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ανΤι προΛογου

Η ταχεία εξέλιξη των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, σε συνάρτηση με τις 
κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, έχουν διευρύνει 
το χάσμα ανάμεσα στον πνευματικό και τον υλικό πολιτισμό του γιατρού. Οι κα-
ταστάσεις αυτές έχουν διαταράξει, διαχρονικά, τις σχέσεις γιατρού-αρρώστου, 
ενώ οδήγησαν σε μια προοδευτική απαξίωση και της ανθρωπιστικής επιστήμης, 
με συνέπεια η προσφορά προς την κοινωνία, να μη στηρίζεται στις αξίες της ζωής. 
Στην εποχή μας, η άρνηση των αρχών και των κανόνων θέτει υπό αμφισβήτηση, 
πολλές φορές, ακόμη και το σύνολο των ηθικών αξιών. Επιπλέον, όταν η επιστήμη 
και η τέχνη αποσυνδέονται από τις ανθρωπιστικές τους αρχές, πώς να μην περι-
φρονούνται οι ηθικές αξίες. Ο γιατρός, ζει και εργάζεται σ’ έναν κόσμο αλλοτρι-
ωμένο από την ευμάρεια του χρήματος, αλλά και την υπέρμετρη φιλοδοξία της 
επιτυχίας, καταστάσεις που τον απομακρύνουν από το καθ’ αυτό έργο του, που 
είναι η φροντίδα του αρρώστου. Παράλληλα, έχει χάσει και την επαφή του με τις 
βασικές αρχές της Ιπποκρατικής διδασκαλίας. Πράγματι, οι γιατροί θυμούνται την 
ιστορία της επιστήμης τους, όταν είναι να βάλουν ένα απόσπασμα από αρχαίο 
κείμενο ως προμετωπίδα, στο κεφάλαιο ενός βιβλίου, ή σε ένα άρθρο τους. Από το 
σημείο αυτό και μετά, σταματά κάθε σχέση τους με την Αρχαία ελληνική Ιατρική. 
Ήλθε, συνεπώς, ο χρόνος να επαναφέρουμε, την Ιπποκρατική διδασκαλία, στα 
ενδιαφέροντα του γιατρού. Την ανάγκη αυτή καθιστά επίκαιρη η χαρακτηριστική 
επισήμανση του Αλέξανδρου Καββαδία (1884-1971), ο οποίος αναφερόμενος στο 
Νεοϊπποκρατισμό1 σε ομιλία του στην Ακαδημία, είχε τονίσει: 

Δεν θέλομε να υπάγομε oπίσω στον Ιπποκράτη αλλά εμπρός  
με τον Ιπποκράτη 

Aυτό, γιατί όπως υποστηρίζει και ο Livinxton2: 

Το ελληνικό πνεύμα, δεν είναι νεκρό επειδή είναι αρχαίο, είναι 
πολύ ζωντανό. Πρέπει να ανοίξουμε καλά τα μάτια μας, για να 
δούμε το ζωντανό φώς του. 

Ο Littre3 έχει τονίσει ότι οφείλουμε να ασχοληθούμε με την ιστορία της Αρχαίας 
ελληνικής Ιατρικής, γιατί: 

Όποιος δεν γνωρίζει τις πηγές και τη διαδρομή της επιστήμης 
του δε μπορεί να συνειδητοποιήσει το παρόν και να προβλέψει 
το μέλλον της. 
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Ο Laennec, αναφέρει ότι: 

Το μεγαλύτερο Ιπποκρατικό οικοδόμημα μπορεί και μετά από 
είκοσι πέντε αιώνες να τεθεί άφοβα στην πιο αυστηρή ανάλυση 
των ερευνητών γιατρών. 

Ο Paul Valery (1871-1945) είπε κάποτε τον αφορισμό: 

Ότι μόνο για τον άνθρωπο, που έχει μέσα του το πάθος για το 
μέλλον, αποκτά περιεχόμενο και αξία η ιδέα του παρελθόντος. 

Το ερώτημα, που αναδύεται, στη συνέχεια, αυτόματα είναι: 

Τι έχει μεσολαβήσει και κρατάει τον Έλληνα γιατρό μακριά από 
τα Αρχαία αυτά κείμενα 

Τις απαντήσεις θα μας δώσουν οι εισηγητές του 12ου Συμποσίου, του οποίου το 
θέμα είναι: 

Η σχέση του σύγχρονου γιατρού με τις Ιπποκρατικές αρχές  
και την ιστορία της επιστήμης του 

Ο εισηγητής, θα αναλύσει το περιεχόμενο μιας πραγματείας και θα διαχωρίσει τις 
σύγχρονες ιατρικές γνώσεις από εκείνες των Ιπποκρατικών γιατρών, με στόχο να 
ανακαλύψει τα ιατρικά και φιλοσοφικά μηνύματα που κρύβουν. Θα μπορέσουμε, 
έτσι, να δώσουμε μια ανάλυση των έργων της Ιπποκρατικής Συλλογής, ικανή να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον του γιατρού.

Για την Οργανωτική Επιτροπή

 Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος 
 Ευάγγελος Βογιατζάκης Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

ΒιΒΛιογραφια

	1.	Καββαδίας	π.	Αλ.	«Η	ιατρική	και	αι	ανθρωπολογικαί	επιστήμαι.	Ανακοίνωσις	εν	τη	Ακα-
δημία	Αθηνών,	Συνεδρία	14	Δεκεμβρίου	1963,	Αθήνα	1964	

	2.	Livinxton	P.	Το	ελληνικό	πνεύμα	και	η	σημασία	του	για	μας.	Εκδοτικός	οίκος	Γ.	Παπαδη-
μητρίου	μτφρ.	Τατάκη	Ν.	Αθήνα	

	3.	Littre	E.	Methods	and	Problems	in	Greek	Science,	Cambridge	University	Press	1991,	
Εκδ.	Αλεξάνδρεια	Αθήνα	1996
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Η Σχέση του Σύγχρονου γιατρού  
με τις ιπποκρατικές αρχές  
και την ιστορία της Επιστήμης του

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης, Λευκοθέα Σάββα

ΕιΣαγΩγΗ

Στη σύγχρονη εποχή, η ταχεία εξέλιξη των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, 
σε συνάρτηση με τις έντονες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αλλαγές, που επικρα-
τούν, έχουν διευρύνει, το χάσμα ανάμεσα στον πνευματικό και τον υλικό πολιτισμό του 
γιατρού. Συνέπεια αυτού είναι και η πλήρης σχεδόν απομάκρυνση του γιατρού από τις 
γνώσεις της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής και φιλολογικής Γραμματείας. Οι μεταβολές 
αυτές, οδήγησαν σε προοδευτική απαξίωση της ανθρωπιστικής ιατρικής, με συνέπεια 
η προσφορά του γιατρού προς την κοινωνία να μην στηρίζεται πλέον αποκλειστικά στις 
αξίες της ζωής, αλλά να έχει στρέψει το βλέμμα περισσότερο στην απόκτηση υλικών 
αγαθών. Η θέση αυτή του γιατρού στην κοινωνία, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες και τους 
προβληματισμούς που δημιουργούν οι νέες κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις, δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή. Αυτό γιατί η ηθική δεν μπορεί να λειτουργεί με 
εκπτώσεις. Και όταν συμβαίνει αυτό πρέπει να αναζητούνται τρόποι αντιμετώπισής του.

Παράλληλα ο γιατρός έχει χάσει την επαφή του με τις βασικές αρχές της Ιπποκρα-
τικής διδασκαλίας, γεγονός που κατέστησε επιτακτική την ανάγκη επαναφοράς της 
στα ενδιαφέροντα του γιατρού. Την ανάγκη αυτή καθιστά επίκαιρη η χαρακτηριστική 
επισήμανση του Αλέξανδρου Καββαδία, (1884-1971) ο οποίος αναφερόμενος στο Νεο-
ϊπποκρατισμό,1 σε ομιλία του στην Ακαδημία το 1963, είχε τονίσει. 

Δεν θέλομε να υπάγομε οπίσω στον Ιπποκράτη, 
αλλά εμπρός με τον Ιπποκράτη

Αυτό, γιατί όπως υποστηρίζει και ο livinxton2:

Το ελληνικό πνεύμα, δεν είναι νεκρό επειδή είναι αρχαίο,  
είναι πολύ ζωντανό.  
Πρέπει να ανοίξουμε καλά τα μάτια μας, για να δούμε  
το ζωντανό φώς του.
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η σχεση του συΓχρονου Γιατρου με τισ ιπποΚρατιΚεσ αρχεσ Και την ιστορια τησ επιστημησ του

Ο laennec,3 αναφέρει ότι:

Το μεγαλύτερο Ιπποκρατικό οικοδόμημα 
μπορεί και μετά από είκοσι πέντε αιώνες 
να τεθεί άφοβα στην πιο αυστηρή ανάλυση 
των ερευνητών γιατρών.

Όμως η υιοθέτηση του Ιπποκρατισμού δεν σημαίνει ότι τάσσομαι ανεπιφύλακτα υπέρ 
της ιατρικής του Ιπποκράτη, αλλά ότι υπερασπίζομαι την ηθική του

Ὠφελέειν, ἤ μή βλάπτειν

στη θεραπεία των αρρώστων, αλλά και τη σοφία του 1ου Αφορισμού4:

ὁ βιός βραχύς, ἡ τέχνη μακρή, ὁ δέ καιρός ὀξύς, 
ἡ πείρα σφαλερή καί η κρίσις χαλεπή

που συνιστούν την ουσία του. Η αναβίωση του Ιπποκρατισμού αφορά 

στην ηθική και στη δεοντολογία της Ιατρικής 
και όχι στη θεραπευτική του Ιπποκράτη.

Η ίδια βέβαια άποψη ισχύει και για τη θεραπευτική του Γαληνού, του οποίου όμως 
η δεοντολογία προς τους ομοτέχνους του υπολείπεται εκείνης του Ιπποκράτη. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε ότι η ενασχόληση με το παρελθόν εμπεριέχει το πάθος 
για το μέλλον. Για την άποψη αυτή ο Paul Valery* (1871-1945) είπε κάποτε:

ότι μόνο για τον άνθρωπο, που έχει μέσα του το πάθος  
για το μέλλον, αποκτά περιεχόμενο και αξία  
η ιδέα του παρελθόντος

Η μΕΛΕΤΗ ΤΩν αρχαιΩν κΕιμΕνΩν

Πράγματι, οι γιατροί θυμούνται την ιστορία της επιστήμης τους όταν είναι να βάλουν 
ένα απόσπασμα, από ένα αρχαίο κείμενο ως προμετωπίδα, στο κεφάλαιο ενός βιβλίου, 
ή σε ένα άρθρο τους. Από το σημείο αυτό και μετά σταματά κάθε σχέση τους με την 
Αρχαία Ελληνική Ιατρική. Τα έργα αυτά θεωρούμενα ως αποτέλεσμα συλλογικής εργα-
σίας, αποτελούν προϊόν προσπάθειας για βαθύτερη κατανόηση της φύσης της Ιατρικής, 
ως τέχνης και επιστήμης. Περιέχουν όμως λέξεις και νοήματα η ανάλυση των οποίων 
δεν είναι πάντα δυνατή από το μη ευαισθητοποιημένο γιατρό. Αυτός είναι ο λόγος για 
τον οποίο η ευαισθητοποίηση των γιατρών στη μελέτη των αρχαίων ιατροφιλοσοφικών 

*	 Γάλλος	ποιητής	και	φιλόσοφος.	Το	πλήρες	όνομά	του	είναι	Ambroise-Paul-Toussaint-Jules	Valery.	Αρχικά	ασχολή-
θηκε	με	τη	ζωγραφική	και	αργότερα	αφοσιώθηκε	στην	ποίηση.	Στα	ενδιαφέροντά	του	περιλαμβάνονται	η	συγγραφή	
δοκιμίων,	το	μυθιστόρημα,	η	ιστορία	και	η	μουσική.	Οι	ποιητικές	συλλογές	του	La	seure	Parque	(Η	νεαρή	Μοίρα)	
και	Charmes	(τραγούδια),	τον	καθιέρωσαν	ως	έναν	από	τους	μεγαλύτερους	Γάλλους	ποιητές.	Προτάθηκε,	χωρίς	
αποτέλεσμα,	12	φορές	για	το	βραβείο	Nobel.
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κειμένων αποκτά στις μέρες μας ιδιαίτερη σημασία. Αυτό όχι μόνο, γιατί η ιστορία της 
ιατρικής αποτελεί όργανο της ιατρικής, αλλά και για έναν επιπρόσθετο λόγο, που είναι 
εκείνος του φωτεινού σηματοδότη για τους νεότερους. Είναι αυτός που φωτίζει και 
δείχνει τους δρόμους μέσα από τους οποίους πέρασε η Ιατρική ως τέχνη και “επιστήμη” 
για να φθάσει στη σημερινή ακμή της.

Δυστυχώς, όμως, ακόμη και με απλές ερωτήσεις, μεταξύ των γιατρών, με στόχο την 
αναγνώριση εκείνων οι οποίοι έχουν σε κάποια χρονική στιγμή ασχοληθεί, με τα έργα της 
Ιπποκρατικής Συλλογής διαπιστώνεις την αδυναμία τους να σου απαντήσουν και σε απλές 
ερωτήσεις. Διακρίνουμε την “αδιαφορία”, την “κούραση“, την αδυναμία αναγνώρισης 
της αξίας τους ή την εγκατάλειψη του γιατρού, στη μελέτη των έργων της Ιπποκρατικής 
Συλλογής. Όλα αυτά συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι οι ύμνοι για τον Ιπποκράτη και το 
έργο του υπάρχουν στα χείλη όλων των γιατρών από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. 
Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε τι αναφέρει ο Γαληνός, για τη στάση των γιατρών 
της εποχής του και παράλληλα να αναλογιστούμε, πως συμπεριφέρεται και ο σημερινός 
γιατρός. Ο Γαληνός, στο έργο του, Ὅτι ὁ ἂριστος ἰατρός και φιλόσοφος,5 γράφει:

Σήμερα έχουμε φθάσει στο σημείο να επαινούμε 
τον Ιπποκράτη και να τον θεωρούμε ως τον πιο σημαντικό  
γιατρό όλων των εποχών, κάνουμε όμως όλα τα άλλα  
εκτός από το να γίνουμε όμοιοι με εκείνον. 
Η αμετροέπεια μας, όμως, δεν σταματά εκεί. 
Σήμερα, επειδή ο πλούτος αξίζει περισσότερο  
από την αρετή κανείς σχεδόν δεν προσπαθεί  
να γίνει γιατρός σαν τον Ιπποκράτη. 
Δεν είναι δυνατόν κάποιος να μαζεύει χρήματα  
και ταυτόχρονα να ασκεί τόσο μεγάλη τέχνη.

Μήπως, γιατί πιστεύουν ότι έτσι μπορούν να αποκαλούνται συνεχιστές του έργου 
του; Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αν αναλογιστούμε ότι οι γιατροί είναι κατά τεκ-
μήριο οι αποδέκτες της μεγάλης κληρονομιάς της Ιπποκρατικής διδασκαλίας και του 
Όρκου στον οποίον ομνύουν κατά την αποφοίτησή τους6. Το ερώτημα, που αναδύεται, 
στη συνέχεια, είναι:

Τι έχει μεσολαβήσει και κρατάει τον Έλληνα γιατρό  
μακριά από τα αρχαία αυτά κείμενα;

Οι αιτίες είναι αναμφισβήτητα, πολλές. Θα αναφερθούμε στις βασικές. Καταρχάς, η 
απομάκρυνση του γιατρού δεν ήταν τυχαία, αλλά πρέπει να οφείλεται σε κάποια αιτία. 
Άλλωστε, με βάση τη λογική, φαίνεται πως η τύχη δεν υπάρχει, γιατί ό,τι διαπιστώνεται 
είναι αποτέλεσμα κάποιας αιτίας. Συνεπώς, με δεδομένη την αιτία, ή αφού υπάρχει η 
αιτία, η τύχη δεν έχει θέση, όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας της πραγματείας, Περί 
Τέχνης7 (και σε μτφρ Αποστολίδη8)

§ 6. γιατί η τύχη, με τους κανόνες της αυστηρής λογικής,  
φαίνεται πως δεν υπάρχει˙ ό,τι γίνεται, διαπιστώνεται  
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πως γίνεται ένεκα κάποιας αιτίας˙ και ενώπιον αυτής  
της αιτίας η τύχη φαίνεται πως δεν υπάρχει και ότι είναι  
μια λέξη κενή˙ αντίθετα, η ιατρική φαίνεται  
και θα φαίνεται πάντα, ως αληθώς υπάρχουσα, σε αυτά  
που έχουν δημιουργηθεί από κάποια αιτία και πρόνοια.

Οι Ιπποκρατικοί γιατροί, έθεσαν ως βασικό στόχο τους την προσπάθεια υπεράσπισης 
της Ιατρικής. Στην προσπάθειά τους αυτή απέρριψαν την επίδραση του παράγοντα τύχη, 
στο έργο της. Το αποτέλεσμα τους γίνεται εμφανές στο έργο, Περὶ Τόπων τῶν κατά 
Ἄνθρωπον 9, στο οποίο ο συγγραφέας υποστηρίζει10

§ 46. Ολόκληρη η ιατρική έχει στέρεες βάσεις και φαίνεται ότι τα 
σπουδαιότερα από τα αξιώματα που την συγκροτούν έχουν 
ελάχιστα την ανάγκη της τύχης˙ η τύχη είναι αυτεξούσια, 
δεν υποτάσσεται και δεν την φέρνουν οι ευχές˙ αντίθετα, η 
επιστήμη υποτάσσεται και επιτυγχάνει όταν αυτός που την 
γνωρίζει επιθυμεί να τη χρησιμοποιήσει.

 Έπειτα, τι ανάγκη έχει η ιατρική από την τύχη; Αν υπάρχουν 
φάρμακα αποτελεσματικά, αυτά τα φάρμακα, αφού υπάρ-
χουν, νομίζω ότι δεν περιμένουν τη βοήθεια της τύχης για να 
θεραπεύσουν τις αρρώστιες αν τα φάρμακα χορηγούμενα 
ωφελούσαν με τη βοήθεια της τύχης, τότε, αυτά που είναι 
φάρμακα δεν θα θεράπευαν καλύτερα τις αρρώστιες από ό,τι 
τις θεραπεύουν με τη βοήθεια της τύχης αυτά που δεν είναι 
φάρμακα.

Παράλληλα, οι Ιπποκρατικοί γιατροί, απάντησαν και στους επικριτές τους μέσα από 
τις γραμμές της πραγματείας, Περὶ Τόπων τῶν κατά Ἄνθρωπον 9, στην οποία συνεχί-
ζουν (σε μτφρ Αποστολίδη11)

§ 46. Όποιος αποκλείει από την ιατρική, ή από κάτι άλλο, τον 
παράγοντα της τύχης, με τον ισχυρισμό ότι αυτοί που γνωρί-
ζουν καλά ένα πράγμα δεν έχουν τύχη, νομίζω ότι πιστεύει το 
αντίθετο˙ γιατί, κατά τη γνώμη μου, καλή ή κακή τύχη έχουν 
μόνον εκείνοι που ξέρουν να κάνουν καλά ή κακά ένα πράγ-
μα˙ καλή τύχη σημαίνει το να κάνεις κάτι καλά˙ και αυτό το 
κάνουν όσοι γνωρίζουν˙ κακή τύχη σημαίνει, αυτό που δεν 
γνωρίζεις να το κάνεις κακά γιατί ένας αμαθής, πώς να έχει 
καλή τύχη; αλλά και αν ακόμα επιτύχει κάτι, η επιτυχία του θα 
είναι χωρίς σημασία˙ γιατί αυτός που δεν ενεργεί σωστά θα 
αποτύχει στα υπόλοιπα, αφού δεν τα κάνει με σωστό τρόπο.

Βέβαια, οι επικριτές τους απάντησαν όπως διαβάζουμε στην πραγματεία, Περί Τέ-
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χνης12, στην όποια ο συγγραφέας γράφει. (μτφρ Αποστολίδη13).

§ 4. Ότι μερικοί από τους αρρώστους, που υποβάλλονται σε θε-
ραπεία, γίνονται καλά, δεν υφίσταται καμία αμφιβολία˙ όμως 
η ιατρική κατηγορείται επειδή δε τους θεραπεύει όλους και 
οι επικριτές ισχυρίζονται ότι αυτοί που διασώζονται, διασώ-
ζονται από τύχη και όχι από την επέμβαση της ιατρικής. Και 
εγώ ο ίδιος δεν αποκλείω από πουθενά τον παράγοντα της 
τύχης˙ νομίζω όμως, ότι κακή πορεία έχουν, τις περισσότερες 
φορές, τα νοσήματα που θεραπεύονται κακώς, ενώ αντίθετα, 
καλή έχουν αυτά που θεραπεύονται καλώς. Έπειτα, αυτοί από 
τους αρρώστους που έκαναν χρήση της ιατρικής και ζήτησαν 
τη βοήθειά της και έγιναν καλά, σε τι άλλο θα μπορούσαν να 
αποδώσουν την ίασή τους παρά μόνον στην ιατρική.

Αυτό το θέμα αναφέρεται γιατί πιθανόν έχει δημιουργηθεί στoυς γιατρούς σύγχυση 
για την “επιστημονικότητα” των Αρχαίων Ελλήνων ομότεχνών τους. Πράγματι, διαπι-
στώνουμε ότι δεν έχει διευκρινιστεί:14

Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις απόψεις –σκέψεις-θεωρίες των 
Ιπποκρατικών γιατρών και στις σημερινές επιστημονικές εξελίξεις;

και επιπλέον δεν αντιλαμβάνεται εύκολα ο αναγνώστης,

τι σημαίνει ότι οι αρχαίοι έλληνες έβαλαν τα θεμέλια για  
τη διαμόρφωση των περισσοτέρων επιστημονικών κλάδων;

αλλά και το κυριότερο:14

δεν διευκρινίζεται σε ποιο βαθμό υπάρχει  
συνέχεια ανάμεσα στην αρχαία και τη σύγχρονη επιστήμη.

Αν στις περιπτώσεις αυτές αναφερόμαστε στην έννοια της συνέχειας της ιστορικής 
διαδρομής της Ιατρικής, διαπιστώνουμε το εξής παράδοξο. Σε όλα τα έργα περιγράφεται 
η συμβολή των κλασικών χρόνων, η οποία συνοδεύεται με στοιχεία επιστημονικά από 
την ελληνιστική κυρίως περίοδο. Στη συνέχεια προχωρώντας, αφήνουμε πίσω μας ένα 
χάσμα μερικών αιώνων για να βρεθούμε ξαφνικά στο 17ο αιώνα και να περιγράφουμε την 
“Επιστημονική Επανάσταση”, του 17ου -18ου αιώνα. Ελάχιστα κείμενα διαθέτουν χώρο για 
την επιστημονική προβολή της ύστερης αρχαιότητας και του Μεσαίωνα. Αυτό γιατί στις 
συνειδήσεις των περισσοτέρων, οι μεσαιωνικοί χρόνοι, παραμένουν οι “σκοτεινοί”, όσον 
αφορά την ανάπτυξη των επιστημών. Ένας πολύ σημαντικός λόγος πέρα από τις ιδεολογικές 
προκαταλήψεις που οδήγησαν στην αφάνεια το Μεσαίωνα, ήταν και η απουσία κειμένων.

Από την άλλη πλευρά, τα λίγα που διεσώθησαν τα συναντάμε σε αποσπασματική 
μορφή ή βρίσκονταν σε παπύρους, ή ήταν γραμμένα σε αρχαία ή λατινική γλώσσα. Συ-
νεπώς, ένας ερευνητής για να μπορεί να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες, θα έπρεπε να 
διαθέτει αφ’ ενός μεν φιλολογική παιδεία, αφ’ ετέρου δε ανάλογη επιστημονική κατάρ-
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τιση, για να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται το νόημα των κειμένων. Αλλά θα πρέπει να 
δούμε το θέμα και από μια άλλη οπτική γωνία. Για να έχει ο ερευνητής πλήρη εικόνα των 
όποιων επιτευγμάτων του Μεσαίωνα, θα πρέπει να κατανοήσει πλήρως όλο το φάσμα 
των αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των επιστημονικών ενασχολήσεων 
και του ευρύτερου φιλοσοφικού, θρησκευτικού και κοινωνικού χώρου15.

