομιμοποιείται 
κοινωνικά μέσω του κύρους της επιστημονικής γνώσης των γιατρών και της πιστοποί-
ησής της από το σύστημα της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και αφετέρου μέσω 
της αυστηρής επαγγελματικής Ηθικής του κλάδου τους στους άξονες της σχέσης τους 
με τους ασθενείς, την επιστήμη και την κοινωνία κυρίως.76

Η γενικότερη σημασία του Όρκου και των σύγχρονων μετεξελίξεών του σε διεθνή 
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κείμενα, που εντοπίζονται στην περιοχή του λεγόμενου «μαλακού δικαίου», που δεν προ-
βλέπει κυρώσεις, ή μηχανισμούς επιβολής, είναι, με βάση τα λεχθέντα, διπλή: Βοήθεια 
στον γιατρό κατά τη λήψη εκ μέρους του κρίσιμων αποφάσεων και δημιουργία εμπιστο-
σύνης στον ασθενή, τους συναδέλφους και την κοινωνία, ότι ο γιατρός θα ενεργήσει 
στο πλαίσιο των a priori καταγεγραμμένων ηθικών Αρχών και Αξιών.

2. Ο ΕΠΙΒΙΩΝΩΝ «ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ» ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ

Η ιατρική δεοντολογία περιέχει τις ηθικές αρχές και αξίες, που διεκδικούν να ρυθ-
μίσουν την άσκηση της Ιατρικής, τις σχέσεις των γιατρών με τους συναδέλφους τους 
και τη θέση τους στο κοινωνικό περιβάλλον και χαρακτηρίζονται από ένα ικανό βαθμό 
αφαιρετικής σαφήνειας και συνοχής, ώστε να αφομοιωθούν από το κρατικό δίκαιο και 
να πάρουν, κατά σαφή νομοθετική παραχώρηση, τη μορφή ουσιαστικού κρατικού νόμου, 
όπως λ.χ. συνέβη με τις ρυθμίσεις του (καταργηθέντος με το άρθρ. �7 του ΚΙΔ) Β.Δ. της 
2�-�/6-7/�9�� και το άρθρ. 27 του Α.Ν. ��6�/�9�9 και συνεπώς να είναι πια εφαρμόσιμες 
και ελέγξιμες, κυρίως, από τα δικαστήρια και τις διοικητικές αρχές. 

Η μετάλλαξη των ηθικών-δεοντολογικών κανόνων (με τη μορφή όχι μόνο Κωδίκων 
Συμπεριφοράς, αλλά και Όρκων) στο πεδίο της Ιατρικής (και όχι μόνο) σε κανόνες δικαί-
ου, δηλαδή καταναγκαστικούς κανόνες συμπεριφοράς, αποτελεί μορφή νομιμοποίησης 
ενός ιδιωτικού (μη κρατικού) Δικαίου.77 Από πλευράς Κοινωνιολογίας του Δικαίου το 
φαινόμενο αυτό διχάζει: κατά μια εκδοχή, η ιατρική δεοντολογία, όποια μορφή αυτή 
παίρνει, εκφράζει την κανονιστική αυτονομία μιας οργανωμένης κοινωνικής-επαγγελ-
ματικής ομάδας με υψηλό βαθμό συνοχής και κοινωνικής αποδοχής. Η αποδοχή των 
κανόνων που θέτει αυτή η ομάδα από το κράτος έχει την έννοια πως τελικά οι γιατροί 
επιβάλλουν τους κανόνες τους και συνάμα επιτυγχάνουν τη θεσμική αναγνώριση της 
αυτοτέλειάς τους. Κατά μια άλλη, όχι αναγκαστικά αντίθετη εκδοχή, η αφομοίωση των 
κανόνων της ιατρικής δεοντολογίας από την Πολιτεία αποτελεί ένδειξη της ικανότητας 
του κρατικού δικαίου να απορροφά κοινωνικούς-επαγγελματικούς κανόνες, εξισορρο-
πώντας τον αυτόνομο χαρακτήρα της προέλευσής τους, με την ετερόνομη λογική των 
νομοθετικών οργάνων και των διαδικασιών του.