ΣυγκριΣΗ ΤΗΣ αρχαιαΣ και ΤΗΣ νΕοΤΕρΗΣ ιαΤρικΗΣ

Το πείραμα στην πρώιμη Ιατρική και Φιλοσοφία

Ας δούμε όμως το θέμα από μια άλλη οπτική γωνία. Μπορούμε να μιλάμε για μεθο-
δολογία και έρευνα από τους γιατρούς της αρχαιότητας; Αποκομμένος ο γιατρός, με 
την πάροδο του χρόνου, από τη μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής και Φιλολογικής 
Γραμματείας έμεινε με την εντύπωση ότι οι Αρχαίοι Έλληνες γιατροί ήταν μεγάλοι στοχα-
στές, πλην όμως οι εξελίξεις στην ιατρική ανήκουν στην πρόοδο που σημειώνεται στους 
νεότερους χρόνους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η αυταρέσκεια που χαρακτηρίζει 
τον άνθρωπο στην εποχή μας και η οποία τον καθηλώνει στο σήμερα . Έτσι, σπάνια του 
επιτρέπει να στρέψει το βλέμμα προς τα πίσω να δει τη μακραίωνα και κοπιώδη πορεία, 
που χρειάστηκε να διανύσει ο άνθρωπος για να φθάσει εδώ που είναι σήμερα και να 
ανιχνεύσει τις ρίζες της επιστήμης του. Στην πραγματεία, Περί Ἀρχαίης Ἰητρικῆς,16 ο 
συγγραφέας αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας, η οποία πρέπει να στηρίζεται 
στις προηγούμενες ανακαλύψεις Γράφει: (μτφρ Αποστολίδη17)

§ 2. Η ιατρική, όμως, διαθέτει από καιρό όλα τα απαραίτητα  
για μια τέχνη έχει ήδη μια αρχή και μια μέθοδο, με τη βοήθεια 
των οποίων, σε κάποια μεγάλη χρονική περίοδο, έχουν γίνει 
πολλές και σπουδαίες ανακαλύψεις και θα ακολουθήσουν  
και άλλες, εάν ο ικανός ερευνητής του μέλλοντος, γνωρίζο-
ντας τα προηγούμενα και έχοντας ως αφετηρία τα κεκτημένα, 
συνεχίσει την έρευνα. Όποιος όμως, έχοντας απορρίψει  
και αποδοκιμάσει τις προηγούμενες γνώσεις επιχειρήσει  
να ακολουθήσει άλλη μέθοδο και άλλον τρόπο έρευνας  
και έρθει κατόπιν υποστηρίζοντας ότι έχει κάνει κάποια ανα-
κάλυψη, αυτός έχει εξαπατηθεί και συνεχίζει  
να εξαπατάται, γιατί αυτό είναι αδύνατο.

Για να κατανοήσουμε όμως και να προσεγγίσουμε την ιατρική τέχνη και “επιστήμη” 
πρέπει, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, να έχουμε ως οδηγό την ιστορική διαδρομή της. 
Αυτό, τονίζεται γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία, η οποία εστιάζεται στο γεγονός ότι υπο-
βόσκει η λανθασμένη εντύπωση ότι η κάθε καλή ιδέα, κάθε κλινικά ωφέλιμη διαγνωστική 
ή θεραπευτική μέθοδος ή τεχνική ανακαλύφτηκε μόλις χθες και ότι η τελική λύση των 
βασικών προβλημάτων των νοσημάτων είναι πολύ κοντά. 

Συχνά τίθεται το θέμα της σύγκρισης των έργων της αρχαιότητας με εκείνα της 
νεότερης ιατρικής με βάση αντικειμενικά κριτήρια όπως είναι για παράδειγμα ο τρόπος 
εφαρμογής και χρήσης, ή της απουσίας πειραμάτων εκείνη την εποχή. Όπως κάθε 
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πρόβλημα έτσι και αυτό πρέπει να εξεταστεί στη βάση αυτών που το ίδιο, προσφέρει.18 
Για παράδειγμα, η απουσία πειραμάτων είναι ένα θέμα το οποίο χρησιμοποιούν πάρα 
πολύ οι νεοτεριστές προκειμένου να δείξουν ότι η Αρχαία Επιστήμη στο σύνολό της 
ήταν ανίκανη να κατανοήσει στη θεωρία αλλά και στην πράξη τη θεμελιώδη σημασία 
της πειραματικής μεθόδου . Υπάρχει όμως και η άλλη ομάδα, οι καλούμενη αρχαίοι, που 
υποστηρίζουν ότι την εποχή εκείνη οι γιατροί είχαν αντιληφθεί πολύ καλά και μάλιστα 
εφάρμοζαν την πειραματική μέθοδο. Δεν έχουμε συνεπώς λόγους να επικρίνουμε την 
επιστήμη τους. Και οι δύο περιπτώσεις, εκείνοι που μιλούν για χρήση και οι άλλοι που 
αναφέρονται στην απουσία πειραμάτων δεν έχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ τους. Θα 
πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη ότι σε ορισμένες επιστήμες όπως στην αστρονομία η 
άμεση εφαρμογή πειραμάτων ήταν αδύνατη, ενώ στη μετεωρολογία αυτή ήταν ανέφικτη. 18

Στην πρώιμη ελληνιστική περίοδο οι επιστήμονες που ασχολούνταν με την οπτική 
και την ακουστική μπορούσαν να κάνουν και έκαναν πειράματα και μάλιστα με τη χρήση 
ειδικών συσκευών.19 Σε άλλες επιστήμες όπως η χημεία οι ερευνητές μπορούσαν να 
σκεφθούν μεθόδους οι οποίες κινούνταν στον κύκλο της δυνατότητάς τους πλην όμως 
δεν χρησιμοποιούνταν ή άργησαν να χρησιμοποιηθούν. Ένας λόγος ήταν όπως ανέφερε 
ο lloyd19 ότι οι τρόποι που διατυπώνονταν οι θεωρίες δεν παρείχαν επαρκεί στοιχεία 
για επαλήθευση ή απόρριψη μέσω των γνωστών μέχρι τότε πειραματικών μεθόδων.

O lloyd,19 διατύπωσε την άποψη ότι δεν έπρεπε να γίνει δεκτή μια γενική απόρριψη 
του θέματος, στο σύνολό του. Άλλοι προχώρησαν στην προσθήκη παραδειγμάτων. Σε 
άλλες περιπτώσεις όταν οι συγγραφείς μιλούσαν για τα έργα αρχαίων γιατρών περιε-
λάμβαναν και θέματα από την πρώιμη ελληνική φιλοσοφία και ιατρική.O Heinrich von 
staden20 δημοσίευσε το 1975 μελέτη με θέμα για το, πείραμα και την εμπειρία στην 
ελληνιστική ιατρική, στην οποία δέχεται ότι κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται 
χωριστά. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με πειράματα του Ηρόφιλου, του Ερασίστρατου και του 
Γαληνού στους οποίους όπως γράφει:

οφείλουμε μερικά από το σημαντικότερα 
παραδείγματα πειραματικών παρεμβάσεων,  
οι οποίες χρησιμοποιούνταν για να δώσουν 
απαντήσεις σε θεμελιώδη θεωρητικά ζητήματα.

όπως η λειτουργία των βαλβίδων της καρδιάς, η λειτουργία της πέψης, του νευρικού 
συστήματος.

Ο von staden20 προσδιόρισε με σαφήνεια

Πόσο δύσκολη θα πρέπει να ήταν η συναγωγή  
συμπερασμάτων απ' αυτά τα πειράματα,  
καθώς οι αναλογίες στις οποίες στηρίζονταν  
ήταν ακατάλληλες, ενώ δεν ήταν σπάνια  
και η μεγαλοποίηση των ίδιων των αποτελεσμάτων.

O von staden,20 έκανε τη σημαντική επισήμανση ότι ακόμη και στα πλέον εντυπωσι-
ακά πειράματα παρατηρούνται μόνιμα ελαττώματα. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι κάποια 
χαρακτηριστικά της ελληνιστικής επιστημονικής μεθοδολογίας, στα οποία συμπεριέλαβε 
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και τα προερχόμενα από την εμπειρία της Σχολής των Εμπειριστών αντιμάχονται τη διε-
ξαγωγή σκόπιμων πειραμάτων. O lloyd21 αναφέρει ότι σε μελέτη του που δημοσιεύτηκε 
το 1979 στο Magic reason and experience (Μαγεία, Λόγος και Eμπειρία) εξέτασε το ρόλο 
και τη συμμετοχή των εμπειρικών μαρτυριών στην Αρχαία Ελληνική επιστήμη. Από τα 
δεδομένα των πειραματικών μεθόδων βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο ρόλος τους δεν ήταν 

Η επιλογή μεταξύ θεωριών αλλά η ενίσχυση της άποψης 
του συγγραφέα ή η απόρριψη εκείνης του αντιπάλου

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, είναι αν στη σύγκριση κάθε φορά του περιεχομένου 
της αρχαίας, με τη σύγχρονη ιατρική, υπεισέρχονται και αναπόφευκτα λάθη. Αν αυτό 
συμβαίνει, πρέπει να οφείλεται όχι μόνο στη διαφορετικότητα των ιατρικών γνώσεων, 
αφού αυτές απέχουν είκοσι πέντε περίπου αιώνες, όσο στον αν μπορούμε και αν έχουμε 
τη δύναμη να αντιληφθούμε σωστά τα λόγια του Ιπποκράτη, τα λόγια μιας μεγαλοφυΐας, 
όπως τον αποκάλεσε ο Γαληνός, αλλά και όλοι οι μεταγενέστεροί του. Μιας μεγαλο-
φυΐας, της οποίας η φήμη ξεπέρασε την αλήθεια και εισήλθε στη σφαίρα του μύθου. 

Το επίπεδο των γνώσεων του Ιπποκράτη δεν ξεπεράστηκε, τηρουμένων των δια-
χρονικών εξελίξεων από κανένα πρόσωπο στην ιστορία της ιατρικής. Ένα πάντως είναι 
βέβαιο, ο δρόμος που άνοιξε και οι αρχές που χάραξε ο Ιπποκράτης, συνεχίζουν τη 
μακραίωνη πορεία τους σε συνεχώς ανανεούμενες λεωφόρους επιτυχιών και προόδου 
της Ιατρικής. Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι ο σύγχρονος ιατρός συνεχίζει να σκέπτεται 
και να εξετάζει τον άρρωστο του όπως ο Ιπποκρατικός γιατρός (Εικ. 1). Αυτό σημαίνει 
ότι η ορθότητα της Ιπποκρατικής ιατρικής ήταν πέρα από την εποχή της. Επίσης, οι 
γιατροί μπορούν να καυχώνται για τον Ιπποκράτη, όπως οι φιλόσοφοι για τον Πλάτωνα. 

Το ερώτημα, στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο σύγχρονος ιατρός είναι το εξής:

Τι ισχύει σήμερα μετά την πάροδο είκοσι πέντε αιώνων  
από την Ιπποκρατική ιατρική;
Ποια κριτήρια θα χρησιμοποιήσουμε για να ασκήσουμε 
κριτική, ή να κάνουμε τις συγκρίσεις μας;

Γιατί αν πάρουμε ως θέσφατο, το έργο και τη διδασκαλία του Ιπποκράτη, με δια-
χρονική ισχύ, πρέπει να δούμε σε ποια σημεία έχει παρεκκλίνει, από τη γραμμή αυτή ο 
σύγχρονος γιατρός. Επιπλέον,

Η αυστηρή, η αντικειμενική κριτική θα αφορά το θεωρητικό μέρος 
της διδασκαλίας του, ή την πρακτική εφαρμογή της;

Την ερώτηση μπορούμε να την επεκτείνουμε και στην ακόλουθη

Είναι δυνατή η σύγκριση της αρχαίας με τη σύγχρονη ηθική, 
σε αντιστοιχία προς τη σύγχρονη και την αρχαία ιατρική;

Την απάντηση, μπορούμε να αναζητήσουμε στις γραμμές των κειμένων της Ιπποκρα-
τικής Συλλογής και στις απαιτήσεις που δημιουργεί η σύγχρονη Ιατρική και κοινωνική 
πραγματικότητα.
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Όλα αυτά τα μηνύματα γίνονται καλύτερα αντιληπτά από τον ανθρώπινο εγκέφαλο 
αν διατυπώνονται με μια χρονική αλληλουχία. Γιατί όπως υποστηρίζεται:22

Ὁ ἀνθρώπινος νοῦς εἶναι βασισμένος ἐπί ἰστορικῆς 
ἀρχιτεκτονικής, δι᾿ ὄ πᾶν γνωσιολογικόν ὑλικόν 
τὸ δέχεται καὶ τὸ ἀφομοιώνει καλύτερον, ὅτε τοῦτο  
προσφέρεται εἰς τὸ πλαίσιον τῆς ἰστορικῆς ἐξέλιξής του.

ποΣο ΣΗμανΤικΗ Ειναι Η γνΩΣΗ ΤΗΣ ιπποκραΤικΗΣ ΣυΛΛογΗΣ  
για Το γιαΤρο;

Αν δούμε το θέμα της δημιουργίας ή της θεμελίωσης της Αρχαίας ελληνικής Ιατρικής 
από μια άλλη οπτική γωνία θα ρωτούσαμε:

Ποια είναι η αξία και το νόημα της ενασχόλησης  
του σύγχρονου γιατρού με τις καταβολές  
της αρχαίας ελληνικής ιατρικής; 

Η απάντηση θα μπορούσε να περιέχει τέσσερα τουλάχιστον στοιχεία, με αρκετή 
συναισθηματική φόρτιση, τα οποία θα λέγαμε ότι είναι:

Θαυμασμός, Συγκίνηση, Σεβασμός, Γνώση.

Πιο απλά, ζητάμε να αναλύσουμε και να κρίνουμε έναν ιατρικό στοχασμό, ο οποί-

Εικ. 1. Εξέταση αρρώστου από τον Ιπποκράτη.
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ος διέθετε μικρότερη εμπειρία από το σύγχρονο γιατρό, αλλά και μικρότερο φορτίο 
προκατάληψης.23 Τα συναισθήματα που αναφέρθηκαν είναι αυτά που δημιουργεί ο 
θαυμασμός για τη συναρπαστική ανέλιξη ενός φιλοσοφικού στοχασμού, ο οποίος θα 
αποτελέσει το θεμέλιο για την ανάπτυξη της Δυτικής σκέψης. Είναι ο αιφνιδιασμός 
και η συγκίνηση μπροστά στη διατύπωση για πρώτη φορά ερωτημάτων που αφορούν, 
την ύλη, το πνεύμα, την ψυχή, το σύμπαν, τον άνθρωπο, το δίκαιο και το καλό. Είναι ο 
σεβασμός όπως γράφει,23 

μπροστά στην ανόθευτη διαύγεια,  
που ξέρει να διαπερνά με μια αξεπέραστη  
ικανότητα ενόρασης και ορθολογισμού, 
τον πυρήνα των βασικών προβλημάτων, 
 που καλείται να λύσει ο άνθρωπος.

Η θετική πλευρά του θαυμασμού που εκφράζουμε για τους προγενέστερους συγ-
γραφείς οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι 

εξασφάλισαν τη διάσωση, και διάδοση σημαντικού όγκου 
επιστημονικής γνώσης η οποία διαφορετικά θα είχε χαθεί. 

Παράλληλα, με το θαυμασμό κινείται και ο σεβασμός τον οποίον οφείλουμε στους 
μεγάλους πρωτοπόρους της ιατρικής για το έργο που μας άφησαν. Ο σεβασμός, σχεδόν 
πάντα, φέρει μια σημαντική επένδυση συγκίνησης. Όλα αυτά, τα συναισθήματα, πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού και περιεχόμενο για έναν ιατρο-φιλοσοφικό 
στοχασμό, ο οποίος πρέπει να διακατέχει το σύγχρονο γιατρό.

Με βάση αυτά τα στοιχεία στο Συμπόσιο αυτό θα προσπαθήσουμε να προσφέρου-
με σε σύγχρονη κατανοητή μορφή τα κείμενα των πραγματειών συγκρίνοντάς τα με τα 
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Ελπίζουμε ότι μια παρόμοια προσπάθεια παρά τις 
αντικειμενικές δυσκολίες που παρουσιάζει θα επιτύχει το στόχο της που είναι να ανα-
δειχθεί η αξία τους για το σύγχρονο γιατρό, αλλά και η χρησιμότητά τους στον κλινικό 
και τον ερευνητή. Παράλληλα, θα αναδειχθεί και ο τρόπος σκέψης των Ιπποκρατικών 
συγγραφέων. Ο αναγνώστης θα ωφεληθεί περισσότερο αν στηριζόμενος στις αναλύσεις 
προσπαθήσει στη συνέχεια να διαπιστώσει μόνος του την επίδραση και να αντιληφθεί 
τις ομοιότητες και διαφορές με τα αρχαία κείμενα ανάλογα, με το πεδίο των ενδιαφερό-
ντων του. Σκοπός είναι όχι μόνο να επιτευχθεί μια σύγκριση αλλά και να σχηματισθεί μια 
στέρεη βάση πάνω στην οποία, θα μπορούσε να θεμελιωθεί η έννοια της σύγκρισης. Μια 
παρόμοια προσέγγιση θα μπορούσε να προβάλει τις διαφορές ανάμεσα στον τρόπο 
σκέψης των αρχαίων και των σύγχρονων ανθρώπων. Γιατί, παρόλο το τεράστιο χρέος 
που οφείλουμε στην αρχαία ελληνική παιδεία, για να μπορούμε να την κατανοήσουμε 
πρέπει να εισχωρήσουμε στη σκέψη των δημιουργών της. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
βάλουμε σε μια άκρη του μυαλού μας το μεγαλύτερο μέρος αυτών που κουβαλάμε ως 
σύγχρονα δεδομένα. Αυτή η προσπάθεια απαιτεί σε πρώτη φάση γνώση της ελληνικής 
γλώσσας η οποία σημειωτέων είναι πλήρως συνυφασμένη με τη σκέψη. Άλλωστε, και οι 
λέξεις έχουν ιστορία, όπως υποστηρίζει ο Guthrie24 αλλά και σχετίζονται μεταξύ τους. 
Τη σημασία των λέξεων τη νιώθουμε σε μεγαλύτερο βαθμό ασυνείδητα παρ’ ότι τη 
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συλλαμβάνουμε με τη νόηση. Η απόδοση των λέξεων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας 
παρουσιάζει επιπρόσθετες δυσκολίες που αυξάνουν σημαντικά λόγω της χρονικής 
απόστασης, αλλά και της διαφοράς του πολιτιστικού περιβάλλοντος στο οποίο δημι-
ουργήθηκαν σε σχέση με το σύγχρονο.

Διαβάζοντας αρχαία κείμενα συναντάμε πολλές λέξεις που έχουν διαφορετικές έννοιες. 
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με τα συμφραζόμενα. 
Επιπλέον, συχνά, είναι και αμοιβαία συμβατές ή και συμπληρωματικές. Αναμφισβήτητα, 
η ποικιλία των χρήσεων δεν μπορεί να εξαλειφθεί γιατί:25

Η γλώσσα δεν είναι ένα σύνολο κανόνων,  
αλλά ένα σύνολο συμβάσεων 
που έχει υιοθετηθεί από ομάδα ειδικών

Συνεπώς, αν η ιστορία της αρχαίας ελληνικής Ιατρικής, περιλαμβάνει στους στόχους 
της και τη μελέτη της συμβολής των γνώσεων και των απόψεων, οι όποιες στη διαδρομή 
του χρόνου συνέκλιναν, για να μας οδηγήσουν στη σημερινή επιστημονική γνώση, τότε η 
δράση των Ιπποκρατικών συγγραφέων αποτελεί σημαντικό μέρος αυτής της ιστορίας.26 
Ο μεγάλος ελληνιστής και ιστορικός της Ιατρικής,27 έχει διατυπώσει την άποψη ότι ο 
λόγος, που η ιστορία της ιατρικής πρέπει να μελετηθεί είναι:

για να μην υποβιβαστεί η Ιατρική  
στην κατηγορία των βάναυσων επαγγελμάτων

για να προσθέσει, στη συνέχεια ότι οφείλουμε να ασχοληθούμε με την ιστορία της, γιατί

όποιος δεν γνωρίζει τις πηγές και τη διαδρομή  
της επιστήμης του δε μπορεί να συνειδητοποιήσει  
το παρόν και να προβλέψει το μέλλον της

Πολλούς αιώνες νωρίτερα ο Γαληνός,5 στο έργο του, Ὅτι ὁ ἂριστος Ἰατρός καί 
Φιλόσοφος, είχε διατυπώσει την άποψη ότι

η Φιλοσοφική εκπαίδευση του γιατρού είναι απαραίτητη

Υποστήριζε δε ότι ο γιατρός, πρέπει να γνωρίζει επιπλέον αστρονομία, μαθηματικά 
και το κυριότερο:28 

να κρατά, μια αληθινά φιλοσοφική στάση σε θέματα  
ιατρικού ήθους, όπως είναι εκείνα που σχετίζονται  
με το χρηματισμό και τις υλικές απολαύσεις.

Ο Γαληνός, υποστήριζε ακόμη ότι ο γιατρός δεν πρέπει να είναι μόνο καλός γιατρός, 
αλλά πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται και τα μηνύματα της εποχής του και να 
εξυπηρετεί τις κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της πόλης αλλά και της χώρας του 

Κατά τον Haeser (1811-1885), η Ιπποκρατική Συλλογή συμπεριλαμβάνεται μεταξύ 
των κλασικών έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και πρέπει να τεθεί στο πλευ-
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ρό και των άλλων έργων της ελληνικής διανόησης, όπως είναι εκείνα των Ηρόδοτου, 
Θουκυδίδη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Δημοσθένη, Γαληνού29

Ο Κούζης30 προσθέτει ότι: 

καί ἄν ταῦτα κατά τό ὑπερδισχιλιετές μέχρι τοῦδε  
διάστημα, ὀυδέν ἄλλο ἐπέτυχαν ή είς πλείστους  
τήν ἰδέαν τῆς ἐπιστήμης νά ἐμπνεύσωσι  
καί τήν τιμήν τοῦ ιατρικοῦ ἐπαγγέλματος  
νά εξυψώσωσι καθίστανται ἄξια πάντως διά ταῦτα  
καί μόνον ὑπό τῶν ἐπόμενων γενεῶν νά ἐυλογῶνται

Ο κατάλογος των επιχειρημάτων που τονίζουν την ανεκτίμητη διαχρονική αξία των 
έργων των ως άνω συγγραφέων ενισχύεται από το γεγονός ότι επί αιώνες όλοι οι μεγάλοι 
κλινικοί και ερευνητές, που με το έργο τους ελάμπρυναν την ιατρική, αντλούσαν από τα 
Ιπποκρατικά κείμενα. Αλλά και σήμερα στον Ιπποκράτη επιστρέφουν και αναζητούν, από 
την αστείρευτη γνώση που έχει συγκεντρώσει η Ιπποκρατική Συλλογή, στοιχεία για να 
συνεχίσουν την πορεία τους, μέσα από την κατακερματισμένη σε ειδικότητες σύγχρονη 
ιατρική. Ο Paul leriche (1879-1955) σημειώνει για όλα αυτά:31

Μεθυσμένη από ανάλυση και νεωτερισμούς 
η Ιατρική λαχταρά για σύνθεση

Η επιστροφή στον Ιπποκράτη δεν σημαίνει επάνοδο στις ιατρικές γνώσεις της επο-
χής. Αντίθετα, εκφράζει τον πνευματικό ανεφοδιασμό από τις ανεξάντλητες πηγές σε 
μηνύματα, φιλοσοφικά και ιατρικά νοήματα τα οποία διατηρούν την αξία τους διαχρονικά.

Έτσι, παρά τις σημαντικές εξελίξεις που σημειώνονται από το 18ο έως τον 20ο αιώνα 
στις πειραματικές και εργαστηριακές μεθόδους, οι οποίες άλλαξαν το σύνολο σχεδόν 
του περιεχομένου και των τάσεων της Ιατρικής, ελάχιστη πρόοδος σημειώνεται στο 
πεδίο της θεραπευτικής αντιμετώπισης των νόσων.

Oι απόψεις αυτές προσφέρουν στο νέο γιατρό τη δυνατότητα, αλλά και τον προτρέ-
πουν, να έλθει σε άμεση επαφή με τη μεγαλοφυΐα του Ιπποκράτη, του οποίου τα έργα 
αποτελούν βασικό εργαλείο μελέτης, της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής. Ταυτόχρονα, 
αναδεικνύουν και το πρόβλημα της, πλήρους σχεδόν, αποξένωσής του από τη γνώση 
της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής.

ποια Ειναι Η πραγμαΤικοΤΗΤα Του ΣΗμΕρα;

Αλλά, ας έλθουμε όμως πιο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα όπως τη ζούμε 
στην καθημερινή άσκηση της Ιατρικής. Διαπιστώνουμε ότι κατά την πρώτη επικοινωνία 
του γιατρού, ή του ασχολούμενου με τα ιατρικά, με τις πραγματείες της Ιπποκρατικής 
Συλλογής, έχει την αίσθηση, λόγω και της φαινομενικής απλότητάς τους ότι δεν τον 
καλύπτουν. Για τα σύγχρονα δεδομένα, η άποψη των Ιπποκρατικών γιατρών, δημιουργεί 
στον αναγνώστη την αίσθηση ότι δεν αξίζει τον κόπο να αφιερώσει χρόνο για ένα θέμα 
τόσο απλό, αλλά και τόσο παλαιό και πιθανώς άχρηστο, σε πρακτικό επίπεδο. Δεν είναι 
όμως αυτή η αλήθεια, η οποία πρέπει να αναζητηθεί, γιατί κρύβεται πίσω από τις απλές 
Ιπποκρατικές λέξεις.
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Ο Francis Bacon, υποστηρίζει ότι μερικές επιστημονικές ανακαλύψεις

φαίνονται απογοητευτικά εύκολες αφού γίνουν

αναφερόμενος δε σε προτάσεις του Ευκλείδη, έλεγε:

φαίνονται απίστευτες, όταν τις ακούει κανείς  
για πρώτη φορά, αλλά φαίνονται τόσο απλές  
μετά την απόδειξή τους, ώστε αισθάνεται κανείς  
ότι ήταν κάτι που το γνωρίζει πάντα,

για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μια επιστήμη, για να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει 
να ικανοποιεί δυο βασικούς κανόνες. Να αναδεικνύει, συνεχώς την αξία της και να είναι 
χρήσιμη στον άρρωστο, δηλαδή στην κοινωνία. Η παροχή των αποδείξεων είναι έργο 
αυτών που την υπηρετούν, αλλά με αυταπάρνηση.32 Αυτές οι αποδείξεις είναι εκείνες 
που συντηρούν και αυξάνουν το κύρος της τέχνης. Οι Ιπποκρατικοί συγγραφείς, είχαν 
κατανοήσει ότι οι νέες ανακαλύψεις δε μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα συνεχούς 
έρευνας η οποία όμως

Πρέπει να στηρίζεται στις κεκτημένες γνώσεις

όπως γράφει ο Ιπποκρατικός συγγραφέας, στην πραγματεία, Περί Τέχνης33 σε (μτφρ 
Αποστολίδη34)

§ 2. Οι έχοντες πείρα της ιατρικής δεν έχουν ανάγκη  
ούτε από τον ψόγο ούτε τον έπαινο των ανόητων,  
μα υπολογίζουν αυτούς που μπορούν να κρίνουν,  
σε ποιές περιπτώσεις η εργασία τους ήταν πλήρης, 
 όταν τελειώνουν το έργο τους και σε ποιές ήταν ελλιπείς,  
όταν το αφήνουν ημιτελές και να καταλογίζουν  
ποιές από τις ελλείψεις ανήκουν στους γιατρούς  
και ποιές στους αρρώστους.

Αναμφισβήτητα η Γραμματεία, της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής και Φιλοσοφίας, 
αποτελεί μια αστείρευτη πηγή προσφοράς γνώσεων και πληροφοριών, οι οποίες δια-
τηρούν τη φρεσκάδα τους, παρά το γεγονός ότι η ηλικία της ξεπερνά τους είκοσι πέντε 
αιώνες. Η προσπάθεια, επιμελούς ανάγνωσης και κατανόησής της, μόνο θετικά στοιχεία 
έχει να προσφέρει στην πολιτισμική και επιστημονική ανάπτυξη του ανθρώπου. Αυτό, 
επιτυγχάνεται αν ο αναγνώστης αποφασίσει να συνεχίσει τη μελέτη των έργων αυτών 
και να ξεπεράσει τις πρώτες δυσκολίες, που συναντά στην επικοινωνία του μαζί τους. 
Ακόμη στην προσπάθεια του να συνομιλήσει με τους αρχαίους συγγραφείς θα καταλή-
ξει στο συμπέρασμα ότι το βάθος των γνώσεων τους και τα μηνύματα που εκπέμπουν 
παραμένουν αξεπέραστα. Αυτό, γιατί η εντύπωση που σχηματίζει αρχικά, ότι δεν του 
προσφέρουν κάτι παραπάνω από αυτά που γνωρίζει, είναι εσφαλμένη. Στη συνέχεια, 
διαπιστώνει όχι μόνο το μοναδικό τρόπο σκέψης τους, αλλά και την ικανότητά τους να 
εισέρχονται στην καρδιά των προβλημάτων που περιγράφουν και να τα αναλύουν σε 
βάθος. Με την πρωτοεμφανιζόμενη πνευματική σκέψη τους καλύπτουν όλες τις πτυχές 
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της επιστήμης, με μια μεθοδολογία που παραμένει ανεπανάληπτη. Όλα αυτά, βέβαια, 
συμβαίνουν αν αναλογιστούμε ότι οι απόψεις και θέσεις τους ήταν προϊόν μόνο εγκεφα-
λικής λειτουργίας, χωρίς να έχουν στη διάθεσή τους ούτε ένα τεχνικό εργαλείο, πέρα 
από την οξύτατη παρατηρητικότητά και το διεισδυτικό πνεύμα τους. 

Εάν παρόλο αυτά, ο γιατρός ξεπεράσει τους πρώτους δισταγμούς και συνεχίσει 
τη μελέτη, θα βρεθεί μπροστά σε θέσεις και εμπειρίες πρωτόγνωρες, που θα τον προ-
βληματίσουν και θα του δημιουργήσουν την ανάγκη να προχωρήσει την ενημέρωσή 
του σε βάθος. Την άποψη αυτή, μπορούμε να κατανοήσουμε μέσα από ένα χωρίο της 
πραγματείας, Περί Φυσῶν35 (σε μτφρ Αποστολίδη36).

§ 1. Η Ιατρική είναι απόλυτα προσαρμοσμένη προς τη φύση. Η πείνα, 
παραδείγματος χάρη, είναι αρρώστια, αφού ότι βασανίζει τον  
άνθρωπο λέγεται αρρώστια. Ποιο είναι το φάρμακο της πείνας;  
Ό,τι την καταπραΰνει: και τούτο είναι η τροφή˙ πρέπει, λοιπόν,  
με το ένα να θεραπεύουμε το άλλο. Η δίψα, επίσης, καταπραΰνεται  
με το ποτό, η κόπωση από την άσκηση με την ανάπαυση˙ η κόπωση  
από την ανάπαυση με την άσκηση.

Ας δούμε, όμως, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα, που καθιστούν αναγκαία και ωφέλιμη 
την μελέτη των κειμένων αυτών. Σε μια πρώτη ανάγνωση, διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε 
μπροστά σε ένα θεραπευτικό σύστημα κάποια μέρη του οποίου επιβιώνουν, αλλά και 
συνεχίζουν να εφαρμόζονται μέχρι τις μέρες μας. Εύλογα, προκύπτει το συμπέρασμα 
ότι ένα τέτοιο σύστημα θεραπευτικής δεν είναι δυνατόν να ήταν λανθασμένο σε όλη 
του την έκταση. Ο χαρακτηρισμός από τους Ιπποκρατικούς γιατρούς, στην πραγματεία, 
Περί Φυσῶν,35 της πείνας ως αρρώστιας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως αφελής.36 επει-
δή στη σύγχρονη ιατρική θεωρείται ως σύμπτωμα, ή αίτιο νοσηρών καταστάσεων. Για 
τους Ιπποκρατικούς γιατρούς, η πείνα είναι μια κατάσταση έλλειψης κένωσης, η οποία 
θα προκαλέσει μεταβολή στην ισορροπία του οργανισμού, λόγω της ασυμμετρίας των 
χυμών, οι οποίοι δεν προσλαμβάνονται με τις τροφές, κατάσταση που ισοδυναμεί με 
νόσο. Οι διαιτητικές μεταβολές απασχόλησαν έντονα τους Ιπποκρατικούς γιατρούς, 
όπως φαίνεται από τις πολλαπλές αναφορές στις διάφορες πραγματείες (Αφορισμοί,37 
Επιδημιών38 ΣΤ). Ειδική αναφορά στη πείνα γίνεται στην πραγματεία, Περὶ Ἀρχαίης 
Ἰητρικῆς39 και Περί Διαίτης ỏξέων Νόθα40.

Βέβαια, μια θεραπευτική δυσκολία εκείνης της εποχής δεν είναι εύκολο να γίνει 
κατανοητή σήμερα, ενώ υποβόσκει πάντα ο κίνδυνος της υποτίμησης της. Συνεπώς, 
όπως γράφει και ο Αποστολίδης41.

Οι εποχές πλαστογραφούνται αλλά δεν αντιγράφονται  
και πάντα θα αγνοούμε όχι μόνο το “γιατί” αλλά  
και το “πότε” αυτού του “πώς” θεράπευε ο Ιπποκράτης.

και σημειώνει στη συνέχεια:

ότι τα λάθη δεν προσδιορίζονται εύκολα και οπωσδήποτε  
δεν “πεθαίνουν” πάντα μαζί με τους ασθενείς.
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Μελετώντας, στη σύγχρονη εποχή, την ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής, είναι 
σαν να τη βλέπουμε ανάποδα αφού ξέρουμε εκ των προτέρων την απάντηση. Δυστυ-
χώς, όμως, φτάνουμε κάποια στιγμή να κάνουμε το μεγάλο λάθος, γιατί νιώθουμε τον 
πειρασμό, να θεωρήσουμε ξεπερασμένους ή ανόητους τους αρχαίους συγγραφείς της 
Συλλογής και γι’ αυτό δεν αντιλαμβανόμεθα πόσο μεγάλα είναι τα επιτεύγματά τους.42

Μια αντικειμενική και αυστηρά επιστημονική θεώρηση, με πνεύμα κριτικής αξιο-
λόγησης του περιεχομένου του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, όπως αναδύεται μέσα 
από τα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, αλλά και από τα ευρήματα των 
αρχαιολογικών ερευνών, διαπιστώνουμε ότι είναι ένα δύσκολο πρόβλημα από την ίδια 
του τη φύση. Ένα πρόβλημα, στο οποίο η αδυναμία μας να πιστοποιήσουμε το αληθινό 
νόημα του αρχαίου βίου και του πολιτισμού, κάνει πιστευτή τη θέση, που διατύπωσε ο 
μεγάλος Γερμανός φιλόλογος Wilamowitz ότι:

το μέλλον θα εκτιμά τον Ελληνισμό περισσότερο, 
γιατί θα τον καταλαβαίνει καλύτερα.

Η ΔυναΤοΤΗΤα αξιοΛογΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗνικΗΣ αρχαιοΤΗΤαΣ

Οι ελληνικές ιδέες είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι αποτελούν τα θεμέλια της νεό-
τερης ευρωπαϊκής σκέψης. Η επιθυμία να γνωρίσουμε, καταρχήν, ποιες ήταν αυτές οι 
ιδέες, ιδιαίτερα οι ιατρικές, αλλά και οι φιλοσοφικές θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη 
για το σκεπτόμενο σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος αυτών των ιδεών έχουμε γίνει κοινωνοί 
σε διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και μέσα από τους παραμορ-
φωτικούς φακούς των διαφόρων συγγραφέων, οι ακτίνες των οποίων τις χρωματίζουν 
ανάλογα με τις ιδιότητες του πνεύματος που τις εκπέμπει αλλά και της εποχής που ζουν. 
Μερικοί έχουν διαβάσει μερικές πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής, στις οποίες θα 
πρέπει να βρήκαν κάποια χωρία αινιγματικά και άλλα χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα 
σημερινά δεδομένα. Στη σύγχρονη εποχή, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε καλύτερα 
και να αξιολογήσουμε σε σημαντικό βαθμό την ελληνική αρχαιότητα, ως ένα από τα 
σπουδαιότερα επιτεύγματα της πολιτικής και πνευματικής ζωής. Από την επικοινωνία, 
με εκείνη την περίοδο, μπορούμε να αντλούμε πολλά στοιχεία, όπως είναι η θεωρητική 
σκέψη, η πολιτική επιστήμη, επιτεύγματα τα οποία μας οδήγησαν στις σημαντικότερες 
αλήθειες της ζωής. Οι Έλληνες, ήταν αυτοί που πρώτοι μελέτησαν τον πυρήνα των 
προβλημάτων που προσπαθεί να λύσει ακόμη και σήμερα η σύγχρονη κοινωνία. Αυτοί 
δημιούργησαν πρότυπα με διαχρονική εφαρμογή, ικανά να δίνουν τον προσανατολισμό 
στα κοινωνικά ζητήματα.

Ο πολιτιστικός βίος, των Αρχαίων Ελλήνων, αποτελεί σημείο αναφοράς, για την 
κατανόηση, σε ιστορικό και πολιτικό επίπεδο, των κοινωνικών σχέσεων και των ανακα-
τατάξεων που σημειώνονται στη σύγχρονη κοινωνία. Ιδιαίτερα, αποτελεί οδηγό σημείο 
για να συνειδητοποιήσουμε ποιες πολιτικές δυνάμεις επιδρούν ευεργετικά στη ζωή των 
ανθρώπων και ποιες δρουν βλαπτικά.

Στο πλαίσιο αυτό, η αληθινή ευτυχία και η καλή υγεία του ατόμου εξαρτώνται κατά 
την αντίληψη των αρχαίων ελλήνων από τη μορφή του πολιτεύματος. Ένα απόσπασμα 
από το έργο του Δημόκριτου φωτίζει την πλευρά αυτή.
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Η φτώχεια στο δημοκρατικό καθεστώς είναι τόσο πολύ 
προτιμότερη από την ευτυχία στα μοναρχικά καθεστώτα, όσο η 
ελευθερία από τη δουλεία.

νΕοϊπποκραΤιΣμοΣ

Με τη σκέψη σε όλα αυτά ο Αλέξανδρος Καββαδίας, εγκατεστημένος στο Λονδίνο 
διατύπωσε το 1928 τις θέσεις του για το Νεοϊπποκρατισμό. Τα βασικά σημεία της σκέψης 
του ήταν τα ακόλουθα, όπως τα περιγράφει ο Πουρναρόπουλος31:

Εἳχομεν συλλέξει βότσαλα εἰς τήν ἀκτήν, 
ἀλλ΄ ἔμενεν ἄγνωστος ὁλόκληρος ωκεανός ἔμπροσθέν μας. 
Κάπου ἐσκοντάπτομεν.

για να τονίσει ότι η πρόοδος που σημειώνεται στις εργαστηριακές και πειραματικές 
μεθόδους είναι αναλυτική, ενώ η ιατρική αναζητά σύνθεση. Η Ιατρική καθόρισε με ακρί-
βεια όλα τα μέρη του οργανισμού. Παρόλα αυτά όμως δεν μπορεί να κάνει τη σύνθεση 
και να μας δώσει αυτό που ζητάμε δηλαδή τη διάγνωση του όλου. Όπως είχε πει και ο 
Αριστοτέλης: 

το όλον είναι περισσότερο από το άθροισμα των μερών

Πράγματι, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ένα σύνολο όχι μόνο συστημάτων αλλά 
περιλαμβάνει και συναισθήματα. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι επιπλέον δυναμικό-
της, εντελέχεια. Γίνεται φανερό ότι εκεί που σκοντάφτουμε είναι στο ότι το εργαστήριο 
αδυνατεί να προσμετρήσει στα αποτελέσματα των εξετάσεων και αυτές τις καταστάσεις. 
Υπάρχει ακόμη και ένα άλλο πιο σημαντικό πρόβλημα, που είναι εκείνο της απομάκρυνσης 
μας από τον άρρωστο. Αυτό συνέβει στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά επαναλαμβάνεται 
εντονότερα τον 21ο αιώνα. Στην Ιατρική, η απομάκρυνση από τον άνθρωπο-άρρωστο 
είναι αδιανόητη, όταν ο άρρωστος είναι το αντικείμενό της. O κλινικός γιατρός στο τέλος 
του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, ασκούσε την ιατρική παραγγέλοντας πληθώρα 
εργαστηριακών εξετάσεων, τις οποίες στη συνέχεια αδυνατούσε να αξιοποιήσει για τον 
καθορισμό της διάγνωσης. Σε νεότερη εποχή τις έβαζε στον υπολογιστή περιμένοντας, 
να του δώσει τη διάγνωση. Στον υπολογιστή όμως αν βάλεις τούβλα, τούβλα θα σου 
βγάλει, όπως έλεγε ένας παλιός κλινικός γιατρός. Αυτό γιατί μπορεί να έχεις νοημοσύνη 
δεν έχεις όμως συναίσθημα (ακόμη). Ακόμη, συχνά οι γιατροί ασχολούνται περισσότερο 
μόνο με τα χαρτιά των εξετάσεων, διαβάζοντας τα αποτελέσματα παραμελώντας τον 
άρρωστο. Πλην όμως:31

να τονίσουμε ότι τα χαρτιά δεν πάσχουν,  
ο άρρωστος πάσχει και μ’ αυτόν πρέπει να ασχοληθούμε

Τα χαρτιά θα φανούν χρήσιμα αν υπάρχει λεπτομερές ιστορικό, καλή κλινική εξέταση 
(συχνά την ξεχνάμε), γνώση της ιδιοσυστασίας, της προσωπικότητας, του περιβάλλο-
ντος, αν κατανοήσουμε τους φόβους, την αγωνία, τις ελπίδες του αρρώστου. Με άλλα 
λόγια την ανθρωπιστική Ιπποκρατική Ιατρική δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια ιατρική 
χωρίς τον άρρωστο.
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Η Ιατρική, μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πέρασε μια περίοδο, ιατρικής κρίσης, η 
οποία ήταν το αποτέλεσμα της απογοήτευσης των κλινικών γιατρών από τις πειραματικές 
και εργαστηριακές μεθόδους, στις οποίες είχαν στηρίξει μεγάλες ελπίδες.

Η έξοδος από την κρίση αυτή προτάθηκε να γίνει με τη συνεργασία της πειραματικής 
και εργαστηριακής ιατρικής, συνεπικουρούμενης από τις αρχές της Ιπποκρατικής ιατρικής. 
Τότε ήταν που ο Αλέξανδρος Καββαδίας πρότεινε τον όρο Νεοϊπποκρατισμός. Επέμενε 
δε ότι αυτός ο όρος που αποτελούσε συνδυασμό της Ιπποκρατικής ιατρικής με την πει-
ραματική και εργαστηριακή ιατρική δεν πρέπει να αποτελεί έναν απλό προβληματισμό:

Αλλά σύνθεση δυνάμει της διαλεκτικής του Hegel

Η αποδοχή και εξάπλωση του νέου όρου στην Ευρώπη ήταν μεγάλη. Στη Γερμανία ο 
Νεοϊπποκρατισμός αναπτύχτηκε από τη σχολή του ludwig και ονομάστηκε Ανθρωπολογική 
ιατρική. Όλες οι απόψεις που διατυπώθηκαν συγκρότησαν μια ολιστική κίνηση, η οποία 
συνάντησε δυο εμπόδια. Το ένα ήταν η σύγχυση που προέκυψε μεταξύ Νεοϊπποκρατισμού 
και Ιπποκρατισμού. Ο Ιπποκρατισμός, είναι σημαντική παράμετρος της ιατρικής, πλην 
όμως σε κάθε περίπτωση ο πυρήνας της ιατρικής σκέψης και της ιατρικής απόφασης 
είναι η κλινική, η εργαστηριακή και η πειραματική ιατρική. Στο σημείο αυτό της πορείας 
του Νεοιπποκρατισμού είναι που ο Καββαδίας είπε την περίφημη φράση.43

Δεν θέλομε να υπάγομε οπίσω στον Ιπποκράτη  
αλλά εμπρός με τον Ιπποκράτη

Από την άλλη πλευρά, με πρόφαση την Ανθρωπολογική ιατρική πολλοί δημιουργούσαν 
προβλήματα θέλοντας να εντάξουν και άλλες απόψεις στο κίνημα.

ΕπιΣΤΗμονικΗ ΕπαναΣΤαΣΗ 

Οι ιστορικοί της επιστήμης δεν εκφράζονται με πολύ κολακευτικά λόγια για την 
ιστορία που είναι “προσανατολισμένη στο παρόν”. Αυτό γιατί υποστηρίζουν, σωστά 
όπως φαίνεται, ότι συχνά διαστρεβλώνει την κατανόησή μας για το παρελθόν. Ωστόσο 
όπως υποστηρίζει ο shapin:44

Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος  
να μη θέλουμε να μάθουμε πως φθάσαμε  
στο παρόν, ποιοι ήταν οι πρόγονοί μας  
και ποια γραμμή μας συνδέει με το παρελθόν.

Με αυτήν την έννοια η ιστορία της ιατρικής στην αρχαία εποχή μπορεί να συνίσταται 
στην περιγραφή καταστάσεων, η αλλαγή των οποίων διαχρονικά είναι δυνατό να οδή-
γησε σε στοιχεία που συναντάμε και στη σύγχρονη εποχή. Μια παρόμοια διαπίστωση 
εμπεριέχει στοιχεία παρόμοια με εκείνα που οδήγησαν τους δαρβινιστές να περιγράψουν 
τα κλαδιά του δένδρου της ζωής, τα οποία καταλήγουν στον άνθρωπο. Χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι περιγράφουν επαρκώς τη ζωή όπως ήταν στην αρχαία εποχή.

Οι ιστορίες για τα έργα των προγόνων μας όπως γράφει ο shapin45
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Είναι εύλογο να μην περιγράφουν 
με την ίδια πάντα ευαισθησία το παρελθόν

Η ζωή και οι σκέψεις του Ιπποκράτη και του Γαληνού δεν αντικατοπτρίζουν τη ζωή 
του σύγχρονου γιατρού. Από την άλλη πλευρά, οι περιγραφές που αναφέρονται στη 
δράση τους σε σχέση με τη διατύπωσή της σημερινής κλινικής κατάστασης πιθανώς 
να μη αποδίδουν επαρκώς το νόημα και τη σημασία της πορείας και του έργου τους.45

Αναμφισβήτητα, το παρελθόν δεν μεταμορφώθηκε σε σύγχρονο κάποια χρονική 
στιγμή. Αλλά και όσοι ασκούν την ιατρική σήμερα μπορούν να διακρίνονται σε αρχαίους 
και νεοτεριστές. Οι ιδέες των γιατρών και φιλοσόφων της αρχαίας εποχής, προτού κατα-
λήξουν στα έργα που διαβάζουμε σήμερα πέρασαν από πολλά στάδια επεξεργασίας, με 
τη μεσολάβηση των διάφορων στοχαστών. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν 2-3 αιώνες 
οι άνθρωποι δεν είχαν ακούσει και δεν γνώριζαν για τα έργα των αρχαίων γιατρών. Με 
άλλα λόγια, οι περισσότεροι άνθρωποι το 17ο-18ο και ίσως και το 19ο αιώνα δεν είχαν 
αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια Eπιστημονική Eπανάσταση.