Έχει επισημανθεί και σε άλλο σημείο, ότι η ύπαρξη κανόνων, που έχουν τεθεί in 
abstracto και σε ανύποπτο χρόνο είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, ως «εργαλείο» προκειμένου 
να ληφθεί μια απόφαση. Οι συνθήκες της συγκεκριμένης στιγμής και η επιτακτική 
ανάγκη για άμεση ανταπόκριση δεν επιτρέπουν συχνά, την ήρεμη και με χρονική άνεση 
εκτίμηση και στάθμιση των ενδεχόμενων εξελίξεων και συνεπειών από τη λήψη της 
μιας, ή της άλλης εναλλακτικής λύσης και την ένταξη και κατάταξή τους σε κάποιο 
σύστημα αξιών. Εδώ, αναδεικνύεται η πρακτική σημασία της ύπαρξης γραπτών, ή και 
άγραφων επαγγελματικών Αρχών, Αξιών και Κανόνων, που μπορούν να λειτουργήσουν 
ως κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη απόφασης και γενικότερα για την ακολουθητέα 
συμπεριφορά. Επειδή μάλιστα οι ανθρώπινοι Πολιτισμοί και Κοινωνίες δε βρίσκονται σε 
απομόνωση μεταξύ τους, ζητείται από την Ιατρική μια διασυνοριακή και δια-θρησκευτική 
επαγγελματική Ηθική, αφού ο ασθενής, οπουδήποτε στο κόσμο, λόγω της κινητικότητας 
του πληθυσμού, αλλά και της εξάπλωσης των ασθενειών, στην αγωνία του για θεραπεία, 
έχει την απαίτηση να αντιμετωπιστεί, οπουδήποτε ιατρικά, με βάση κάποιο ενιαίο ιατρικό 
κώδικα επαγγελματικής συμπεριφοράς.
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Ο Όρκος ενσάρκωσε για περισσότερο από 2000 χρόνια μια τέτοια υπερέχουσα 
κανονιστική ισχύ. Οι απλοί, κατανοητοί κανόνες του, εύκολοι στη απομνημόνευση και 
την εφαρμογή, (συν)διαμόρφωσαν την ιατρική δράση μέχρι τις ημέρες μας, χωρίς να 
έχουν τεθεί, ή επιβληθεί με τη βία από κάποια τυπική-νομοθετική Αυθεντία. Ο Όρκος 
επιβίωσε λόγω της εσωτερικής πειστικότητας και δύναμης που ανέδυε, ως εάν να μην 
υπήρχε για την ιατρική Ηθική άλλη εναλλακτική πρόταση πέραν αυτού.78 Η επιβίωσή 
του, οφείλεται όμως και σε έναν παλαιόθεν ισχύοντα νομοτεχνικό εμπειρικό κανόνα: όσο 
λεπτομερέστερο είναι ένα κανονιστικό νομικό κείμενο τόσο γρηγορότερα απαξιώνεται. 
Αυτό συχνά λησμονείται από το σύγχρονο νομοθέτη, στην προσπάθειά του να ρυθμίσει 
τα πάντα και με κάθε δυνατή λεπτομέρεια.

Οι διαχρονικά αναλλοίωτες ηθικές βάσεις-επιταγές του Όρκου, στο μέτρο που αφο-
ρούν στη σχέση γιατρού-ασθενούς, εξακολουθούν, στο πλαίσιο μιας «Μικρο-ηθικής» του 
επαγγέλματος, να αποτελούν το ανάχωμα σε τέτοιες εξελίξεις και εγγυώνται τη διαρκή 
επικαιρότητά του. Όμως από την πλευρά ενός νομικού χρειάζεται ένα «μεθοδολογικό 
εργαλείο», που θα μετατρέψει τις ηθικές αυτές βάσεις σε γενικής ισχύος εφαρμοστέους 
κανόνες. Στις έννομες τάξεις της ηπειρωτικής Ευρώπης, συνεπώς και στη χώρα μας, 
αδιαμφισβήτητο σημείο εκκίνησης είναι ο γενικός και αφηρημένος γραπτός ισχύων 
κανόνας δικαίου, στον οποίο ο δικαστής (και γενικότερα ο εφαρμοστής του Δικαίου) 
υπάγει τα πραγματικά περιστατικά (facts) για να αντλήσει την έννομη συνέπεια, που 
αποτελεί και το ζητούμενο. Συνεπώς, επιχειρηματολογία (reasoning), που να στηρίζει και 
να οδηγεί σε διατακτικό, με βάση μη ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις, ή ιστορικά κείμενα, 
ή ακόμη γενικές και αόριστες ηθικές αξίες και σταθμίσεις, δε μπορεί να έχει πρόσβαση 
στα ηπειρωτικά δίκαια. Αντίθετα, η επαγωγικά (από ισχύουσες πάντα διατάξεις) εκμαί-
ευση κατευθυντήριων αρχών, ή ακόμη η συγκεκριμενοποίηση, γενικών ρητρών (δηλαδή 
αόριστα διατυπωμένων κανόνων δικαίου, που επιδέχονται συγκεκριμενοποίηση), μπορεί 
να αποτελέσει το μέσο για την πρόσβαση στο ισχύον δίκαιο των κλασσικών-διαχρονι-
κών ιπποκρατικών υποδείξεων. Τη νοητική προσπάθεια ενισχύει κατά τη γνώμη μου, το 
άρθρο 2Ι του ΚΙΔ

Πρόκειται συγκεκριμένα για τις εξής κατευθυντήριες αρχές, που αποδίδουν σε με-
γάλο μέρος τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε άλλες συγγενείς νομικά χώρες, 
ιδίως δε στην Ελβετία και τη Γερμανία για πρόσδοση, με την παραπάνω σκιαγραφηθείσα 
έννοια, νομικής επικαιρότητας στον Όρκο79 στο περιβάλλον, πάντοτε, των ευρωπαϊκών-
ηπειρωτικών δικαίων:

Α) Προστασία της ανθρώπινης ζωής στην αρχή, το τέλος και κατά τη διάρκειά της. 
Β) Αποφυγή πρόκλησης βλαβών. Γ) Σεβασμό της προσωπικότητας. Δ) Προστασία 
της ιδιωτικής σφαίρας. Ε) Δημιουργία συνθηκών εμπιστοσύνης και ΣΤ) Διαφύλαξη 
των ιατρικών γνώσεων και δυνατοτήτων και αποφυγή καταχρήσεων.