πΩΣ αΣκΕιΤαι Η ιαΤρικΗ ΣΤΗν αρχαιοΤΗΤα;

Στους συγγραφείς ιατρικών συγραμμάτων, αλλά και στις πραγματείες της Ιπποκρα-
τικής Συλλογής συναντάμε στοιχεία αναφορικά με την ώσμωση των ιδεών στα τέλη του 
5ου αιώνα π.Χ.46 Στην πραγματεία, Περὶ Ἀρχαῖης Ἰητρικῆς47, ο συγγραφέας εκφράζει 
την αντίρρησή του για την ενσωμάτωση απλών κοσμογονικών θεωριών στην Ιατρική, 
αναφερόμενος ιδιαίτερα στο έργο του Εμπεδοκλή. Γράφει:
σε μτφρ Καίσαρος Εμμανουήλ48

§ 20. Μερικοί γιατροί και σοφισταί υποστηρίζουν, ότι δεν είναι δυνατό να 
γνωρίσει κανείς την ιατρική, εάν προηγουμένως δεν γνωρίσει τι είναι ο 
άνθρωπος και ότι αυτός που πρόκειται να εξασκήσει με τρόπο συνετό 
την ιατρική είναι απαραίτητο να το ξέρει αυτό.  
Οι γνώμες, όμως, αυτών τείνουν προς τη σφαίρα της φιλοσοφίας και 
αναφέρονται σε όσα ο Εμπεδοκλής και άλλοι φιλόσοφοι έχουν γράψει 
γύρω από τη φύση, ξεκινώντας από την αρχή τι είναι  
ο άνθρωπος, πως δημιουργήθηκε αυτός;
Εγώ, όμως, έχω τη γνώμη, ότι όλα όσα έχουν γράψει γύρω από τη 
φύση γιατροί και σοφισταί έχουν ολιγότερη σχέση με την ιατρική 
τέχνη απ’ όσην έχουν με τη ζωγραφική. Και νομίζω ακόμη, ότι 
μόνο με την ιατρική και με κανέναν άλλο τρόπο θα μπορούσαμε 
να γνωρίσουμε τη φύση με σαφήνεια, με την προϋπόθεση, όμως, 
ότι θα παίρναμε την ιατρική από τη σωστή της άποψη και σε όλη 
της την έκταση. Χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις, έχω τη γνώμη ότι 
βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά απ’ αυτή τη γνώση. Και θέλω 
να πω ότι πρέπει να γνωρίσουμε τούτο: τι είναι ο άνθρωπος, για 
ποιους λόγους υπάρχει και τα άλλα που σχετίζονται με την ύπαρξη 
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του. Γι΄ αυτό, πιστεύω σταθερά πως όλοι οι γιατροί πρέπει να 
μελετήσουν την ανθρώπινη φύση και να εξετάσουν προσεκτικά, εάν 
επιθυμούν να εκπληρώσουν την αποστολής τους. 

Στην πραγματεία, Περί φύσιος ανθρώπου,49 παραθέτει συζητήσεις που έγιναν με 
αντικείμενο τα θεμελιώδη συστατικά του ανθρώπου. Γράφει σε μτφρ Αποστολίδη50

Όποιος έχει συνηθίσει να ακούει εκείνους οι οποίοι  
όταν συζητούν για την ανθρώπινη φύση επεκτείνονται  
περισσότερο απ’ όσο γνωρίζει γι’ αυτήν η ιατρική, αυτός  
δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον να ακούσει τις δικές μου  
απόψεις. Εγώ, έχω τη γνώμη, ότι ο άνθρωπος δεν είναι  
εξ’ ολοκλήρου ούτε αέρας ούτε φωτιά ούτε νερό ούτε γη  
ούτε τίποτε άλλο που να μην υπάρχει φανερά στο σώμα  
του ανθρώπου. Αντιπαρέρχομαι λοιπόν αυτούς που τα λένε,  
και νομίζω ότι όσοι τα υπερασπίζονται δεν έχουν ορθές  
απόψεις επί του θέματος. Ενώ δηλαδή όλοι έχουν  
την ίδια γνώμη, εν τούτοις, λένε διαφορετικά πράγματα,  
αν και καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Έτσι, όλοι  
υποστηρίζουν ότι αυτό που υπάρχει είναι ένα, και ότι αυτό  
είναι ταυτόχρονα και το ένα και το πάν, χωρίς όμως  
να συμφωνούν στο όνομα που του δίνουν. 

Η πλειονότητα των πηγών αναφέρεται στον 5ο αιώνα π.Χ. ή σε μεταγενέστερες πε-
ριόδους. Μπορούμε όμως με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι η παράδοση της κριτικής 
και της αντιπαράθεσης απόψεων φθάνει μέχρι τη εποχή των Μιλησίων. Αυτό όμως που 
πρέπει να μας απασχολήσει είναι:51

με ποιόν τρόπο αυτή η παράδοση της κριτικής επηρεάζει  
την εξέλιξη της επιστήμης

Η εφαρμογή της ιατρικής στην πράξη, αποτελεί μια άλλη πτυχή, που έχει ανάγκη 
διερεύνησης και αποσαφήνισης. Καταρχάς, οι πληροφορίες που διαθέτουμε για την 
εφαρμογή της, την προκλασική περίοδο, δεν είναι αρκετές για την εξαγωγή ασφαλών 
συμπερασμάτων. Σίγουρα, όμως, διέφεραν μεταξύ των πόλεων και των κοινωνικών 
ομάδων. Περισσότερες πληροφορίες διαθέτουμε για την περίοδο του 5ου και 4ου αιώνα 
π.Χ., στη διάρκεια των οποίων όμως οι διαφορές παραμένουν .Έτσι φαίνεται ότι:

Η Ιατρική, που γράφτηκε, κατά την κλασική περίοδο, 
δεν πρέπει να εφαρμόστηκε σε ευρεία κλίμακα.

Αυτό γιατί, οι θρησκευτικές, οικονομικές και οι κοινωνικές διαφορές μεταξύ των κατοί-
κων αποτελούσαν αξεπέραστα εμπόδια για παρόμοιες εφαρμογές. Αυτά αποτελούν ένα 
ακόμη στοιχείο, το οποίο ενισχύει τη σύγχυση, για την κατάσταση που επικρατούσε στην 
άσκηση της ιατρικής εκείνη την εποχή. Οι γνώσεις μας, όμως, όπως προκύπτει από τις 
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πραγματείες, της Ιπποκρατικής Συλλογής, δείχνουν το επίπεδο των ιατρικών γνώσεων

αλλά δεν μας προσδιορίζουν το επίπεδο στο οποίο 
βρισκόταν η παρεχόμενη ιατρική φροντίδα

Συνεπώς, με ποια στοιχεία θα συγκρίνουμε, τη σημερινή παροχή υπηρεσιών υγείας 
με εκείνη της αρχαιότητας και ποια παράμετρο θα χρησιμοποιήσουμε για να πούμε στο 
σημερινό γιατρό ότι κάνει σωστά, ή όχι αυτά που δίδασκε ο Ιπποκράτης; Αυτό, γιατί όσα 
είναι γνωστά, αναφέρονται στη θεωρητική πλευρά του θέματος. Η πλευρά όμως αυτή, 
η θεωρητική, έχει πολλές όψεις, όπως για παράδειγμα:

Ποιο ήταν το επίπεδο των γιατρών της εποχής; 
Αλλά και τι είδους γιατρούς διέθεταν;

Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, την απάντηση δίνουν οι μαρτυρίες από τα κείμε-
να, της Ιπποκρατικής Συλλογής, τα οποία μιλούν για κακούς γιατρούς, οι οποίοι είναι 
περισσότεροι από τους καλούς. Αυτή η διαπίστωση είναι δυνατό να μεταφραστεί ως μια 
ένδειξη ότι το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών υγείας, στο σύνολο όμως της κοινωνίας, 
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι ήταν άνισο, ή και κάτω του μετρίου. Στην πραγματεία 
της Ιπποκρατικής Συλλογής, Περὶ Ἀρχαῖης Ἰητρικῆς52 διαβάζουμε (σε μτφρ. Λυπουρλή53).

§1. Από τους ανθρώπους που την ασκούν μερικοί είναι βέβαια πολύ 
μικρής αξίας, υπάρχουν όμως και οι αληθινοί εξαιρετικοί, πράγμα 
που θα ήταν αδύνατο αν η ιατρική ήταν ανύπαρκτη ως τέχνη και αν 
στο χώρο της δεν είχαν έρευνες και ανακαλύψεις. Τότε θα ήταν, 
πράγματι, όλοι στον ίδιο βαθμό αδαείς και αμαθείς και η θεραπεία 
των αρρώστων θα ήταν κυριολεκτικά αφημένη στην τύχη.

Στον Πλούτο ο Αριστοφάνης54 χλευάζει τους Αθηναίους γιατρούς ως αμαθείς.

§ 406-409 ΒΛΕ: οὒκον ἰατρόν εἰσαγαγείν ἒχρην τινά; 
ΧΡΕ:  τίς δητ' ἰατρός ἐστί νύν ἒν τῂ πόλει; 

Οὒτε γάρ ὁ μισθός οὐδέν ἐτ ἐστ οὐθ ή τέχνη
 ΒΛΕ: σκοπώμεν 

ΧΡΕ: άλλ’ ούκ έστιν 
ΒΛΕ: ουδ έμοι δοκεί

και σε μτφρ. Αποστολίδη55:

ΒΛΕ: Δεν θα έπρεπε να φωνάξουμε κανένα γιατρό; 
ΧΡΕ:  Και ποιος γιατρός είναι σήμερα στην πόλη; 

αφού ούτε τα κέρδη τους είναι τίποτα ούτε κι η τέχνη
ΒΛΕ: Για να σκεφτούμε 
ΧΡΕ: Μα δεν υπάρχει κανείς 
ΒΛΕ: Έτσι μου φαίνεται και μένα
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Ασφαλώς το επίπεδο των γιατρών ήταν συνάρτηση και του αριθμού των επιστημόνων 
γιατρών, οι οποίοι ήσαν εγκατεστημένοι στην πόλη. Δεύτερον, σημαντικό παράδειγμα 
αποτελεί ο γιατρός Ερυξίμαχος, τον οποίον συναντάμε στο Συμπόσιο του Πλάτωνα.55 
Στον Πρωταγόρα56 ο Ερυξίμαχος, είναι με το Φαίδρο, μεταξύ των ακροατών του Σοφιστή 
Ιππίου, ενώ με το Φαίδρο κατηγορήθηκαν αυτός και ο πατέρας του για συμμετοχή στα 
σκάνδαλα των Ερμοκοπίδων. Στο Συμπόσιο αντιπροσωπεύει τον τύπο του λόγιου, ο 
οποίος δεν είναι σε θέση να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, ή να προσαρμοστεί στο 
επίπεδο μιας φιλικής συγκέντρωσης από τον οποίον λείπει η χάρη και η ευτραπελία, ό,τι 
οι αρχαίοι ονόμαζαν, Επαφρόδιτον. Ο Συκουτρής56 αναφέρει ότι στην αρχαιότητα όπως 
και σήμερα δεν ήταν σπάνιοι, μεταξύ των γιατρών, παρόμοιοι τύποι, όπως αποδεικνύει 
το γνωστό ρητό:

Εί μη ιατροί ήσαν ουδέν γραμματικών (φιλολόγων) μωρότεροι.

Τα ΛαΘΗ ΣΤα Εργα ΤΗΣ ιπποκραΤικΗΣ ΣυΛΛογΗΣ 

Θα πρέπει, όμως, στο σημείο αυτό, όπου δεν κρίνεται αναγκαία η ανάλυση προ-
βλημάτων αναφορικά με το θεωρητικό μέρος της Ιπποκρατικής διδασκαλίας, να μας 
απασχολήσει, επίσης, ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει δύο όψεις. Η πρώτη, αφορά την 
ανισότητα των ιατρικών γνώσεων, των διαφόρων Ιπποκρατικών συγγραφέων, ενώ, η 
δεύτερη, εστιάζεται στα λάθη, που μπορεί να υπάρχουν, στα έργα της Ιπποκρατικής 
Συλλογής. Η αναγραφή των λαθών, που επισημαίνονται στα Ιπποκρατικά κείμενα, δε 
μειώνει το κύρος του Μεγάλου Κώου γιατρού επειδή, η αμεροληψία δεν πρέπει να 
εκλαμβάνεται ως προκατάληψη, όπως γράφει ο Αποστολίδης8.

ιαΤρικα ΣυμΒουΛια

Στην πραγματεία, Παραγγελίαι,57 αναφέρεται η σύσταση για σύγκληση ιατρικών συμ-
βουλίων, για τους βαριά πάσχοντες. Η θέση αυτή δηλώνει την επιστημονική επάρκεια 
μέρους των γιατρών, η οποία μεταφράζεται σε υψηλό επίπεδο ιατρικών υπηρεσιών. 
Η σύγκλιση ιατρικών συμβουλίων δεν μειώνει το κύρος του γιατρού. Πρέπει όμως να 
σημειώσουμε ότι η συμπεριφορά του, κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, πρέπει να είναι 
άψογη. Για όλα αυτά, ο συγγραφέας γράφει (μτφρ. Αποστολίδη58):

§8. Αν κάποιος ιατρός, κατά την αντιμετώπιση ενός ασθενούς, βρεθεί 
σε αμηχανία και αδυνατεί να αποφασίσει για τα περαιτέρω, λόγω 
απειρίας, δεν είναι επιλήψιμο να καλέσει και άλλους ιατρούς, για 
να εξετάσουν από κοινού τον άρρωστο και συνεργαζόμενοι να 
αποφασίσουν για την καλύτερη θεραπεία˙ γιατί στην περίπτωση 
στασιμότητας ή επιδείνωσης του νοσήματος, λόγω της αμηχανίας, 
διαφεύγουν τα περισσότερα από την προσοχή του θεράποντος˙… 
γιατί εγώ ουδέποτε θα ισχυρισθώ ότι η ενέργεια αυτή κρίνει την 
αξία του ιατρού. Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου, οι ιατροί δεν 
πρέπει να φιλονικούν, και να χλευάζονται μεταξύ τους˙ γιατί, και 
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αυτό το πιστεύω απόλυτα, ο ένας ιατρός δεν πρέπει να φθονεί τον 
άλλον, επειδή κάτι τέτοιο θα έδειχνε ευτέλεια˙ και με παρόμοιο 
τρόπο συμπεριφέρονται συνήθως αυτοί που έχουν σχέση με τα 
επαγγέλματα της αγοράς. Αν και με τα ιατρικά συμβούλια αποκτάς 
καλύτερη γνώση του περιστατικού, εν τούτοις όση βοήθεια και αν 
έχεις ποτέ δεν είναι αρκετή.

Η ΕρΕυνα ΣΤΗ ΔιαχρονικΗ ΕξΕΛιξΗ ΤΗΣ ιαΤρικΗΣ

Η διαπίστωση μιας εξέλιξης, ή μιας κατάστασης, μια δεδομένη χρονική στιγμή 
αντιπροσωπεύει μια μόνο φάση, στη διαδρομή της εξέλιξης της ιστορίας της ιατρι-
κής. Οι γνώσεις, ή το νόημα, με το οποίο υφαίνεται ο ιστός της ιατρικής επιστήμης, 
αρχίζουν να αναδύονται από τα πολύ παλαιά χρόνια, έχουν διαφορετικές αφετηρίες 
και διαπλέκονται με νήματα (γνώσεις) άλλων ιστών (επιστημών). Όλα αυτά, έχουν ως 
συνέπεια πολλά γεγονότα να αλληλεπικαλύπτονται στη διαδρομή τους, όπως τα κλαδιά 
ενός δένδρου πλέκονται μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, όλα τα κλαδιά τρέφονται από τις 
ίδιες ρίζες, οι οποίες αποτελούν τις καταβολές της ιατρικής σκέψης στην ιστορική της 
εξέλιξη. Τις καταβολές αυτές, της ιατρικής σκέψης προσπαθεί η ιστορία να εντοπίσει, 
ανιχνεύοντας όλα τα στοιχεία (μνημεία, αρχαιολογικά ευρήματα, γραπτά κείμενα), που 
έχει στη διάθεσή της. Στη βάση αυτής της αναζήτησης, ερευνητές όπως ο Castiglioni,59 
προσπάθησαν να μειώσουν τη σημασία της λεκάνης της Μεσογείου, ως του μοναδικού 
σημείου ανάπτυξης της ιατρικής σκέψης.

Η αδυναμία αναγνώρισης των πηγών της γνώσης, ή ακόμη χειρότερο η απουσία 
ικανότητας, να πορευτούμε στο δρόμο μέσα από τον οποίο έφτασαν σε μας οι γνώσεις, 
αποτελεί εμπόδιο στην αντίληψη του παρόντος και στην πρόβλεψη του μέλλοντος. Υπο-
στηρίζεται ότι η προέλευση της σκέψης και το τέρμα της είναι τα ίδια. Αυτό, βέβαια, με 
την παρατήρηση ότι η διαδρομή της ιστορίας, το άθροισμα, δηλαδή των γεγονότων, 
που την απαρτίζουν, είναι συνεχές και σχετίζεται συχνά με την παραδοχή ότι τίποτε δεν 
ανατέλλει και δεν εξαφανίζεται χωρίς αιτία. Στη διαχρονική πορεία της επιστήμης, τα 
γεγονότα έχουν επαναληφθεί, μέσω των αιώνων, με χαρακτηριστικά γνωρίσματα, την 
αιφνίδια εμφάνιση προηγμένων πολιτισμών, πάνω σ’ ένα έρημο και ξερό έδαφος, όπως 
ήταν εκείνο των Φαραώ στην Αίγυπτο και η εποχή του Περικλή στην Ελλάδα.

Σε αντίθεση με ότι υποστηρίζουν διάφοροι, ότι δηλαδή η ιστορία της ιατρικής αρ-
χίζει πριν λίγους αιώνες, η έρευνα των νεότερων χρόνων έδειξε ότι λογικά θα πρέπει 
να θεωρηθεί ως ιστορία όλων των Επιστημών. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να θεωρηθεί 
ως μια αργή, αλλά συνεχής εναλλαγή γεγονότων και γνώσεων, πολλές από τις οποίες 
λησμονούνται, για πολλούς αιώνες, για να έλθουν πάλι στο φως, πολλά χρόνια μετά 
την αρχική τους διατύπωση.

Η έρευνα, για να είναι αποτελεσματική, απαιτεί ο ερευνητής αλλά και ο κλινικός 
γιατρός να έχει μια σφαιρική θεώρηση της κατεύθυνσης, προς την οποία κινείται η 
ιατρική εξέλιξη, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Έτσι, θα είναι σε θέση αξιοποιώντας 
το ερευνητικό πνεύμα να προβλέψει τα επερχόμενα και να προγραμματίσει τις επόμε-
νες κινήσεις του. Ο ερευνητής, πρέπει να έχει στραμμένο το βλέμμα και να γνωρίζει το 
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έργο των προκατόχων του, οι οποίοι σε κάποιο βαθμό έβαλαν το πρώτο λιθαράκι στο 
οικοδόμημα της ανακάλυψης που ακολούθησε. Η γνώση, της ιστορίας του θέματος, που 
απασχολεί τον ερευνητή, είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή πορεία της έρευνάς του. 
Δυστυχώς, πολλοί ακόμα και μεγάλοι ερευνητές δεν αναφέρουν στις μελέτες τους, ούτε 
αναγνωρίζουν το έργο των προκατόχων τους αν δεν το οικειοποιούνται.60 Το γεγονός 
αυτό γίνεται άμεσα αντιληπτό από τον αναγνώστη, μιας μεγάλης μελέτης και αμαυρώνει 
την επιτυχημένη προσπάθεια που έχει διανύσει ο ερευνητής. Φωτεινά παραδείγματα 
εξαιρέσεις αυτού του “κανόνα”, αποτελούν μεγάλοι ερευνητές όπως ο Waksman61 ο 
οποίος, όταν πήρε το Nobel, προτάσσοντας την παροιμιώδη σεμνότητά του, ανέκοψε 
το στόμφο πολλών δημοσιογράφων όταν δήλωνε:

Το να αποδίδεται μόνον δε μένα η τιμή της νίκης την οποία η 
ιατρική επιστήμη κέρδισε στον αγώνα κατά της φυματιώσεως, 
θα ήταν σαν να έσβηνε από την ιστορία της ιατρικής 60 χρόνια 
προσπαθειών και λαμπρών προόδων. Τα ονόματα του Pasteur,του 
Koch και του Ehrlich, αποτελούν πάντοτε την αφετηρία κάθε 
σοβαρής έρευνας.

Στην ιστορία της Ιατρικής αναφέρεται η περίπτωση του Αρεταίου ο οποίος υπήρξε 
μετά το Γαληνό, ο μέγιστος κλινικός γιατρός της αρχαιότητας. Τη μόνη εξαίρεση συνα-
ντάμε στο πρόσωπο του Αρεταίου, ο οποίος μετά τον Ιπποκράτη και το Γαληνό, υπήρξε 
ο μέγιστος κλινικός γιατρός της αρχαιότητας. Στο έργο του, αναφέρει ονομαστικώς 
μόνο μια φορά τον Όμηρο και τον Ιπποκράτη, ενώ ανώνυμα τους ανέφερε έξι και είκοσι 
τρεις φορές αντίστοιχα.62 Οι κρίσεις των παλαιότερων γιατρών, όταν ανακαλύπτεται και 
εκδίδεται το έργο του, κατά το 16ο αιώνα, είναι επαινετικές.63 Αποτελεί, συνεπώς, ένα 
αναπάντητο ερώτημα γιατί ο Αρεταίος, δεν μνημονεύει προγενέστερους ή σύγχρονούς 
του γιατρούς. Η άρνηση του αυτή, καθιστά δυσχερή και τη χρονολόγησή του, αν λάβουμε 
υπόψη ότι οι σύγχρονοι και οι μεταγενέστεροι γιατροί του το ανταπέδωσαν με το ίδιο 
νόμισμα αγνοώντας όχι μόνο τις ιατρικές απόψεις, αλλά και την ίδια την ύπαρξη του. 
Ένας ακόμη λόγος, που ερμηνεύει γιατί παρέμεινε άγνωστος είναι γιατί και ο Γαληνός, 
τον αγνόησε, όταν στα έργα του αναφέρει τα ονόματα των προγενέστερών του. Την 
ίδια αντιμετώπισή του επιφυλάσσει και ο Ορειβάσιος, ο οποίος στο έργο του Ιατρικές 
Συναγωγές, αναφέρει τις θέσεις και απόψεις όλων των μέχρι τον 3ο αιώνα π.Χ. γνωστών 
Ελλήνων γιατρών.64 Σε επίρρωση όλων αυτών ο littre, αναφέρει ότι οι επιστημονικές 
βάσεις, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η ιατρική τέχνη και επιστήμη, συνδέονται με 
το έργο του Ιπποκράτη γιατί:

δεν υπάρχει καμία ανακάλυψη στην Ιατρική, 
που τα σπέρματά της να μη βρίσκονται  
στα βιβλία των αρχαίων,

Οι Ιπποκρατικοί γιατροί, είχαν αντιληφθεί, όπως αναφέρεται στην πραγματεία, Περὶ 
Ἀρχαῖης Ἰητρικῆς,52 ότι η κοινωνία, που είναι ο αποδεκτής, αλλά και ο κριτής, του έργου 
της Ιατρικής, γνωρίζει τη σπουδαιότητά της, γιατί17
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§ 1. σ’ αυτήν καταφεύγουμε όλοι στις πιο κρίσιμες στιγμές τη ζωής μας 
και οι άνθρωποι που την εκπροσωπούν,  
………….. τιμώνται ιδιαίτερα από τους ανθρώπους.

Παράλληλα, η κοινωνία στο σύνολο της, σχεδόν αδιαφορεί για τις πολύπλοκες θεωρίες, 
γιατί δεν είναι σε θέση να κατανοήσει όλες τις επιστημονικές θέσεις, που προσπαθούν 
να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη φύση, όπως αναφέρει ο συγγραφέας της πραγματείας, 
Περί φύσιος Ἀνθρώπου,49 (μτφρ Αποστολίδη50)

§1. Όσοι είναι συνηθισμένοι να ακούν εκείνους οι οποίοι συζητώντας 
γύρω από την ανθρώπινη φύση προχωρούν πέρα από τις σχέσεις 
της με την ιατρική δεν έχουν καμία διάθεση να ακούσουν αυτά που 
θα πω … 

Από την άλλη οι σύγχρονες εξελίξεις έχουν προβληματίσει το γιατρό, όσον αφορά το 
δρόμο που πρέπει ακολουθήσει. Αυτό γιατί συχνά υποκύπτει στη σαγηνευτική γοητεία 
της σύγχρονης τεχνολογίας και ακολουθεί το δρόμο της, ο οποίος συχνά προβληματίζει 
τον άρρωστο.

Στην παρακάτω πρόταση περιέχεται όλη η φιλοσοφία της ιατρικής προσφοράς, σε 
μια εποχή μεγάλων οικονομικών προβλημάτων, με τις συνοδές δυσκολίες εξασφάλισης 
των μέσων για μια καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας.

Ο γιατρός, πρέπει να προσανατολίζει τις κεραίες του προς όλες τις 
κατευθύνσεις και να μην τις έχει σταθερά στραμμένες μόνο προς 
το λόφο της ιατρικής ενημέρωσης.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στο πέρασμα του χρόνου το μυαλό λειτουργεί 
σαν μαγνήτης και προσελκύει ενδείξεις απ΄ όλες τις κατευθύνσεις, αρκεί να είναι σε 
θέση ο γιατρός να τις προσδιορίζει. Από την άλλη πλευρά, η αναγνώριση της κοινωνί-
ας δεν κερδίζεται μόνο με τις γνώσεις. Ο καλός γιατρός, οφείλει να προσφέρει και να 
αποτρέπει, να αναχαιτίζει, τις τυχόν επιδράσεις του κακού γιατρού. Όπως αναφέρει 
μια παλαιά ρήση:

Τα απόνερα της θύελλας μπαίνουν στο σπίτι μας 
Ακόμη και αν συνεχίζουμε να μένουμε σ’ αυτό

Όπως είχε πει ο Έντμουντ Μπερκ* (1729-1797):

το κακό θριαμβεύει στον κόσμο γιατί οι καλοί 
άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα.

Ιχνηλατώντας τη διαχρονική πορεία της Ιατρικής διαπιστώνουμε ότι τη συνοδεύει 
σταθερά ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι ο συνεχής αγώνας για την αντιμετώπιση της 

*	 Ιρλανδός	πολιτικός	ηγέτης	και	εξέχων	ρήτορας,	συγγραφέας,	θεωρητικός	της	πολιτικής	επιστήμης,	φιλόσοφος.	
Υπήρξε	για	πολλά	χρόνια	βουλευτής	της	Βουλής	των	κοινοτήτων	της	Μεγάλης	Βρετανίας	με	το	κώμα	των	Ουίγων.	
Ήταν	από	τους	βασικούς	εκπροσώπους	του	ιδεαλισμού,	απολογητής	της	μοναρχίας	και	πολέμιος	της	Γαλλικής	
Επανάστασης.
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αβεβαιότητας, η οποία είναι συνυφασμένη με τα διάφορα διαγνωστικά και θεραπευτικά 
μέσα που χρησιμοποιεί ο γιατρός. Αυτή η αβεβαιότητα και η αγωνία που τη συνοδεύει 
γίνεται εμφανής διαχρονικά μέσα από πλήθος ιατρικών παρεμβάσεων όπως είναι65 για 
παράδειγμα η περιγραφική ματιά των πραγματειών της Ιπποκρατικής Συλλογής, η αντι-
παράθεση του Γαληνού με τους συγχρόνους του για το χαρακτήρα της ιατρικής γνώσης 
και πρακτικής, η αναζήτηση των ανατόμων της Αναγέννησης στο εσωτερικό του σώματος. 
Αυτή η αβεβαιότητα συνεχίζεται με την αγωνιώδη προσπάθεια αναζήτησης των αιτίων 
των νοσημάτων από τον Bichat στον Broussais, από τη βακτηριολογία του pasteur και του 
Koch, στην κυτταρική Παθολογία του Virchow και τη σημερινή βιοιατρική αντίληψη που 
θεμελίωσε θεωρητικά και ολοκλήρωσε πειραματικά ο Claude Bernard.66 Το ενδιαφέρον 
στην περίπτωση αυτή εστιάζεται σε δυο σημεία τα οποία διέπει μια ισχυρή σύνδεση. Αυτά 
είναι η διαχρονική σχέση των ιατρικών προβλημάτων και η εγγενής δυναμική διαπλοκή 
τους, καθώς και η εμπλοκή τους με το γενικότερο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον.

Η ιαΤρικΗ ΕκπαιΔΕυΣΗ

Στην άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος, ο γιατρός έχει να αντιμετωπίσει πολλές 
και διαφορετικής προέλευσης προκλήσεις. Μια, από αυτές που πρέπει να πολεμήσει, 
είναι η δυνατότητά του να επιλέξει μέσα από τον κυκεώνα των γνώσεων, που του προσφέ-
ρονται, εκείνη που είναι ωφέλιμη και με το μικρότερο δυνατό κόστος για τον άρρωστο. 

Να μπορεί δηλαδή, να ιεραρχεί τα ολίγα και χρήσιμα διαγνωστικά 
και θεραπευτικά στοιχεία, που θα φανούν ωφέλιμα και θα 
προσμετρήσουν θετικά για τον άρρωστο.

Ο Αϊνστάιν, πρότεινε να προσδιορίζονται με σαφήνεια και να αξιολογούνται τα χρή-
σιμα δεδομένα, που παρέχει κάθε ειδικότητα όταν έλεγε ότι:

Στην επιστήμη μετρώνται πολλά πράγματα, αλλά λίγα είναι αυτά 
που μετρούν πραγματικά.

Στο πλαίσιο αυτό ο στόχος της σημερινής ΙΕ, πρέπει να αλλάξει προσανατολισμό και 
να στραφεί όχι στην απλή μεταφορά ιατρικών γνώσεων, αλλά στην αυξημένη ικανότητα 
κλινικής και ερευνητικής προσφοράς έργου. Πρέπει, με άλλα λόγια, ο γιατρός να είναι 
σε θέση να προσφέρει αξία σε ότι κάνει, η οποία, όμως, να μπορεί να μεταφράζεται στο 
αντίστοιχο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Γιατί, όπως υποστηρίζεται.67

Καθώς η γνώση είναι ευρέως διαθέσιμη … αυτά που γνωρίζεις 
μετρούν λιγότερο απ’ αυτά που μπορεί να κάνεις με όσα 
γνωρίζεις.. Η ικανότητα να λύνεις δημιουργικά τα προβλήματα και 
οι δεξιότητες, όπως η κριτική σκέψη .. είναι πολύ πιο σημαντικές 
από την ακαδημαϊκή γνώση.

Παρ’ όλες τις σημαντικές εξελίξεις,, που σημειώνονται στην Ιατρική, αλλά και τις 
ενθουσιώδεις προσπάθειες, όσον αφορά τη βελτίωση των σχέσεων γιατρού-ασθενούς, οι 
γνώσεις του αρχαίου ασθενή, περί τα ιατρικά, σε σχέση με το σημερινό, με “αντίστοιχο 
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μορφωτικό επίπεδο”, είναι περίπου ίδιες. Έτσι, ο πρώτος, όταν ακούει από το γιατρό του 
ότι έχει φθίση, γνωρίζει την πρόγνωση, όπως και ο σημερινός, όταν ακούει ότι πάσχει 
από έμφραγμα. Αγνοούν, όμως, τις αιτίες των νοσημάτων, ενώ γνωρίζουν την πρόγνωση.

Αντίθετα, ο άρρωστος πιστεύει στην αξία της ιατρικής όταν τον 
πείσει ο γιατρός του ότι όλες οι έρευνες, που διεξάγει η επιστήμη 
έχουν ως πρωταρχικό στόχο την καταπολέμηση των νόσων, όπως 
περιγράφεται στο έργο, Περί Παθών,68 (μτφρ Αποστολίδη69).

§1. Κάθε συνετός άνθρωπος, έχοντας υπ’όψη του ότι η υγεία είναι  
το πολυτιμότερο αγαθό για τους ανθρώπους, πρέπει να ξέρει πώς 
να βοηθά μόνος τον εαυτόν του, όταν τύχει να αρρωστήσει˙ πρέπει, 
επίσης, να γνωρίζει όσα του λένε και ό,τι του δίνουν οι γιατροί. 

Την άποψη αυτή, συναντάμε, στην πραγματεία της Ιπποκρατικής Συλλογής, Περὶ 
Ἀρχαῖης Ἰητρικῆς,16 στην οποία ο συγγραφέας γράφει (σε μτφρ Αποστολίδη17)

(§ 2) Πιστεύω, μάλιστα, ότι όποιος ομιλεί για τα ιατρικά πράγματα, 
απευθυνόμενος σε μη ειδικούς, πρέπει να τους λέγει πράγματα 
κατανοητά. Γιατί, δεν αρμόζει σε αυτόν, για τίποτε άλλο ούτε να 
ερευνά ούτε να ομιλεί, παρά μόνο για τα νοσήματα, από τα οποία 
πάσχουν και υποφέρουν

Η αποκρυπΤογραφΗΣΗ ΤΩν πΗγΩν

Το ενδιαφέρον για το παρελθόν πρέπει να ικανοποιεί μια εσωτερική ανάγκη. Μια 
ανάγκη, που θα μας οδηγήσει να βρούμε το μίτο της Αριάδνης και να ξετυλίξουμε το 
κουβάρι των αρχαίων γνώσεων. Οι προσπάθειες ανασυγκρότησης του παρελθόντος και 
διείσδυσης στην πνευματική ζωή των αρχαίων απαιτεί μια ξεχωριστή μεθοδολογία, η 
οποία για τη διεκπεραίωσή της έχει ανάγκη γραπτών πηγών. Οι δυσκολίες που συναντάμε 
στην προσπάθεια αυτή είναι πολλές και ποικίλες, με κυριότερη εκείνη της καταστροφής 
των ιστορικών πηγών. Υποστηρίζεται ότι η πιο αποτελεσματική δύναμη που συντελεί στην 
καταστροφή τους είναι η αδιατάραχτη ειρηνική ζωή.70 Από την άλλη, όμως, πλευρά η 
έλλειψη ενδιαφέροντος για το μακρινό παρελθόν προκαλεί μεγάλες αλλαγές που είναι 
ικανές να καταστρέψουν ακόμη και ό,τι μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές. 
Αν όμως σταθούμε για λίγο και κοιτάξουμε πίσω διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι αν δεν 
υπήρχαν βίαιες καταστροφές δεν θα υπήρχε για παράδειγμα αρχαιολογία.70

Παρέμειναν όμως πολλά από τα έργα των γιατρών και των φιλοσόφων που συνεχίζουν 
να φωτίζουν το δρόμο μας. Υπάρχουν ακόμη, για τον ευαισθητοποιημένο αναγνώστη 
εξαιρετικές εκδόσεις μεγάλων κλασικών, πολλές από τις οποίες έχουν πολύ καλές μετα-
φράσεις. Το υλικό όμως αυτό δεν αρκεί παρόλα αυτά να μας φωτίσει όλες τις πλευρές 
της διδασκαλίας των μαθητών και των δασκάλων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
πλήρους έργου αποτελεί η Ιπποκρατική Συλλογή,48 η έκδοση της οποίας από το Μαρ-
τίνο στη νεότερη ελληνική σε μτφρ Καίσαρα Εμμανουήλ είναι μοναδική. Γενικότερα, οι 
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μελέτες της ιστορίας των εξελίξεων των επιστημών και των τεχνών αποτελούν σημεία 
αναφοράς για τον ειδικό ενδιαφερόμενο αναγνώστη.

Ο μεγαλύτερος αριθμός χειρογράφων πάνω στα οποία στηρίζεται η γνώση μας για 
την Αρχαία Ελλάδα είναι Βυζαντινοί κώδικες, γραμμένοι 500 ή 1000 έτη μετά το θάνατο 
των συγγραφέων τους. Το στοιχείο αυτό είναι ικανό να μας πείσει πόσο σημαντικό είναι 
κάθε τμήμα παπύρου με επιστημονικό περιεχόμενο. Πρέπει να τονίσουμε ότι αναφερό-
μεθα σε πρωτότυπα κείμενα που γράφτηκαν στην ελληνιστική περίοδο πάνω στα οποία 
στηρίζονται οι κώδικες και αυτό που τα χαρακτηρίζει είναι ότι δεν έχουν υποστεί τις 
βλαπτικές επιδράσεις των διορθώσεων των μεταφραστών στους αιώνες που ακολού-
θησαν. Δημιουργήθηκε, έτσι, νέος κλάδος εκείνος της Παπυρολογίας, ο οποίος παρά 
το γεγονός ότι προκάλεσε πραγματική επανάσταση στις κλασικές σπουδές, αυτή δεν 
έγινε ευρέως αποδεκτή από την καθιερωμένη διδασκαλία.71 Σημαντική συμβολή, στην 
ιστορία της Παπυρολογίας, συναντάμε στο βιβλίο του Idris Bell με τίτλο H Αίγυπτος από 
τον Μέγα Αλέξανδρο ως την αραβική κατάκτηση.71 Είναι ένα έργο το οποίο περιγράφει 
την εξάπλωση και την παρακμή του ελληνισμού.

Ο αναγνώστης των έργων, της Ιπποκρατικής Συλλογής, σε συνδυασμό με εκείνα 
που αναφέρονται στο έργο και τη ζωή των πρωτοπόρων της Ιατρικής, ιδιαίτερα μετά 
το 15ο αιώνα έως σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια βασική διαπίστωση, εκείνη της 
παρατηρητικότητας, αλλά και της άοκνης και επίμονης εργατικότητας. Όλες οι μεγά-
λες ανακαλύψεις και περιγραφές νόσων, ή φαινομένων, από την εποχή του Ιπποκράτη, 
έως τους νεότερους ερευνητές, από το 15ο αιώνα και μετά, στηρίχθηκαν σ’ αυτήν την 
παρατηρητικότητα των ερευνητών. Μια ικανότητα η οποία παρουσίαζε και μια επένδυση 
ερευνητικού πειραματικού πνεύματος, σε συνδυασμό πάντα με τις χαρακτηριστικές 
ιδιότητες της επιμονής, της αφοσίωση και της προσήλωσης στο στόχο που είχαν θέσει. 

Το ΒιΒΛιο ΤΗΣ φυΣΗΣ

Η καλούμενη “νέα επιστήμη” η οποία ξεκίνησε να γίνεται αντικείμενο μελέτης από 
το 17ο αιώνα υπέστη τις συνέπειες από τους ισχυρισμούς των ίδιων των υποστηρικτών 
της ότι ήταν πράγματα νέα. Οι υποστηρικτές της παρουσιάζοντας τα έργα τους, το 
ένα μετά το άλλο σημείωναν την καινοτομία του περιεχομένου τους. Παραδείγματα 
υπάρχουν πολλά. Ο Γαλιλαίος στη φυσική παρουσίασε το έργο του Discourses and 
demonstrations concerning two new sciences (Διάλογοι και αποδείξεις σχετικά με δυο 
νέες επιστήμες), στην αστρονομία ο Kepler, έγραψε το New Astronomy. O Μπόιλ, δη-
μοσίευσε σειρά φυλλαδίων με τον τίτλο New experiments about void (Νέα πειράματα 
σχετικά με το κενό) που αφορούσαν το πεδίο της χημείας. Ακολούθησαν ο Πασκάλ, o 
Otto von Gnericke. Ήλθε μετά ο Μπέικον με το έργο του New organon (Νέο όργανο), 
το οποίο χαρακτηρίστηκε ως η νέα μέθοδος που θα αντικαθιστούσε το παραδοσιακό 
όργανο, δηλαδή τα συγγράμματα λογικής του Αριστοτέλη. Όλοι αυτοί αναγνώριζαν ως 
σημαντικό στοιχείο που ενίσχυε τη θέση τους την ίδια την καινοτομία των αναδυόμενων 
πρακτικών. Φθάνουμε, έτσι, στο σημείο ώστε το σύνολο της παραδοσιακής γνώσης αλλά 
και οι τρόποι διατήρησης και αξιολόγησης της να απαξιωθούν πλήρως.72

Δημιουργήθηκαν, έτσι, δυο τάσεις, των νεωτεριστών και των αρχαίων δηλαδή αυτών 
που μάχονταν και των άλλων που υποστήριζαν την αρχαία αντίληψη. Οι νεωτεριστές 
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υποστήριζαν ότι δεν πρέπει να διατηρηθεί τίποτα από τις παραδοσιακές πρακτικές και 
επιπλέον η κληρονομιά των αρχαίων κειμένων δεν ήταν παρά απόδειξη της ανθρώπινης 
ικανότητας για πλάνη και της ανθρώπινης αφέλειας την οποίαν εκμεταλλευόταν η αυ-
θεντία. Από την άλλη έχουμε μια ισχυρή κοινότητα των “αρχαίων” που θεωρούσαν τους 
αντιπάλους τους ανίδεους. Αυτοί επεδείκνυαν την άγνοιά τους μέσα από την άρνησή 
τους να μάθουν από τη συσσωρευμένη και ορθή γνώση των προγόνων μας (shapin 92).

Αναμφισβήτητα τίποτα δεν έγινε εντελώς τυχαία, αν η τύχη δε συνόδευε την οξυ-
δέρκεια του παρατηρητή –ερευνητή και αν ακόμη αυτός δεν ήταν αποφασισμένος να 
θυσιάσει τα πάντα για την ολοκλήρωση του στόχου του. Πολλοί από τους μεγάλους 
ερευνητές60,61 θυσίασαν περιουσίες (sabin) οικογένειες (Κλωντ Μπερνάρντ), ενώ έθεσαν 
σε κίνδυνο και την ίδια τη ζωή τους, κάνοντας πειράματα στον εαυτό τους. (spallazani).

ΣυμπΕραΣμαΤα

Αυτό που πρέπει και που μπορούμε να προσφέρουμε στο νέο ιδιαίτερα γιατρό, είναι 
η δυνατότητα να τον φέρουμε σε επαφή με στοιχεία, που αναδεικνύουν τα βαθύτερα 
νοήματα, μέσα από τις διάφορες πραγματείες. Αυτά, θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν 
το ενδιαφέρον του για την αξία που έχουν και τη χρησιμότητα που μπορούν να προσφέ-
ρουν, στην προώθηση της Ιατρικής του σκέψης. Οι δυσκολίες που θα συναντήσει είναι 
αναπόφευκτες,73 γεγονός που θα ξεπεραστεί μόνο με τη μακροχρόνια ενασχόληση με τα 
κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται στον αναγνώστη 
η δυνατότητα να αποφύγει την εύκολη κριτική, η οποία θα ήταν και λανθασμένη. Έτσι, 
για να παρακολουθήσουμε τη συλλογιστική των Ιπποκρατικών γιατρών, στη θεραπευτι-
κή και να κάνουμε μια αντικειμενική κριτική, πρέπει να μπορούμε να διαχωρίσουμε τις 
γνώσεις μας από εκείνες της αρχαίας Ιατρικής. Βέβαια, μια παρόμοια προσπάθεια δεν 
φαίνεται εύκολη αν δεν είναι και αδύνατη. Αυτό, που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το 
οποίο πρέπει να αποφύγουμε, είναι ότι: 

η σύγκριση του παλαιού με το νέο αποτελεί την καλύτερη συνταγή 
για να παραμορφώσουμε τα επιτεύγματα του παρελθόντος.

Για αυτό, κάθε παρόμοια προσπάθεια πρέπει να έχει ένα μέτρο σύγκρισης, από τη 
στιγμή μάλιστα που αυτή δεν αφορά όμοια πράγματα αλλά διαφορετικές φιλοσοφίες, 
πρακτικές και τρόπους σκέψης. Το βέβαιο είναι ότι δεν πρέπει να υπερθεματίσουμε, 
ελαφρά τη καρδία, τη μια πλευρά εναντίον της άλλης. Η αξιολογική παράθεση των 
θέσεων της αρχαίας και της σύγχρονης ιατρικής είναι ένα δύσκολο θέμα, που απαιτεί 
πλήρη γνώση των αρχαίων κειμένων, αλλά και των εξελίξεων της σύγχρονης Ιατρικής. 
Σε μια αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να έχει ως οδηγό την πείρα και την αντικειμενική 
θεώρηση των πραγμάτων. 

Η αναγνώριση του παρελθόντος, μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη, 
αν μπορέσει να εκφράσει τα πραγματικά του νοήματα.

Αυτά, όμως, πρέπει να ερμηνεύονται πάντα σε σχέση με το χρόνο που έλαβαν χώρα, 
τον τόπο που αναπτύχθηκαν, αλλά και με τις επικρατούσες την περίοδο εκείνη κοινω-
νικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και τις άλλες συνιστώσες του πολιτισμού. Μια από 
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τις σημαντικές υποχρεώσεις, που αναλαμβάνει ο συγγραφέας, όταν προσπαθήσει να 
αναλύσει το περιεχόμενο μιας πραγματείας και να αποκαλύψει τα ιατρικά και φιλοσοφικά 
μηνύματα που κρύβει είναι να δει τα γεγονότα που έλαβαν χώρα, μέσα από τις γραμμές 
των έργων της Ιπποκρατικής Συλλογής και να “διαβάσει” τις σκέψεις των Ιπποκρατικών 
γιατρών. Η προσπάθεια αυτή, για να είναι επιτυχής, πρέπει να συνοδεύεται από μια 
σωστή αποκρυπτογράφηση των βραχύλογων γραπτών τους. Η πρώτη προσπάθεια εστι-
άζεται στο διαχωρισμό των σύγχρονων ιατρικών γνώσεων από εκείνες των Ιπποκρατικών 
γιατρών, προκειμένου να δει με καθαρό μυαλό τα γραπτά της Ιπποκρατικής Συλλογής.

Αυτό που επιζητούμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε το νέο γιατρό να στρέψει το 
βλέμμα του προς τα πίσω να αντιληφθεί τον πλούτο των γνώσεων που παραμένει ανεκ-
μετάλλευτος. Έναν πλούτο τον οποίον μέχρι σήμερα αξιολογούν και εκτιμούν οι ξένοι 
όταν οι Έλληνες γιατροί, έχουν στραμμένα τα βλέμματα τους μόνο στα προβλήματα της 
σύγχρονης κοινωνίας. Στο σημείο αυτό, σημαντική υπήρξε η συμβολή του74 ο οποίος 
στον πρόλογο του έργου του, ο Ιπποκράτης στην Ιατρική της εποχής μας γράφει:

Έτσι, φθάνω να ομολογήσω ότι δεν ενδιαφέρομαι τόσο για  
τα αναπόφευκτα λάθη στα οποία θα έχω περιπέσει αλλά μόνον  
αν τον έκρινα δίκαια, (τον Ιπποκράτη) χωρίς προκατάληψη για  
το μεγαλείο του, χωρίς φόβο, για το κύρος του και χωρίς 
εχθρότητα για τη μεγαλοφυΐα του.

Να σημειωθεί ότι τα έργα αυτά δεν αποτελούν προϊόν του μόχθου μόνο των Ιππο-
κρατικών γιατρών, όταν ως μόνο όπλο είχαν τις αισθήσεις τους, με προεξέχουσα την 
παρατηρητικότητα. Οι Ιπποκρατικοί γιατροί, είχαν την τύχη να διαδεχθούν αλλά και να 
διδαχθούν από μεγάλους φιλοσόφους και να πάρουν στοιχεία από την εμπειρία και 
άλλων λαών. 