Οι παραπάνω βασικές κατευθυντήριες Αρχές-Ιδέες, που αναβλύζουν από τα αρχαία 
ιπποκρατικά κείμενα, συνιστούν πια επίκαιρες-δεσμευτικές νομικές επιταγές, που συν 
τοις άλλοις έχουν την ικανότητα να εξειδικεύουν, στο πεδίο του κοινού δικαίου, αόριστες 
νομικές έννοιες (π.χ. καλή πίστη, συναλλακτικά ήθη, επιμέλεια στις συναλλαγές κλπ) 
και με αυτή την έννοια, ειδικά στο αστικό δίκαιο, προσδιορίζουν τα βασικά κριτήρια 
για τη συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη του γιατρού, για την κατάφαση, ή μη του 
παρανόμου και της υπαιτιότητας.80 Και με την έννοια αυτή αποκαλύπτεται μια ακόμη 
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προσφορά του Όρκου στην εφαρμογή αυτή τη φορά του κοινού δικαίου. Ακόμη, μέσω 
των αρχών αυτών μπορούν να δικαιολογηθούν και λύσεις σύγχρονων προβλημάτων, 
όπως αυτών που ανακύπτουν από τη σχέση του γιατρού με το μελλοντικό-ενδεχόμενο 
ασθενή του και την ex ante ρύθμισή της. Στις ημέρες μας συζητείται ευρέως το πρό-
βλημα του επιτρεπτού των λεγομένων διαθηκών των ασθενών (Patiententestamente), 
δηλαδή του κύρους και δεσμευτικότητας των γραπτών προκαταβολικών εντολών προς 
τους μελλοντικούς θεράποντες γιατρούς, σχετικά με την ακολουθητέα περίθαλψη και 
ιατρική φροντίδα, όταν ο εντολέας δε θα είναι σε θέση να εκφράσει τη βούλησή του. 
Στη Γερμανία υπάρχει από το φθινόπωρο του 2009 ειδική ρύθμιση (§�90�α γερμΑΚ και 
επ.). Στη Γαλλία έχουμε από το 200�, με το νόμο αρ. 200�-�07 την 22/�/200�, αντίστοιχη 
διαταγή, ενώ στην Ελβετία εκκρεμεί η θέση σε ισχύ σχετικού νομοσχεδίου (βλ. ιδίως 
άρθρ. �70 ελβΑΚ, όπως τροποποιείται).

Οι κατευθυντήριες αρχές, αποτέλεσμα μιας νέας ανάγνωσης του αρχαίου κειμένου 
όχι μόνο του Όρκου, αλλά και του υπόλοιπου, συναφούς με τα θέματα που θίγονται εδώ, 
Corpus Hippocraticum, (γιατί θεωρώ μεθοδολογικά παρακινδυνευμένο να προβάλλεται 
ο Όρκος αποκομμένος από το υπόλοιπο έργο, ενώ αποτελεί απλώς την εμφανέστερη 
και γνωστότερη στους περισσότερους γραπτή όψη του), ενσωματώνουν την ελάχιστη 
δυνατή συναίνεση σε θέματα ιατρικής Ηθικής και αποτελούν, πιστεύω, το σκληρό πυρήνα 
του Όρκου, που ο νομοθέτης μας, μέσω του αρθρ. 2 ΙΙ ΚΙΔ, αλλά και των ειδικότερων 
ρυθμίσεων του ίδιου νόμου, ουσιαστικά μετατρέπει σε ένα δεσμευτικό νομικό κείμενο. 
Εναπόκειται στην κοινωνική «Μακρο-ηθική», να τους αφομοιώσει, αν δεν το έχει ήδη, 
προ πολλού, πράξει.8�

ΙV. ΕΝ ΚΑΤΑΚλΕΙΔΙ

Έχει να επιδείξει σήμερα, το κείμενο του Όρκου σε ένα ευμετάβλητο και άκρως 
απαιτητικό κοινωνικό, επιστημονικό-τεχνολογικό, νομικό και οικονομικό περιβάλλον, 
την ίδια αντοχή στο χρόνο, με αυτήν που επέδειξε ως ιστορικό γραπτό κείμενο, του 
�00 π.Χ.; Και ακόμη παραπέρα, μπορεί, αν όχι φυσικά ο ίδιος ο Όρκος κατά γράμμα, 
αλλά οι κεντρικές ιδέες που ενσαρκώνει, να μεταφερθεί mutatis mutandis ως κώδικας 
επαγγελματικής συμπεριφοράς (code of practice), δηλαδή ως μορφή αυτορρύθμισης, 
και σε άλλους επαγγελματικούς χώρους, κλονίζοντας τον νομικό Μονισμό;