Ακόμη και αν μπορούσαμε να βρούμε έναν ορισμό της εξέλιξης της σύγχρονης ιατρι-
κής που θα ήταν «συμβατός» με τις απαιτήσεις της αρχαιότητας, ο γιατρός θα συνέχιζε 
να είναι αντιμέτωπος με πολλά και δύσκολα προβλήματα. Αυτό γιατί οι πρακτικές και οι 
πεποιθήσεις του παρελθόντος ακόμη και στο βαθμό που μοιάζουν με τις σύγχρονες θα 
έδιναν σε σημαντικό βαθμό μια παραμορφωμένη εικόνα. Μια παραμόρφωση είναι πάντα 
πιθανή γιατί έχουν αλλάξει πολλά όπως η μέθοδος, η μορφή, η λειτουργία της εμπειρι-
κής ιατρικής της αρχαιότητας. Παραμένει όμως ένα στοιχείο που έχει θέση συνδετικού 
ιστού που είναι το περιεχόμενο και ο στόχος της Ιατρικής, και είναι κοινός για όλες τις 
εποχές. Για αυτό δεν θα πρέπει να ανατρέχουμε στο παρελθόν αναζητώντας γνήσια 
παραδείγματα ή πρόδρομους της σύγχρονης επιστήμης. Συνεπώς, όσο πιο πίσω όσο 
πιο βαθιά ανιχνεύουμε το παρελθόν τόσο βαθύτερη, ευρύτητα αλλά και περισσότερη 
γνώση θα προσθέτουμε, ενώ ταυτόχρονα τόσο καλύτερα μπορούμε να χαράξουμε το 
μέλλον. Όπως υποστηρίζει ο lindberg75 η θέση αυτή διατυπώθηκε από τον Pingre σε 
ομιλία του στο Harvard to 1990.Πενήντα χρόνια πριν ο Winston Churchil σε ομιλία του 
στο Royal College of physician το 1944 είχε πει 

Όσο βαθύτερα μπορείς να δεις κοιτώντας πίσω, 
τόσο μακρύτερα μπορείς να δεις μπροστά.
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Οι παραινέσεις αυτές αποκτούν ξεχωριστή σημασία ιδιαίτερα για το νέο γιατρό 
που επιθυμεί να αρχίσει τη μελέτη της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής και φιλολογικής 
γραμματείας.

Αν θέλουμε όμως να δούμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση και να είμαστε 
δίκαιοι στην ιστορική αποτίμηση των γεγονότων.25

Θα πρέπει να αποδεχτούμε το παρελθόν όπως είναι, 
θα πρέπει να σεβόμαστε τον τρόπο με τον οποίο 
οι προηγούμενες γενιές προσέγγισαν τα ιατρικά προβλήματα.

Ο τρόπος προσέγγισης των σύγχρονων προβλημάτων παρουσιάζει διαφορές με εκεί-
νους της αρχαιότητας, πλην όμως ας μην ξεχνάμε ότι αποτελεί μέρος της πνευματικής 
μας κληρονομιάς. Αυτός είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος να καταλάβουμε πως φθάσαμε 
ως εδώ. Κοιτάζοντας προς τα πίσω θα πρέπει να έχουμε την ικανότητα να διερευνούμε 
το μεγάλο αριθμό των πρακτικών και των πεποιθήσεων οι οποίες μας βοηθούν να κα-
τανοήσουμε τη σύγχρονη επιστήμη.76

Συνεπώς, πρέπει να σχεδιάσουμε τον τρόπο προσέγγισης των γιατρών και να τους 
κάνουμε κοινωνικούς των θέσεων της ΕΔΙΠ. 

Ένας τρόπος να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα είναι να στραφούμε προς τους 
γιατρούς, οι οποίοι δεν έχουν τη διάθεση να έλθουν στο Συμπόσιο της ΕΔΙΠ, αλλά 
ούτε και να διαβάσουν τα βιβλία στον ιστότοπο της Εταιρείας. Αυτούς του γιατρούς 
προσπαθούμε να τους προσεγγίσουμε με ομιλίες στα διάφορα ιατρικά συνέδρια και με 
εκδόσεις όπως είναι αυτή με θέμα:

Η θέση του γιατρού στην κοινωνία 
Προτρεπτικοί λόγοι προς νέους γιατρούς

η οποία θα διανεμηθεί στους φοιτητές και στους γιατρούς μέσω των ειδικών Ιατρικών 
Εταιρειών. Θα ήταν χρήσιμο να προηγηθεί μια έρευνα στην οποία να αναζητήσουμε 
μέχρι που φθάνει το ενδιαφέρον των νέων γιατρών, αλλά και τι γνωρίζουν για την Αρχαία 
Ελληνική Ιατρική.

Κάτω από αυτό το πρίσμα, το Συμπόσιο αυτό αναφέρεται σε ένα θέμα, συγκλονι-
στικό, διαχρονικά επίκαιρο και συνάμα ενδιαφέρον, που είναι η κατανόηση από τους 
σύγχρονους γιατρούς του περιεχομένου των πραγματειών της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
οι οποίες εκτός από την “Επιστημονική πληρότητα”, που αναδύουν τα σπάνια κείμενα, 
παρέχουν και τη μοναδική ευκαιρία κατανόησης της ανθρώπινης φύσης.
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Η μαιευτική και η γυναικολογία  
στα Βιβλία της ιπποκρατικής Συλλογής

Λάζαρος Ε. Βλαδίμηρος

Πηλίκον δε χάρμα και πόσον έπαρμα ψυχή λαμβάνει  
συζητούσα τοις προγενεστέροις των φιλοσόφων τε και ιατρών.

Ορειβάσιος 

‘Οι αιώνες παρήλθον και εις την φοράν των αιώνων,  
η αρχαία ιατρική παραμένει ορθία ως μία στοά μεγαλοπρεπής,  

ωραία διά το μεγαλείον και την αιωνίαν απλότητα των γραμμών της.  
Υπό την στοάν αυτήν διήλθον και θα διέλθουν όλαι αι ιατρικαί γενεαί’.

Anatole Chauffard (1855-1932) 
Διάσημος Γάλλος παθολόγος και καθηγητής Ιστορίας της Ιατρικής

ΕιΣαγΩγΗ

Στον τίτλο της εργασίας, όπως και στο κείμενο που ακολουθεί, αναφέρονται συχνά 
οι ιατρικοί όροι-έννοιες, Μαιευτική και Γυναικολογία. Από την αρχή της διαπραγματεύ-
σης του θέματός μου, οφείλω να προϊδεάσω τον αναγνώστη ότι οι όροι έχουν τεθεί 
συμβατικά. Οι όροι αυτοί είναι συμβατοί με τις δικές μας αντιλήψεις για την άσκηση 
της ιατρικής, όμως, για τους αρχαίους Έλληνες γιατρούς, θα ήταν έννοιες ακατανό-
ητες. Αποτελεί σχήμα οξύμωρο να προσπαθούμε να εντοπίσουμε τη Μαιευτική και τη 
Γυναικολογία στην Ιπποκρατική ιατρική, χαρακτηριστικό γνώρισμα της οποίας, ήταν η 
συνολική θεώρηση του σώματος και των νοσημάτων του. Στην αρχαία ελληνική ιατρική 
δεν υπήρξαν ειδικότητες, όπως τις γνωρίζουμε εμείς στην εποχή μας, ούτε υπήρξαν 
γιατροί που να ασχολήθηκαν με συγκεκριμένες κατηγορίες νοσημάτων. Σε αντίθεση 
με άλλους αρχαίους λαούς, στους οποίους εντοπίζονται γιατροί που ασχολήθηκαν, 
σχεδόν αποκλειστικώς με ορισμένα νοσήματα ή με κατηγορίες νοσημάτων, οι Έλληνες 
γιατροί ασχολήθηκαν με όλα τα νοσήματα και με όλες τις παθολογικές καταστάσεις 
του ανθρώπινου οργανισμού.1

1	 Arturo	Castiglioni,	Ιστορία της Ιατρικής. (Ελληνική	μετάφραση.	Επιμέλεια	Ν.	Παπασπύρου).	Τόμος	1ος	Αθήναι	1961,	
σ.	70.	Βασίλειος	Ρόζος,	Ιωάννης	Παπαβασιλείου,	Εγχειρίδιο Ιστορίας της Ιατρικής. Τόμος	1ος	Αθήνα	1989,	σ.	49.	
Αθανάσιος	Διαμαντόπουλος,	Ιατρική στην αρχαία Αίγυπτο. Πάτρα	1994,	σ.	29.	Erwin	Ackerknecht	(Με	συμπληρώ-
σεις	Α.	Murken),	Ιστορία της Ιατρικής. (Μετάφραση	Β.	Πασχάλης,	Γ.	Ηλιάδης,	Β.	Καρατζούλης).	Εκδόσεις	‘Μαραθιά’	
Αθήνα	1998, σ.	63.
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Αν και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν συνάψει στενές εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις με 
όλους τους γειτονικούς τους λαούς, η Ιατρική που δημιούργησαν, υπήρξε αποκλειστικώς 
δικό τους πολιτιστικό προϊόν, δεν δέχθηκε ιδεολογικές επιδράσεις από άλλους λαούς. 
Η ενιαία θεώρηση της ιατρικής ήταν αποκλειστικώς ελληνική ιδέα. Ένας σύγχρονος 
ιστορικός της ιατρικής σημειώνει κατηγορηματικά2: 

‘Μέχρι τώρα, όλες οι προσπάθειες να βρεθούν αιγυπτιακές ή 
μεσοποταμιακές πηγές της ελληνικής ιατρικής πρακτικής έχουν 
αποτύχει’.

Η προσπάθεια να εντοπίσουμε ‘ειδικούς’ γιατρούς και ‘ειδικότητες’ στην αρχαία 
ελληνική ιατρική, αποτελεί μια λανθασμένη, μια υποκειμενική ανάγνωση της ιστορίας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποκειμενικής ανάγνωσης, αποτελεί ο διάσημος γιατρός 
της αρχαιότητος, ο Σωρανός ο Εφέσιος. Σε όλα σχεδόν τα βιβλία ιστορίας της ιατρικής, 
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ο Σωρανός ο Εφέσιος συνηθίζεται να αναφέρεται και 
να χαρακτηρίζεται ως: ‘Ο μεγαλύτερος γυναικολόγος της αρχαιότητος, ο πρώτος μέγας 
μαιευτήρας της ιστορίας, ο ιδρυτής της Γυναικολογίας, ο πατέρας της Μαιευτικής, ο θε-
μελιωτής της Μαιευτικής και Γυναικολογίας’. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί είναι συμβατοί με 
τις δικές μας αντιλήψεις για την ιατρική και τους γιατρούς, όμως, στον αρχαίο ελληνικό 
κόσμο θα ήταν έννοιες ακατανόητες. Στην αρχαιότητα δεν υπήρξαν Έλληνες γιατροί 
που να ασχολήθηκαν με κάποιο συγκεκριμένο τομέα της ιατρικής. 

Στον Σωρανό αποδίδονται πολλά βιβλία ιατρικής, από τα οποία όμως, λίγα διασώθη-
καν. Οι τίτλοι των ιατρικών βιβλίων που αποδίδονται στο μεγάλο Εφέσιο γιατρό είναι οι 
ακόλουθοι: Βίοι ιατρών και αιρέσεις και συντάγματα, (10 βιβλία, διασώθηκε το βιβλίο για 
τον Ιπποκράτη, Περί αιτίων παθών, Περί ψυχής, (4 βιβλία), Περί πυρετών, Περί σπέρματος 
και ζωογονίας, Περί επιδέσμων, (Διασώθηκε), Περί των οξέων και των χρονίων παθών, (3 
βιβλία), Περί σφυγμών, Οφθαλμικός, Περί κοινοτήτων, Περί γυναικείων παθών, (4 βιβλία 
που έχουν διασωθεί), Περί φαρμακείας, Εισαγωγή εις την ιατρικήν τέχνην, Περί μήτρας 
και γυναικείου αιδοίου, Χειρουργούμενα, Περί μέτρων και σταθμών, Περί σημείων καταγ-
μάτων, (Διασώθηκε). Περί χωνεύσεως, Υγιεινόν.3 

Η παραπάνω εργογραφία του Εφεσίου γιατρού δεν παραπέμπει σε μαιευτήρα ή 
σε γυναικολόγο, ακόμα και με τη σύγχρονη έννοια, παραπέμπει σε γιατρό που είχε 
ενδιαφέροντα για κάθε πτυχή, για κάθε έκφανση, για κάθε ιδιαιτερότητα της ιατρικής. 
Ο Σωρανός, όπως ο Ιπποκράτης, όπως άλλωστε και κάθε άλλος Έλληνας γιατρός της 
αρχαιότητος, μελέτησε την ιατρική χωρίς διαχωρισμούς.

Μετά, λοιπόν, από αυτές τις αναγκαίες διευκρινήσεις, ας εξετάσουμε τις μαιευτικές 
και γυναικολογικές γνώσεις που υπάρχουν στα έργα του Ιπποκράτους. Από τα ιατρικά 
βιβλία των αρχαίων Ελλήνων γιατρών που διασώθηκαν και είναι γνωστά με τον γενικό 
τίτλο Ιπποκρατική Συλλογή (Corpus Hippocraticum), περίπου το ένα τέταρτο της ύλης 
είναι αφιερωμένο σε μαιευτικά και γυναικολογικά θέματα. Βιβλία με θεματολογία απο-
κλειστικώς αφιερωμένη σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα είναι τα ακόλουθα: Περί γυ-
ναικείων πρώτον, Περί γυναικείων δεύτερον, Περί αφόρων, Περί γυναικείης φύσιος, Περί 

2	 Ε.	Ackerknecht, Ιστορία της Ιατρικής…	ό.π.,	σ.	61.	
3	 Κωνσταντίνος	Γεωργακόπουλος,	Αρχαίοι Έλληνες ιατροί.	Έκδοση	ομίλου	‘Ιασώ’	Αθήναι	1998,	σσ.	427-433.
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επικυήσιος, Περί επταμήνου, Περί οκταμήνου, Περί εγκατατομής εμβρύου, Περί παρθενίων. 
Σημαντικές μαιευτικές και γυναικολογικές γνώσεις, καθώς και πρωτοποριακές 
αντιλήψεις υπάρχουν και στα έργα: Περί γονής, Περί σαρκών, Περί φύσιος παιδίου, 
Περί εβδομάδων. Επίσης, πολλά και ενδιαφέροντα μαιευτικά και γυναικολογικά 
θέματα υπάρχουν στα επτά βιβλία που είναι γνωστά με τον γενικό τίτλο Περί επι-
δημιών, καθώς και στο βιβλίο Αφορισμοί. Μεγάλο μέρος του πέμπτου τμήματος 
των Αφορισμών είναι αφιερωμένο σε αξιοπρόσεκτες μαιευτικές και γυναικολογικές 
παρατηρήσεις. Κοντά στα παραπάνω βιβλία θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και 
τα έργα: Περί αφροδισίων, Περί ροών γυναικείων, Περί ερμαφροδίτων, Περί διδύμων, 
που γνωρίζουμε ότι ήταν έργα της Ιπποκρατικής εποχής, αλλά διασώθηκαν μόνον οι 
τίτλοι, και ασφαλώς, θα διαπραγματεύονταν γυναικολογικά και μαιευτικά θέματα και 
αυτά τα βιβλία.

Η βασική φιλοσοφική θεωρία, πάνω στην οποία θεμελιώθηκε η ιπποκρατική ιατρική, 
ήταν η θεωρία των τεσσάρων χυμών του ανθρωπίνου σώματος, το αίμα, το φλέγμα, 
η κίτρινη χολή και η μαύρη χολή. Σύμφωνα με την τετραχυμική θεωρία οι χυμοί αυτοί 
βρίσκονται σε μια συνεχή ισορροπία μεταξύ τους, την ευκρασία, και όταν η ισορροπία 
αυτή διαταραχθεί θα δημιουργηθεί δυσκρασία, το αίτιο για την εκδήλωση των διαφόρων 
νοσημάτων. 

Η Ιπποκρατική θεωρία των τεσσάρων χυμών υπήρξε η μετεξέλιξη και η εφαρμογή 
στην ιατρική, των φιλοσοφικών θεωριών των προσωκρατικών φιλοσόφων και κυρίως του 
Εμπεδοκλέους του Ακραγαντίνου, σύμφωνα με τον οποίο, η βασική αρχή που διέπει όλα 
τα έμβια όντα, βασίζεται σε τέσσερα κοσμογονικά στοιχεία, γη, ύδωρ, αήρ, πυρ, τα οποία 
αποκάλεσε ριζώματα. Σε κάθε ένα από τα βασικά κοσμογονικά στοιχεία, αντιστοιχεί και 
μια φυσική ιδιότητα των έμβιων όντων, το ψυχρό, το θερμό, το υγρό και το ξηρό.4 

Η Ιπποκρατική ιατρική θεμελιώθηκε πάνω στη φιλοσοφική αντίληψη ότι η διαταραχή 
της ισορροπίας των χυμών του σώματος, δηλαδή το νόσημα, θα θεραπευθεί από την 
ίδια τη φύση, και συνακόλουθα, ο γιατρός με τις θεραπευτικές του παρεμβάσεις θα 
πρέπει να ενισχύσει τις δυνάμεις της φύσεως. Νούσων φύσιες ιητροί. (Η φύσις είναι ο 
γιατρός των νοσημάτων).5 Για το λόγο αυτό άλλωστε, η Ιπποκρατική θεραπευτική ήταν 
βασισμένη στα φυτικά, κυρίως, φάρμακα.6 Ο Ιπποκρατικός γιατρός ακολουθούσε την 
αρχή ότι τα νοσήματα θεραπεύονται πρωτίστως με ήπια μέσα, τα φυτικά φάρμακα, τα 
οποία, με τη δράση τους, θα επαναφέρουν στην ευκρασία τη διαταραχή των χυμών του 
σώματος. Σε ελάχιστες περιπτώσεις ο Ιπποκρατικός γιατρός κατέφευγε σε χειρουργική 

4	 Για	τον	Εμπεδοκλή,	τον	σπουδαίο	Έλληνα	προσωκρατικό	φιλόσοφο	και	γιατρό	του	5ου	αιώνος	π.	Χ.,	που	έζησε	στον	
Ακράγαντα	της	Σικελίας,	βλ.	Ιωάννης	Δάμπασης,	‘Εμπεδοκλής	ο	Ακραγαντίνος.	Φιλόσοφος	και	Ιατρός’.	Κεφάλαιο	
στο	έργο:	Ιστορικαί Ιατρικαί Μελέται. Έκδοση	Εταιρείας	Κυκλαδικών	Μελετών.	Τόμος	1ος	Αθήναι	1966,	σσ.	162-
180.	Σπύρος	Μαρκέτος,	Εικονογραφημένη Ιστορία της Ιατρικής. Εκδόσεις	‘Ζήτα’	Αθήνα	1993,	σσ.	43-50.	Μιχάλης	
Ξύλινας,	Γιάννης	Τζαβάρας,	‘Ο	Εμπεδοκλής	ο	Ακραγαντίνος	ως	επίκαιρος	ιατροφιλόσοφος’.	Ελληνική Φιλοσοφική 
Επιθεώρηση. Τόμος	12ος	1995,	σσ.	111-128.

5 Περί επιδημιών το έκτον. 5,	1.
6	 Για	τα	φυτικά	φάρμακα	στο	Ιπποκρατικό	corpus	βλ.	Πάνος	Αποστολίδης,	Ερμηνευτικό Λεξικό πασών των λέξεων 

του Ιπποκράτους. Εκδόσεις	‘Γαβριηλίδης’.	Αθήνα	1997,	σσ.	857-859.	Αλέξανδρος	Κλειδαράς,	‘Ανατρέχοντας	στα	
ιπποκρατικά	κείμενα.	Γενικές	αρχές	της	Ιπποκρατικής	Θεραπευτικής.	Τα	είδη	και	οι	χρήσεις	των	φυτικών	δρογών	
στη	Μαιευτική	και	Γυναικολογία’.	Κεφάλαιο	στον	συλλογικό	τόμο:	Περί Γυναικείων.	Μαιευτική και Γυναικολογία από 
την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα. (Επιμέλεια	Ελένη	Χριστοπούλου-	Αλετρά).	Εκδόσεις	‘Σιώκης’	Θεσσαλονίκη	2002,	
σσ.	33-43.	Μανόλης	Κιαπόκας,	Τα φαρμακευτικά φυτά του Ιπποκράτη. Κως	2007.
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αποκατάσταση της υγείας, όταν η συντηρητική θεραπευτική αγωγή με τα φάρμακα 
δεν έφερνε αποτέλεσμα. Η χειρουργική θεραπεία ήταν συνήθως η θεραπεία δεύτερης 
επιλογής για τον Ιπποκρατικό γιατρό. Η χειρουργική της ιπποκρατικής εποχής ήταν η 
τραυματολογία, δηλαδή η αντιμετώπιση των καταγμάτων και γενικά των τραυματικών 
κακώσεων του σώματος.7 

Ο τελευταίος Αφορισμός του Ιπποκράτους,8 ίσως ο πιο γνωστός, δεν θα πρέπει να 
θεωρείται μόνον ως μια σοφή διαπίστωση του μεγάλου γιατρού, αλλά, θα πρέπει να 
θεωρηθεί και ως μια αρχή, μια προτροπή προς τους γιατρούς, να ακολουθήσουν στη 
θεραπεία των νοσημάτων την ακόλουθη σειρά, πρώτα την φαρμακευτική αγωγή και στη 
συνέχεια, αν τα φάρμακα δεν φέρουν αποτέλεσμα, να καταφύγουν στις χειρουργικές 
επεμβάσεις. Η αρχή αυτή εφαρμόστηκε και στη θεραπευτική των μαιευτικών και γυναι-
κολογικών νοσημάτων.

Οι σύγχρονοι γιατροί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δεν έρχονται σε επαφή 
με τα κείμενα του Ιπποκράτους. Ωστόσο, τα Ιπποκρατικά κείμενα αποτέλεσαν για αμέ-
τρητους αιώνες, και συνεχίζουν να αποτελούν και στην εποχή μας, τα πρότυπα της 
ιατρικής μεθοδολογίας της σκέψης προκειμένου ο γιατρός να καταλήξει σε διάγνωση 
από τα συμπτώματα του ασθενούς. Η Ιπποκρατική ιατρική υπήρξε το ιδεολογικό θεμέλιο 
της σύγχρονης ιατρικής. Ο κοσμοπολίτης καθηγητής της ιστορίας της ιατρικής Erwin 
Ackerknecht (1906-1988), σημείωσε για το θέμα αυτό9: 

‘Η αρχαία ελληνική ιατρική βρίσκεται ασύγκριτα πιο κοντά στη 
σύγχρονη από οποιαδήποτε άλλη μορφή ιατρικής. Αυτό δεν θα 
πρέπει να εκπλήσσει, αφού ο σύγχρονος κλάδος δεν θα υπήρχε 
χωρίς το ελληνικό προηγούμενο. Δεν είναι τυχαίο ότι η σύγχρονη 
ιατρική ορολογία βασίζεται, σε τόσο μεγάλο βαθμό, στην ελληνική 
γλώσσα. Υπάρχουν, βέβαια, πολυάριθμες διαφορές ανάμεσα 
στη σημερινή ιατρική και την ελληνική, όπως ακριβώς υπάρχουν 
σημαντικές διαφοροποιήσεις μέσα στην ίδια την ελληνική ιατρική. 
Η τελευταία καλύπτει μια περίοδο χιλίων ετών και δεν υπήρξε 
στατική, απεναντίας βρισκόταν διαρκώς σε μια κατάσταση 
συνεχών ζυμώσεων και αλλαγών. Εντούτοις, οι διαδοχικές φάσεις 
της ελληνικής ιατρικής διατηρούν κάτι το κοινό τόσο μεταξύ τους 
όσο και με την ιατρική της σύγχρονης εποχής. Η αρρώστια δεν 

7	 Στέφανος	Γερουλάνος,	René	Bridler,	Τραύμα. Πρόκληση και φροντίδα του τραύματος στην αρχαία Ελλάδα. Έκδοση	
του	Μορφωτικού	Ιδρύματος	Εθνικής	Τραπέζης.	Αθήνα	1998,	σ.	43.

8 Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος ιήται, όσα σίδηρος ουκ ιήται, πυρ ιήται, όσα δε πυρ ουκ ιήται, ταύτα χρη νομίζειν 
ανίατα. (Όσα	νοσήματα	δεν	θεραπεύονται	με	τα	φάρμακα,	θεραπεύονται	με	τις	εγχειρήσεις,	όσα	δεν	θεραπεύονται	
με	τις	εγχειρήσεις,	θεραπεύονται	με	τις	καυτηριάσεις,	όσα,	τέλος,	δεν	θεραπεύονται	με	τις	καυτηριάσεις,	πρέπει	
αναγκαστικά	να	θεωρούνται	ανίατα).	Αφορισμοί. 7,	87.	Η	απόδοση	του	Αφορισμού	στη	νεοελληνική	από	τον	Πάνο	
Αποστολίδη.	 Ιπποκράτους Αφορισμοί. (Εισαγωγή-	μετάφραση-	σημειώσεις	Π.	Αποστολίδης).	Εκδόσεις	 ‘Στιγμή’	
Αθήνα	2004,	σσ.	172-173.	

9	 Ε.	Ackerknecht,	Ιστορία της Ιατρικής… ό.π.,	σ.	79.	Ο	Erwin	Ackerknecht	γεννήθηκε	στη	Ζυρίχη	και	ασχολήθηκε	
με	μεγάλη	επιτυχία	με	την	ιστορία	της	ιατρικής	δημοσιεύοντας	σπουδαία	έργα	σε	τρεις	διαφορετικές	γλώσσες,	στη	
Γαλλία,	στις	Ηνωμένες	Πολιτείες	της	Αμερικής	και	στην	Ελβετία.
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θεωρείται πλέον ως υπερφυσικό φαινόμενο αλλά προσεγγίζεται 
από μια ορθολογική, φυσιοκρατική και επιστημονική σκοπιά’.

Ο μελετητής των κειμένων του Ιπποκράτους εντυπωσιάζεται από τον πλούτο των 
πληροφοριών και των παρατηρήσεων μαιευτικού και γυναικολογικού ενδιαφέροντος που 
υπάρχουν καταγεγραμμένες στα διάφορα βιβλία του Ιπποκρατικού corpus. Ο πλούτος 
των πληροφοριών δεν αφορά μόνον τον τοκετό και τις συχνές επιπλοκές του ή τις φλεγ-
μονές των γεννητικών οργάνων, καταστάσεις που, για ευνόητους λόγους, ήταν άφθονες 
στην παρατήρηση των αρχαίων γιατρών, αλλά, και εδώ είναι το ενδιαφέρον σημείο, ο 
Ιπποκράτης έθεσε τα ιδεολογικά θεμέλια, πάνω στα οποία οικοδομήθηκε η επιστημονική 
αντιμετώπιση των μαιευτικών και γυναικολογικών νοσημάτων, και γενικότερα, τα θεμέλια 
της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης.

Μερικές από τις πιο βασικές αρχές της Iπποκρατικής ιατρικής βρίσκονται διατυπω-
μένες, μεταξύ άλλων, και στα βιβλία, Περί γυναικείων πρώτον, Περί γυναικείων δεύτερον, 
Περί αφόρων. Αυτές τις ιπποκρατικές αρχές, η σύγχρονη ιατρική τις έχει αποδεχθεί ως 
αδιαμφισβήτητα αξιώματα. Να θυμίσω μερικές βασικές αρχές της ιατρικής που πρώτος 
δίδαξε ο μεγάλος Κώος γιατρός. 

Ο γιατρός πρέπει να εξετάζει ολόκληρο το σώμα και όχι μόνον το 
πάσχον όργανο και η θεραπεία να κατευθύνεται σε όλο το σώμα 
και όχι μόνον στην περιοχή που πάσχει.10 Ο ασθενής θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί από τον γιατρό ως ψυχοσωματική ολότητα.11 
Υπάρχει αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των διαφόρων 
οργάνων του σώματος.12 Προκειμένου να γίνει η θεραπεία,  
θα πρέπει να εξετάζεται η ιδιομορφία και η ιδιοσυγκρασία  
του πάσχοντος.13

Η θεμελιώδης ιπποκρατική αρχή ότι το νόσημα αποτελεί έκφραση της διαταραχής 
της ψυχοσωματικής ισορροπίας του οργανισμού, αποτέλεσε τη βασική ιδεολογική 
διαφορά της ιατρικής σχολής της Κω, με εκείνη της γειτονικής σχολής της Κνίδου. Οι 
γιατροί της σχολής της Κω, απέδιδαν μεγάλη σημασία στον πάσχοντα, ενώ αντιθέτως, 
οι γιατροί της σχολής της Κνίδου απέδιδαν μεγάλη σημασία στο νόσημα.

Η μαιΕυΤικΗ ΣΤα Εργα Του ιπποκραΤουΣ

Οι γνώσεις που υπάρχουν καταγεγραμμένες στα βιβλία, Περί γονής και Περί φύσιος 
παιδίου, (οι δύο πραγματείες θεωρούνται από τους ειδικούς ότι αποτελούν ένα ενιαίο 
σύνολο), θεμελίωσαν τις ανατομικές και φυσιολογικές έρευνες για τον ανθρώπινο οργα-
νισμό και έθεσαν τις επιστημονικές βάσεις για να μελετηθεί η εμβρυολογία. Για πρώτη 

10 Περί γυναικείων πρώτον. 11. 
11 Περί γυναικείων πρώτον. 66.
12 Περί γυναικείων δεύτερον. 65.	Η	αλληλεξάρτηση	και	αλληλεπίδραση	των	οργάνων	του	σώματος,	προσδιορίζεται	

από	τον	Ιπποκράτη	με	τη	λέξη	ομοεθνία. 
13 Περί αφόρων. 18.
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φορά στην ιστορία της ιατρικής επιστήμης, στα έργα αυτά ο Ιπποκράτης, διατυπώνει 
απόψεις για τη γονιμοποίηση του ανθρώπου, πραγματοποιεί σημαντικές παρατηρήσεις 
για την κληρονομικότητα και προτείνει την εκτέλεση πειραμάτων για τη μελέτη της 
αναπτύξεως του εμβρύου.

Κατά τους χρόνους που έζησε ο Ιπποκράτης η ανατομική έρευνα δεν ήταν εξελιγμένη 
ώστε να γνωρίζουν την ύπαρξη των ωοθηκών, ούτε φυσικά, διέθεταν τα τεχνικά μέσα 
για να δούνε τα ωάρια και τα σπερματοζωάρια, ωστόσο, η ιδιοφυής σκέψη του πατέρα 
της ιατρικής προσδιόρισε ότι για τη γονιμοποίηση του ανθρώπου απαιτείται η ένωση 
του ανδρικού και του γυναικείου σπέρματος.14 

Εντυπωσιάζει η παρατήρηση του Ιπποκράτους, ότι γονείς που έχουν κάποια σωματική 
αναπηρία, γεννούν παιδιά χωρίς αναπηρίες, ενώ αντιθέτως, γονείς χωρίς αναπηρίες, 
μπορεί να γεννήσουν παιδιά με αναπηρίες.15 Σημαντική παρατήρηση που θα επαληθευτεί 
από την επιστήμη στις αρχές του 20ου αιώνος, οι επίκτητοι χαρακτήρες δεν κληρονο-
μούνται! Η αναπηρία που θα εμφανιστεί στο νεογέννητο, σημειώνει ο Ιπποκράτης, η 
διαμαρτία της διαπλάσεως θα λέγαμε σήμερα, οφείλεται σε βλάβη του εμβρύου μέσα 
στη μήτρα κατά τη διάρκεια της κυήσεως. 

Επίσης, εντυπωσιάζει το πείραμα που συνιστούσε ο Ιπποκράτης σε όσους επιθυμού-
σαν να μελετήσουν τη σταδιακή εξέλιξη του εμβρύου. Πρότεινε να λάβουν είκοσι αυγά 
κότας και να τα βάλουν σε μια ή δύο κότες για να τα κλωσήσουν. Στη συνέχεια, κάθε 
μέρα να παίρνουν από ένα αυγό και να το εξετάζουν προκειμένου να γνωρίσουν πώς 
ακριβώς αναπτύσσεται το έμβρυο της κότας.16 Από το εδάφιο αυτό είναι φανερό ότι 
η εμβρυολογική έρευνα δεν αποτελεί επιστημονικό επίτευγμα της σύγχρονης εποχής, 
αλλά θεμελιώθηκε από τα χρόνια του Ιπποκράτους. 

Η πιο σημαντική συμβολή του μεγάλου γιατρού της αρχαιότητος στην εξέλιξη της 
ιατρικής επιστήμης, και συνακόλουθα, και στην εξέλιξη της μαιευτικής τέχνης, υπήρξε 
αναμφίβολα ο διαχωρισμός του φυσιολογικού από το παθολογικό κατά τη διαδικασία 
του τοκετού. Η πεμπτουσία της μαιευτικής τέχνης είναι η γνώση των ορίων της φυσιο-
λογικής πορείας του τοκετού, ότι παρεκκλίνει από αυτή την πορεία, προκαλεί δυστοκίες 
και επιπλοκές.

Στις πραγματείες του Ιπποκράτους, σε αρκετά σημεία αναφέρεται η κεφαλική προ-
βολή του εμβρύου ως η μόνη ενδεδειγμένη προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο τοκετός 
κατά φύσιν, ή επί φύσιν, δηλαδή να γεννήσει η γυναίκα φυσιολογικά. Σημειώνω δύο 
ενδεικτικές αναφορές: Δυστοκέει μάλλον και επικινδύνως, ην μη η κεφαλή ηγέηται. (Όταν 
ο τοκετός δεν γίνεται με κεφαλική προβολή του εμβρύου, παρουσιάζεται επικίνδυνη 
δυστοκία).17 Ήν μεν δη επικρατήση η επί την κεφαλήν ροπή, ρηϊδίως τίκτει η γυνή, ην δε 
πλάγιον ή επί πόδας χωρήση… χαλεπώς τέξεται η γυνή. (Όταν επικρατήσει η κάθοδος 
με το κεφάλι, η γυναίκα γεννάει εύκολα, όταν [το έμβρυο] κατεβαίνει με τα πόδια ή με 
πλάγιο σχήμα… η γυναίκα γεννάει δύσκολα).18 Ο Ιπποκράτης σημείωσε ότι στα ανώμαλα 

14 Ούτως έχει και του άρσενος και του θήλεος της γονής. (Έτσι	συμβαίνει	με	το	αρσενικό	και	το	θηλυκό	σπέρμα).	Περί 
γονής. 6.	

15 Περί γονής. 10,	11.
16 Περί φύσιος παιδίου. 29.	
17 Περί επικυήσιος. 2.
18 Περί φύσιος παιδίου. 30.
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σχήματα του εμβρύου, συνήθως πεθαίνει η γυναίκα ή 
το παιδί ή και οι δύο.

Ο Ιπποκράτης (Εικ.1) χρησιμοποιούσε και ειδικές 
τεχνικές για την υποβοήθηση του τοκετού, την ορι-
ζόντιο και την κάθετο μαιευτική σείση. Η οριζόντιος 
σείσις ήταν τεχνική μετασχηματισμού του λοξού 
και του εγκαρσίου σχήματος σε κάθετο σχήμα. Η 
κάθετος σείσις ήταν τεχνική για την υποβοήθηση 
της υστεροτοκίας, καθώς και τεχνική για την επί-
σπευση του τοκετού.19 Ως υποβοηθητική ενέργεια 
για την αποβολή του πλακούντος ή των υπολειμμάτων 
αυτού, ο Ιπποκράτης χορηγούσε στη λεχωΐδα ουσίες που 
προκαλούν φτάρνισμα και συνιστούσε κατά τη στιγμή 
του φταρνίσματος να κλείνεται η μύτη και το στόμα. 
Η αύξηση της ενδοκοιλιακής πιέσεως βοηθούσε στην 
αποβολή του υστέρου.20 

Ο Ιπποκράτης προσδιόρισε τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης στις 280 ημέρες (σε δέκα σεληνιακούς μήνες των 
28 ημερών),21 προσδιόρισε, επίσης, γύρω στις σαράντα 
ημέρες, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να 
ολοκληρωθεί η επιλόχειος κάθαρσις των λεχωΐδων.22 
Γνώριζε τη σπουδαία σημασία του ομφαλίου λώρου για 
τη διατροφή του εμβρύου μέσα στη μήτρα.23 Γνώριζε την 
ισχιακή προβολή και τα προβλήματα που δημιουργούσε 
στη μητέρα και το έμβρυο.24 Γνώριζε το παραμελημένο 
εγκάρσιο,25 την πρόωρο ρήξη των υμένων,26 τους σοβαρούς κινδύνους που προκαλούν 
οι πολλαπλές περιτυλίξεις του ομφαλίου λώρου,27 παρατήρησε σοβαρές διαμαρτίες 
διαπλάσεως του νεογέννητου,28 κατέγραψε περίπτωση σοβαρής αιμορραγίας προ και 
κατά τη διάρκεια του τοκετού με γέννηση νεκρού εμβρύου, πιθανότατα λόγω προδρο-
μικού πλακούντος.29 

Ο Ιπποκράτης παρατήρησε στις έγκυες την ξαφνική απίσχναση των μαστών και 

19	Έχω	ολοκληρώσει	για	το	θέμα	αυτό	σχετική	μελέτη	με	τίτλο:	Η ιπποκράτειος μαιευτική σείσις. Μια αρχαία μαιευτική 
τεχνική που επιβίωσε έως την εποχή μας. Η	μελέτη	είναι	αδημοσίευτη.

20 Περί επιδημιών το δεύτερον. 5,	25.	Αφορισμοί. 5,	49.	Στη	σύγχρονη	ιατρική	ο	χειρισμός	αυτός	είναι	γνωστός	ως…	
χειρισμός	Valsalva,	από	το	όνομα	του	Ιταλού	ανατόμου	Antonio	Maria	Valsalva	(1666-1723).	

21 Περί επιδημιών το δεύτερον. 3,	17.
22 Περί φύσιος παιδίου. 18.
23 Περί οκταμήνου. 12.
24 Περί επικυήσιος. 6.	
25 Περί γυναικείων πρώτον. 70.	Περί εγκατατομής εμβρύου. 2.
26 Περί εγκατατομής εμβρύου. 3.
27 Περί οκταμήνου. 10.
28 Περί επιδημιών το δεύτερον. 2,	19. 

29 Περί επιδημιών το πέμπτον. 13.

Εικ. 1. Ιπποκράτης ο Κώος. Χαλκο-
γραφία στην κλασική έκδοση: 
Magni Hippocratis Coi Opera 
Omnia, που εκδόθηκε το 1665 στο 
leiden της Ολλανδίας από τον κα-
θηγητή της Ιατρικής Ian Antonides 
Van der Linden (1609-1664).
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σωστά τη συσχέτισε με επερχόμενη αποβολή του κυήματος,30 παρατήρησε επίσης ότι 
οι έγκυες που θα νοσήσουν κατά τη διάρκεια μιάς επιδημίας, έχουν μεγάλο κίνδυνο να 
αποβάλλουν.31 Σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης το τραχηλικό στόμιο 
παραμένει κλειστό,32 και οι κυοφορούσες όταν δεχθούν σοβαρό πλήγμα στην κοιλιακή 
χώρα, από πτώση ή από χτύπημα, εντός τριών ημερών θα φανεί αν θα αποβάλλουν ή 
όχι.33 Ο Ιπποκράτης είχε παρατηρήσει περιπτώσεις καθ΄ έξιν αποβολών,34 περιπτώσεις 
επιλόχειου πυρετού από επίσχεση των λοχίων,35 και γενικά είχε περιγράψει όλες τις 
επιπλοκές που παρουσιάζονται στα ανώμαλα σχήματα του εμβρύου μέσα στη μήτρα, 
καθώς και όλες τις επιπλοκές της υστεροτοκίας. 

Ο Ιπποκράτης γνώριζε την μύλη κύηση, καθώς και τη συχνότατα θανατηφόρο κατά-
ληξη της νόσου. Είχε περιγράψει επακριβώς την κλινική εικόνα και συνιστούσε να απο-
φεύγουν οι γιατροί να αναλαμβάνουν αυτές τις περιπτώσεις, και όταν τις αναλάμβαναν, 
συνιστούσε να ενημερώνουν το περιβάλλον για την σοβαρότητα της καταστάσεως.36 

Ο Ιπποκράτης παρατήρησε και περιέγραψε στα βιβλία του σπάνιες, καθώς και εξαι-
ρετικά σπάνιες περιπτώσεις και συμπτώματα που απαντώνται στη μαιευτική πράξη, 
όπως, εγκυμοσύνη με ταυτόχρονη εμφάνιση κανονικής εμμήνου ρύσεως,37 περίπτωση 
επικυήσεως ή επισυλλήψεως,38 περίπτωση εμβεβρεγμένου εμβρύου,39 πρώιμο τοκετό 
με ταυτόχρονη έξοδο του εμβρύου και του πλακούντος en block,40 αναδίπλωση του 
σώματος του νεκρού εμβρύου κατά τον τοκετό (Conduplicato corpore),41 το φαινόμενο 
της γεωφαγίας στις έγκυες.42 Ακόμα και το φαινόμενο της ψευδούς εγκυμοσύνης, το 
‘ανεμογκάστρι’ όπως το αποκαλεί ο λαός μας, παρατηρήθηκε και καταγράφτηκε για 

30 Περί επιδημιών το δεύτερον. 1,	6.	Η	ίδια	σημαντική	παρατήρηση,	με	διαφορετική	διατύπωση,	αναφέρεται	και	στο:	
Αφορισμοί. 5,	37	και	5,	53. 

31 Περί επιδημιών το πρώτον. 2,	8.
32 Αφορισμοί. 5,	51.
33 Περί επιδημιών το έβδομον. 73.
34 Περί αφόρων. 26.	Το	ίδιο	εδάφιο	και	στο,	Περί επικυήσιος. 27.
35 Περί επιδημιών το τρίτον. 2,	10,	11.	3,	2.	3,	14.
36 Περί γυναικείων πρώτον. 71. Περί αφόρων. 21.
37 Περί επικυήσιος. 42.	
38 Περί επικυήσιος. 1.
39 Περί επικυήσιος. 9.	
40 Περί γυναικείων πρώτον. 68.	
41 Περί γυναικείων πρώτον. 69.	Σε	περιπτώσεις	λοξού	ή	εγκαρσίου	σχήματος,	όπου	ο	τοκετός	ζωντανού	εμβρύου	

από	τον	κόλπο	είναι	ανέφικτος,	σε	σπανιότατες	περιπτώσεις,	ιδίως	όταν	το	έμβρυο	είναι	πρόωρο	και	συνακόλουθα	
μικρού	όγκου,	μπορεί	να	παρατηρηθεί	έξοδος	του	νεκρού	πλέον	εμβρύου	από	τον	κόλπο,	μετά	από	αναδίπλωση	
του	σώματος.

42 Περί επικυήσιος. 18.	Πρόκειται	για	το	σχετικά	σπάνιο	στην	εποχή	μας	σύμπτωμα	της	αλλοτριοφαγίας	των	εγκύων,	
να	τρώνε	δηλαδή	κατά	τη	διάρκεια	της	εγκυμοσύνης	μη	βρώσιμα	υλικά,	όπως	τσόφλια	αυγών,	τρίματα	κεραμιδιών,	
ξύσματα	από	ασβεστωμένους	τοίχους	κ.	ά.	Το	σύμπτωμα	οφείλεται	στην	έλλειψη	ιχνοστοιχείων	στον	οργανισμό	
της	εγκύου	και	κυρίως	στην	έλλειψη	ασβεστίου	και	σιδήρου.	Το	φαινόμενο	αυτό	παρατηρείται	και	στα	μικρά	παιδιά.	
Από	την	αρχαιότητα	έως	και	τα	μέσα	του	20ου	αιώνος,	το	σύμπτωμα	αναφερόταν	στα	ιατρικά	βιβλία	των	αρχαίων	
αλλά	και	των	νεότερων	γιατρών	με	τον	όρο	Κίσσα,	από	το	πτηνό	που	συνηθίζει	να	συγκεντρώνει	στη	φωλιά	του	
μη	βρώσιμα	υλικά,	ή	με	τον	όρο	Pica,	από	τη	λατινική	λέξη	για	το	πτηνό	κίσσα.	Λ.	Βλαδίμηρος,	Α.	Ριζόπουλος.	
‘Κίσσα.	Το	σύμπτωμα	της	αλλοτριοφαγίας	στις	έγκυες’. Θέματα Μαιευτικής-Γυναικολογίας.	Τόμος	6ος	1992,	σσ.	
407-418.	Αλεξάνδρα	Οικονομοπούλου,	‘Η	αλλοτριοφαγία	των	εγκύων	στη	λαϊκή	ιατρική	παράδοση’.	Ιατρικό Βήμα. 
Μάιος-	Ιούνιος	2005.
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πρώτη φορά από τον Ιπποκράτη.43

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να σημειώσω, ότι όλα όσα συναντά και αντιμετωπίζει ο 
σύγχρονος μαιευτήρας στην καθημερινή του δραστηριότητα, είχαν παρατηρηθεί από 
τον Ιπποκράτη. Η τεράστια συμβολή του Ιπποκράτους στη θεμελίωση και εξέλιξη της 
μαιευτικής τέχνης, ανάγεται στο γεγονός ότι πρώτος αυτός επεσήμανε και κατέγραψε 
όλες τις επιπλοκές που παρατηρούνται στη διαδικασία της γέννας και προσπάθησε να 
συστήσει τρόπους για την αντιμετώπισή των. Το πρώτο βήμα για την ιατρική επιστήμη 
είναι να γίνει ο διαχωρισμός του παθολογικού από το φυσιολογικό. Αυτό το σημαντικό 
βήμα το πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία και για τη Μαιευτική, όπως και για όλους 
τους κλάδους της ιατρικής, ο πρωτοπόρος γιατρός από την Κω. 

Η γυναικοΛογια ΣΤα Εργα Του ιπποκραΤουΣ

Στα βιβλία του Ιπποκράτους υπάρχει καταγεγραμμένος ένας τεράστιος πλούτος 
πληροφοριών, παρατηρήσεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων για τα γυναικολογικά 
νοσήματα. Πρώτος ο Ιπποκράτης στην παγκόσμια ιστορία, μελέτησε τα διάφορα αίτια 
της γυναικείας στειρώσεως και προσπάθησε να δώσει ιατρικές λύσεις σε αυτό το μεγάλο 
ατομικό και κοινωνικό πρόβλημα.

Εξαιρετικά σπουδαία επίσης, η ιπποκρατική αντίληψη για τη σημασία των σεξουα-
λικών σχέσεων στη διατήρηση της ψυχοσωματικής υγείας της γυναικός. Ο Ιπποκράτης 
τονίζει πως οι γυναίκες που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία, όταν δεν έχουν 
σεξουαλικές σχέσεις, είναι επιρρεπείς σε ψυχικά νοσήματα.44 

Ο πατέρας της ιατρικής μελέτησε και κατέγραψε τις διαταραχές της εμμήνου ρύ-
σεως, τις φλεγμονές, τους όγκους και τις λειτουργικές διαταραχές των μαστών45 και 
των γεννητικών οργάνων του θήλεος, καθώς και ειδικές παθολογικές καταστάσεις που 
απαντώνται στα γυναικεία γεννητικά όργανα, όπως οι πολύποδες,46 τα κονδυλώματα47 
και η πτώση της μήτρας.48 Επίσης, σημείωσε θανατηφόρες επιπλοκές εκτρωτικών φαρ-

43 Περί γυναικείων δεύτερον. 24.	Περί φύσιος παιδίου. 30. 
44 Περί γονής. 4.	Περί παρθενίων. 
45	Εκτός	από	τις	φλεγμονές	και	τους	όγκους	στον	μαστό,	στις	ιπποκράτειες	πραγματείες	περιγράφεται	και	η…	νόσος	

του	Paget	του	μαστού!	Περί επιδημιών το πέμπτον. 101.	Η	ίδια	περίπτωση	αναφέρεται	και	στο:	Περί επιδημιών το 
έβδομον. 116.	