Ο Όρκος υπήρξε στην εποχή του (όχι φυσικά αυτή του Ιπποκράτη και του Γαληνού, 
αλλά πολύ αργότερα, ιδίως μάλιστα σε εποχή, που οι θρησκευτικές, πολιτικές και 
κοινωνικές συνθήκες είχαν μεταβληθεί δραματικά, από την εποχή της συγγραφής του) 
λειτουργικός, γιατί κατάφερνε να συνδυάσει θεμελιώδεις ηθικές αξίες με τις πρακτικές 
αναγκαιότητες, που έπρεπε να λάβει υπόψη του ο γιατρός κατά το καλώς νοούμενο 
ίδιο συμφέρον του.82 Οι ηθικές υποχρεώσεις που προέρχονταν από τον Όρκο μπορού-
σαν να τηρηθούν, γιατί βρίσκονταν σε μια αρμονική και εξισορροπημένη σχέση με τις 
δικαιολογημένες απαιτήσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών, δηλαδή των διδασκάλων 
και μαθητών της τέχνης, των μαχόμενων ιατρών, των ασθενών τους και εν τέλει της 
κοινωνίας. Αυτή η ισορροπία, μπορεί να θεωρηθεί ως η κατεξοχήν ιστορική προσφορά 
του Όρκου.

Η ιστορία όμως, όπως αποτυπώνεται στον Όρκο, δε μας απαλλάσσει από τις σύγ-
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χρονες ευθύνες μας, υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι η ιστορική συνέχεια αποτελεί την 
αναγκαία προϋπόθεση για τη διαμόρφωση του παρόντος και του μέλλοντος. Η παραπέρα 
επιβίωση του Όρκου, σε ένα περιβάλλον επαπειλούμενης κατάρρευσης ηθικών αξιών, 
οικονομικών συγκρούσεων και κρίσεων αλλά και αλματώδους ανάπτυξης των θετικών 
επιστημών και τεχνικών, δεν περιορίζεται μόνο στο χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, 
αλλά βαίνει πέραν της ιατρικής, πράγμα που αναδεικνύει το διαχρονικό μεγαλείο του.

Κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ για την Ειρήνη το �99�, ο τιμηθείς εξέχων 
Φυσικός Sir Joseph Rotblat, στην πανηγυρική ομιλία του με θέμα: “Remember your Hu-
manity”, είπε ανάμεσα σε άλλα και τα εξής: “Τhe time has come to formulate guidelines for 
the ethical conduct of scientists, perhaps in the form of a voluntary Hippocratic oath”!8�

Ο ΟρΚΟΣ
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ο θεράπων γιατρός ενός ζεύγους, διαπίστωσε κατά την ιατρική εξέταση του συζύγου ότι 
είχε γίνει φορέας AIDS. Το ηθικό δίλημμα για τον γιατρό ήταν, αν θα έπρεπε να ενημερώσει 
τη σύζυγο, που τον επισκέφτηκε στη συνέχεια για δικό της πρόβλημα, αφού ο σύζυγός της 
αδράνησε σκόπιμα. Ο ΟΡΚΟΣ, ως βοήθημα προσανατολισμού-κριτήριο επιλογής ανάμεσα 
στην υποχρέωση εχεμύθειας απέναντι στον ένα πελάτη (το σύζυγο) και την προστασία της 
ζωής-αποφυγής βλάβης της συζύγου (επίσης πελάτιδας), αστοχεί. Τη λύση δίδει εδώ ο νο-
μοθέτης. Στο δίκαιό μας εφαρμόζεται το άρθρ. �7� ΙΥ ΠΚ, κατά το οποίο, η παράβαση του 
επαγγελματικού απορρήτου, δεν είναι άδικη και παραμένει ατιμώρητη, αν ο υπαίτιος απο-
βλέπει στην εκπλήρωση καθήκοντος ή εννόμου ή για άλλο λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους 
συμφέροντος δημοσίου ή του ιδίου ή κάποιου άλλου, το οποίο δεν μπορούσε να διαφυλαχθεί 
διαφορετικά. Στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει κανείς και με την επίκληση του άρθρ. 2� ΠΚ, 
που ορίζει ότι η κατάσταση ανάγκης αποκλείει τον άδικο χαρακτήρα της πράξης, μέσα από τη 
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