46	Ο	Ιπποκράτης	γνώριζε	τον	ενδομητρικό	και	ενδοτραχηλικό	πολύποδα,	είχε	μάλιστα	συσχετίσει	την	ύπαρξή	του	
μέσα	στη	μήτρα	με	δυσκολίες	στη	σύλληψη	(Περί επικυήσιος. 29)	και	είχε	περιγράψει	τρόπο	για	τη	χειρουργική	του	
αφαίρεση.	(Περί αφόρων. 32).	Στην	ελληνική	γλώσσα	η	λέξη	πώρος σημαίνει	την	ουσία	που	σχηματίζεται	ανάμεσα	
στα	άκρα	ενός	κατάγματος,	την	πέτρα	των	δοντιών	(την	τρυγία),	την	πέτρα	στην	ουροδόχο	κύστη.	(Λεξικό της 
ελληνικής γλώσσας. ‘Πάπυρος’	Αθήνα	2008,	σ.	196).	Στα	κείμενα	του	Ιπποκράτους	η	λέξη	σημαίνει	το	σύγκριμα,	
τον	λίθο,	και	για	τον	τράχηλο	της	μήτρας,	σημαίνει	τον	τύλο,	τη	σκληρία.	(Πάνος	Αποστολίδης,	Ερμηνευτικό Λεξικό 
πασών των λέξεων του Ιπποκράτους… ό.π., σ.	653).	Φρονώ	ότι	η	λέξη	πώρος	στα	εδάφια	Περί επικυήσιος. 29	και	
Περί αφόρων. 32,	θα	πρέπει	να	θεωρηθεί	ότι	αναφέρεται	στον	ενδομητρικό	πολύποδα. 

47 Περί γυναικείης φύσιος. 65.	Περί γυναικείων δεύτερον. 103.	Η	λέξη	κίων ή	κιών, θα	πρέπει	να	θεωρηθεί	ότι	ανα-
φέρεται	στον	πολύποδα	ή	στο	κονδύλωμα	του	αιδοίου. 

48	Ο	Ιπποκράτης,	ευφυέστατα,	είχε	αποδώσει	την	ολική	πτώση	της	μήτρας	στη	σοβαρή	καταπόνηση	του	κόλπου	
μετά	από	εργώδη	τοκετό,	καθώς	και	στις	συχνές	συνουσίες	και	την	άρση	υπερβολικών	βαρών	κατά	τη	διάρκεια	της	
λοχείας.	Περί αφόρων. 36.	Περί γυναικείης φύσιος. 5.	Η	ολική	πτώση	της	μήτρας	αναφέρεται	και	σε	άλλα	εδάφια	
του	ιπποκρατικού	corpus.	Περί εγκατατομής εμβρύου. 5. Περί γυναικείων δεύτερον. 35	και	44	κ.ά.	



50

η σχεση του συΓχρονου Γιατρου με τισ ιπποΚρατιΚεσ αρχεσ Και την ιστορια τησ επιστημησ του

μακευτικών ουσιών.49 Τέλος, η επικλινής θέσις της ασθενούς ή του ασθενούς, γνωστή 
στην ιατρική ως ‘θέσις Trendelenburg’ ήταν γνωστή στον Ιπποκράτη και εφαρμοζόταν 
για εξέταση καθώς και σε μαιευτικές επεμβάσεις.50 

Η λεπτομερής καταγραφή από τον Ιπποκράτη όλων των παθολογικών καταστάσεων 
που παρατηρούνται στις γυναίκες και στη συνέχεια, η προσπάθεια συσχετισμού αυτών 
των παθολογικών καταστάσεων με κάποιο φυσικό αίτιο, χωρίς δογματισμούς ή καταφυγή 
σε μεταφυσικές προσεγγίσεις, αποτέλεσαν τη βάση της ιπποκρατικής μεθοδολογίας 
για τη διάγνωση. Τρία σπουδαία παραδείγματα, γυναικολογικού ενδιαφέροντος, απο-
δεικνύουν του λόγου το αληθές.

Ο Ιπποκράτης παρατήρησε ότι οι γυναίκες ενίοτε παρουσιάζουν γαλακτόρροια από 
τους μαστούς χωρίς να κυοφορούν ή να θηλάζουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις διαπίστω-
σε ότι οι γυναίκες ταυτόχρονα παρουσίαζαν και αμηνόρροια. Ην γυνή μη κύουσα, μηδέ 
τετοκυία, γάλα έχη, ταύτη τα καταμήνια εκλέλοιπεν. (Αν μια γυναίκα, παρ’ ότι δεν είναι 
έγκυος και παρ’ ότι δεν έχει γεννήσει, εμφανίζει γάλα από τους μαστούς, σημαίνει ότι 
η περίοδός της έχει σταματήσει).51 Αυτές τις παράξενες γαλακτόρροιες ο Ιπποκράτης, 
σοφά τις συνέδεσε με την παθολογική παύση των εμμήνων. Μικρός σε έκταση Αφορι-
σμός διατυπωμένος με λακωνική λιτότητα και αξιοθαύμαστη ακρίβεια, που αποδεικνύει 
την αναλυτική και ταυτόχρονα συνθετική σκέψη που διέθετε ο πατέρας της ιατρικής. 
Συσχέτισε την ανεξήγητη γαλακτόρροια με την αμηνόρροια. Εικοσιπέντε αιώνες μετά, η 
ιατρική επιστήμη θα δεχθεί ότι τα συμπτώματα αυτά όταν εμφανιστούν μαζί, αποτελούν 
τα σύνδρομα αμηνορροίας- γαλακτορροίας, τα οποία όμως, είναι γνωστά με τα ονόματα 
γιατρών του 20ου αιώνος!

Ο Ιπποκράτης κατέγραψε την παράξενη συμπτωματολογία που παρατήρησε σε δύο 
γυναίκες. Μετά από παρατεταμένη αμηνόρροια, το σώμα τους άρχισε να λαμβάνει μορ-
φή ανδρικού σώματος, εμφάνισαν βράγχος της φωνής, έντονη τριχοφυΐα σε ολόκληρο 
το σώμα και έβγαλαν γένια. Μετά από χρονικό διάστημα οι δύο γυναίκες πέθαναν.52 Ο 
σύγχρονος γιατρός αναγνωρίζει την πιθανή διάγνωση ενός αρρενοποιητικού όγκου των 
επινεφριδίων ή ενός αρρενοβλαστώματος των ωοθηκών, διαγνώσεις βέβαια που ήταν 
αδύνατον να γίνουν εκείνη την εποχή. Ωστόσο, παρουσιάζει ενδιαφέρον η διαγνωστική 
προσέγγιση των περιπτώσεων από τον Ιπποκράτη. Αντί να ‘δαιμονοποιήσει’ τις άτυχες 
γυναίκες, αντελήφθη ότι το αίτιο της νόσου θα πρέπει να αποδοθεί στην παρατεταμένη 
αμηνόρροια και για τον λόγο αυτό, προσπάθησε να επαναφέρει στις γυναίκες την έμμηνο 
ρύση. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό υπόδειγμα της ορθολογιστικής διαγνωστικής 
σκέψεως του μεγάλου γιατρού της αρχαιότητος.

Κατά τα τέλη του 5ου αιώνος π. Χ. ο Ιπποκράτης μελέτησε και κατέγραψε τη συμπτω-
ματολογία μιάς νόσου. Οι ασθενείς παρουσίασαν πυρετό, διάσπαρτες άφθες στη στο-
ματική κοιλότητα, σοβαρά έλκη στα γεννητικά όργανα με έντονη έκκριση υγρών, βλάβες 
στα βλέφαρα και τον οφθαλμό που κατέστρεφαν την όραση, δερματικά εξανθήματα και 

49 Περί επιδημιών το έβδομον. 74.
50 Περί γυναικείων πρώτον. 69.	Η	επικλινής	θέσις	της	ασθενούς	αναφέρεται	και	σε	άλλα	εδάφια,	όπως,	Περί γυναικείων 

πρώτον. 78. Περί γυναικείων δεύτερον. 4 και 34.	Περί γυναικείης φύσιος. 44.	Περί αφόρων. 35.
51 Αφορισμοί. 5,	39.	Η	απόδοση	του	Αφορισμού	στη	νεοελληνική	από	τον	Πάνο	Αποστολίδη.	Ιπποκράτους Αφορισμοί… 

ό.π.,	σσ.	124-125.
52 Περί επιδημιών το έκτον. 8,	32.
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διόγκωση των βουβώνων.53 Στην παραπάνω, εκπληκτική σε ακρίβεια περιγραφή των συ-
μπτωμάτων της νόσου, η οποία μάλιστα, καλύπτει πλήρως και τα σύγχρονα διαγνωστικά 
κριτήρια, ο σύγχρονος γιατρός αναγνωρίζει την πολυσυστηματική και πολυσυμπτωματική 
νοσολογική οντότητα που είναι γνωστή ως σύνδρομο Αδαμαντιάδη- Behçet, από τον 
Έλληνα οφθαλμίατρο Βενέδικτο Αδαμαντιάδη (1875-1962) και τον Τούρκο δερματολόγο 
Hulushi Behçet (1889-1948), που περιέγραψαν, ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, την 
ιδιότυπη συμπτωματολογία του συνδρόμου το 1931 και το 1937 αντίστοιχα… 25 αιώνες 
μετά τον Ιπποκράτη! 

Θα ολοκληρώσω αυτό το κεφάλαιο της εργασίας μου παραθέτοντας ένα κείμενο 
του Mirko Grmek (1924-2000), του σπουδαίου Κροάτη ιστορικού της ιατρικής που στα-
διοδρόμησε στη Γαλλία. Στο κείμενό του ο Grmek καταθέτει το θαυμασμό του για την 
εκπαιδευτική σημασία των επτά βιβλίων της Ιπποκρατικής Συλλογής που είναι γνωστά 
με το γενικό τίτλο Περί Επιδημιών. Μολονότι ο Grmek54 αναφέρεται σε αυτά τα βιβλία, 
οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά του, συνοψίζουν θαυμάσια τη διαχρονική αξία όλων των 
βιβλίων του Ιπποκράτους: 

Τα εφτά βιβλία του Corpus Hippocraticum που φέρουν τον τίτλο 
Επιδημίαι περιέχουν πολλές σειρές κλινικών αφηγήσεων. Αυτοί 
οι κατάλογοι των αρχαίων Ελλήνων αρρώστων, με μια στεγνή και 
επακριβή απαρίθμηση των ενοχλημάτων τους έχουν ανεκτίμητη 
ιστορική αξία, αφού ατέλειωτες γενιές κλινικών γιατρών τους 
χρησιμοποίησαν ως υπόδειγμα. Ελάχιστοι σύγχρονοι γιατροί 
έχουν οι ίδιοι διαβάσει τις κλινικές ιστορίες των ιπποκρατικών 
ασθενειών, αλλά σίγουρα όλοι αντλούν ακόμα από αυτή την πηγή, 
μέσ’ από την ‘παραδοσιακή’ διδασκαλία της ιατρικής. Χάρη στην 
ορθολογική τους δόμηση, στην ορολογία που χρησιμοποιούν, 
στην κωδικοποιημένη αναλυτική τους μέθοδο και στην προσπάθειά 
τους να αποφύγουν τους δογματισμούς, οι κλινικές παρατηρήσεις 
που είναι συγκεντρωμένες στα βιβλία των Επιδημιών παραμένουν 
υπόδειγμα της μεθοδολογικής στρατηγικής με την οποία ακριβώς 
ο Δυτικός γιατρός εξετάζει τον άρρωστο και συντάσσει τα 
συμπεράσματά του.

μαιΕυΤικΗ: ο πΛΕον ‘ιπποκραΤικοΣ’ κΛαΔοΣ ΤΗΣ ιαΤρικΗΣ

Ο Γάλλος φιλόλογος και γιατρός Emile littre (1801-1891), ο διάσημος σχολιαστής και 
εκδότης των έργων του Ιπποκράτους, αποτιμώντας τη διαχρονική αξία του ιπποκρατικού 
corpus, είχε επισημάνει: 

53 Περί επιδημιών το τρίτον. 3,	7.
54	Mirko	Grmek,	Οι ασθένειες στην αυγή του δυτικού πολιτισμού. (Μετάφραση	Α.	Νικολαΐδου,	Ε.	Ταμβάκη,	Γ.	Βαρέμης,	

Σ.	Ποταμιάνος).	Εκδόσεις	‘Χατζηνικολή’.	Αθήνα	1989,	σ.	409.	
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‘Δεν υπάρχει ανακάλυψη στη σύγχρονη ιατρική, της οποίας η αρχή 
να μην βρίσκεται στα βιβλία των αρχαίων Ελλήνων γιατρών’. 

Πράγματι, δεν υπάρχει κλάδος της ιατρικής που να μην έχει τις ρίζες του στα 
βιβλία του πατέρα της ιατρικής. Ακόμα και κλάδοι της σύγχρονης ιατρικής που δημι-
ουργήθηκαν μετά από την εποχή του Γάλλου σοφού, έχουν και αυτοί τις καταβολές 
τους στα αθάνατα κείμενα του Ιπποκράτους.55 Επίσης, και ιατρικοί κλάδοι που άρχισαν 
συστηματικά να εφαρμόζονται στη σύγχρονη ιατρική από τον 18ο αιώνα και μετά, όπως 
η πειραματική ιατρική και οι παρακλινικές εξετάσεις, έχουν και αυτοί τις απαρχές τους 
στα ιπποκρατικά κείμενα.56

Όπως όλοι οι κλάδοι της ιατρικής, έτσι και η Μαιευτική, θεμελιώθηκε μεν από τον 
Ιπποκράτη, όμως, στο πέρασμα των αιώνων καθυστέρησε υπερβολικά να αναπτυχθεί. 
Μετά από τη μεγάλη ανάπτυξη που γνώρισε κατά την ελληνιστική και την ρωμαϊκή εποχή, 
η Μαιευτική παρέμεινε στάσιμη κατά τον Μεσαίωνα και μόνον από τον 17ο αιώνα και 
μετά άρχισε να γνωρίζει ανάπτυξη.

Οι γιατροί κατά τον Μεσαίωνα λησμόνησαν τις διδασκαλίες του Ιπποκράτους και των 
άλλων μεγάλων Ελλήνων γιατρών, οι οποίοι, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την μελέτη 
της μαιευτικής τέχνης. Οι μεσαιωνικοί γιατροί δεν ασχολήθηκαν με την Μαιευτική, την 
περιφρονούσαν και θεωρούσαν ότι ήταν αντικείμενο ανάξιο λόγου για να ασχοληθούν 
μα αυτό. Ο τοκετός έμεινε ως αποκλειστική ευθύνη των μαιών, που όλες φυσικά ήταν 
εμπειρικές και αυτοδίδακτες.

Εκτός από την ιδεολογική απαξίωση όλων των ατόμων που ασκούσαν τους χειρουρ-
γικούς κλάδους της ιατρικής, κατά την μεσαιωνική εποχή, οι γυναίκες που ασκούσαν 
τη Μαιευτική, εκτός από την κοινωνική ανυποληψία που γνώρισαν, υπέστησαν και κοι-
νωνικές διώξεις που έφτασαν μάλιστα έως τη φυσική τους εξόντωση από τα όργανα 
της μισαλλόδοξης Ιεράς Εξετάσεως. Το μεγαλύτερο μέρος των άτυχων γυναικών που, 
μετά από βασανιστήρια, μαρτύρησαν και κάηκαν στην πυρά ως ‘μάγισσες’, ήταν μαίες.57 

Σε αυτό το ιδεολογικό και κοινωνικό περιβάλλον η μαιευτική τέχνη παρέμεινε σε χα-
μηλό επίπεδο, ουσιαστικά, για χρονικό διάστημα χιλίων και πλέον χρόνων, δεν ξεπέρασε 
τις γνώσεις του Ιπποκράτους και του Σωρανού. 

Ο François Mauriceau (1637-1709), ο πιο διάσημος μαιευτήρας της εποχής του στην 
Ευρώπη, θεωρείται από τους ιστορικούς της ιατρικής ως ο θεμελιωτής της νεότερης 
Μαιευτικής.58 Ωστόσο, οι γνώσεις του διάσημου Γάλλου μαιευτήρα, καθώς και οι δυνα-

55	Βασίλειος	Ρόζος,	‘Ηπατικαί	παθήσεις	κατά	την	ιπποκράτειον	συλλογήν’.	Ιατρική Επιθεώρησις Ενόπλων Δυνάμεων. 
Τόμος	7ος	1973,	σσ.	245-248.	Β.	Ρόζος,	‘Αι	ρευματικαί	παθήσεις	εις	την	Νοσολογίαν	του	Ιπποκράτους’.	Ιατρική 
Επιθεώρησις Ενόπλων Δυνάμεων. Τόμος	7ος	1973,	σσ.	828-830.	Αλέξανδρος	Τσουκανέλης,	‘Ο	Ιπποκράτης	και	το	
στόμα’.	Κεφάλαιο	στο	βιβλίο:	Η Στοματολογία ανά τον κόσμον διά μέσου των αιώνων. Τόμος	1ος	Αθήναι	1994,	σσ.	
101-104.	S.	Marketos,	P.	Skiadas,	‘Hippocrates.	The	father	of	Spine	Surgery’.	Spine. Vol.	24	1999,	1381-1387.	
Δημήτριος	Καραμπερόπουλος,	‘Αναφορές	για	το	παιδί	στην	Ιπποκρατική	Συλλογή’.	Δελτίο Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τόμος	55ος	2008,	σσ.	387-395.	Ανάτυπο	2009.

56	Νικόλαος	Παπασπύρου,	Η αρχαία ελληνική Ιατρική και το πείραμα. Διδακτορική	Διατριβή.	Αθήναι	1954.	Μαρία	
Φωτιάδου,	Αι παρακλινικαί εξετάσεις κατά την αρχαιότητα.	Διδακτορική	Διατριβή.	Αθήναι	1965.

57	Μιχαήλ	Μώρος,	‘Διώξεις	μαιών	από	την	Ιερά	Εξέταση.	Τα	χρονικά	μιάς	μεσαιωνικής	υστερίας’.	Ελευθώ. Τόμος	15ος 
2010,	σσ.	118-124.	

58	Για	τον	θεμελιωτή	της	νεότερης	Μαιευτικής	στον	ευρωπαϊκό	χώρο	βλέπε:	Μ.	Dumont,	P.	Morel,	Histoire de l’Obs-
tétrique et de la Gynécologie.	Éditions	‘Simep’	Lyon	1968,	σσ.	46-49.	Σέργιος	Μανταλενάκης,	‘François	Mauriceau	
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τότητές του να αντιμετωπίσει τις δυστοκίες ή τις επιπλοκές της υστεροτοκίας, σε γενικές 
γραμμές δεν διέφεραν από τις γνώσεις και τις δυνατότητες του πατέρα της ιατρικής. 

Κορυφαίοι σταθμοί και σημαντικά ορόσημα για την ιστορική εξέλιξη της μαιευτικής 
τέχνης υπήρξαν αναμφίβολα η χρήση του εμβρυουλκού και η πραγματοποίηση της και-
σαρικής τομής. Όμως, αυτές οι σημαντικές ιατρικές κατακτήσεις πραγματοποιήθηκαν 
πολλούς αιώνες μετά τα κείμενα του μεγάλου Κώου γιατρού. 

Η ανακάλυψη, εκ νέου, του εμβρυουλκού, άλλαξε τα δεδομένα για την αντιμετώπι-
ση των δυστοκιών. Γράφω εκ νέου ανακάλυψη, γιατί η απαρχή της ανακαλύψεως του 
εμβρυουλκού ανάγεται στον ελκυστήρα των ιπποκρατικών κειμένων, και μετεξέλιξη 
αυτού του ιπποκρατικού εργαλείου ήταν ο εμβρυουλκός των χρόνων του Σωρανού.59 
Το πιθανότερο είναι ότι ο εμβρυουλκός των χρόνων του Σωρανού δεν χρησιμοποιήθηκε 
για την εξαγωγή ζώντος εμβρύου από το σώμα της γυναίκας, αλλά, η αρχή είχε ήδη 
πραγματοποιηθεί. Κατά τους μεσαιωνικούς αιώνες το πολύτιμο εργαλείο περιέπεσε σε 
αφάνεια και αχρηστία από τους γιατρούς. Ο εμβρυουλκός εγκαταλείφθηκε όπως και 
πολλές άλλες ιατρικές ανακαλύψεις και τεχνικές των αρχαίων Ελλήνων γιατρών, για να 
εμφανιστεί, αιώνες αργότερα ως νέα ιατρική ανακάλυψη.60 Ουσιαστικά, η εκ νέου χρήση 
του εμβρυουλκού ως ιατρική καινοτομία, άρχισε να εφαρμόζεται από το 1720 και μετά.61 

Η ιστορία της καισαρικής τομής καλύπτεται από ένα πέπλο μύθου και αβεβαιότητος. 
Υποτίθεται, η πρώτη εκτέλεση καισαρικής τομής, κατά την οποία μάλιστα επέζησαν η 
μητέρα και το παιδί, πραγματοποιήθηκε το 1500 από τον Jacob Nufer, έναν Ελβετό ευ-
νουχιστή χοίρων! Πόσο ‘αξιόπιστη’ είναι η ‘πληροφορία’, αποδεικνύεται από το γεγονός 
ότι δημοσιεύθηκε το ‘συμβάν’ μετά από 82 χρόνια.62 

Πάντως, βέβαιο είναι ότι από τον 16ο αιώνα άρχισαν να πραγματοποιούνται καισαρικές 
τομές. Επεμβάσεις απελπισίας φυσικά, με τρομακτικά μεγάλη θνητότητα επιτόκων και 
παιδιών. Στο πρώτο ελληνικό σύγγραμμα Μαιευτικής, αναγράφεται για την καισαρική 
τομή: ‘Η πρόγνωσις της καισαρικής τομής είναι κακίστη, καθότι αι πλείσται των γυναικών, 
εφ’ ων εγένετο η εγχείρησις αύτη, απέθανον ή ευθύς μετ’ αυτήν, ή μετ’ ολίγας ημέρας’.63 
Είκοσι χρόνια αργότερα η κατάσταση δεν είχε αλλάξει. Σε σύγγραμμα Μαιευτικής που 
εκδόθηκε στη Γαλλία το 1867 αναγράφεται για την καισαρική τομή: ‘Εν Παρισίοις γενο-
μένων 67 καισαρικών εγχειρήσεων από του 16ου αιώνος, 6 μόνον γυναίκες εσώθησαν και 
η τελευταία επιτυχία χρονολογείται από του 1787’.64

Σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, επιτυχημένες καισαρικές τομές 
άρχισαν να πραγματοποιούνται στην Ευρώπη από το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνος 
και μετά. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, ο Ferdinand Adolf Kehrer (1837-1914) πραγμα-

1637-1709).	Ο	θεμελιωτής	της	νεότερης	Μαιευτικής’.	Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία. Τόμος	7ος	1995,	σσ.	
27-30.	Σ.	Μανταλενάκης,	Ορόσημα Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Εκδόσεις	‘Καυκάς’	Αθήνα	2005,	σσ.	33-36.

59	Σωρανού,	Γυναικείων Δ΄	ΙΙΙ	[ΧΙΧ]	9	[61].
60	Λ.	Βλαδίμηρος.	‘Ποιος	ανακάλυψε	τον	εμβρυουλκό;	Οι	αρχαίοι	Έλληνες	γιατροί	ή	η	οικογένεια	Chamberlen;’.	Θέματα 

Μαιευτικής-Γυναικολογίας.	Τόμος	19ος	2005,	σσ.	335-341.
61	Kedarnath	Das,	Obstetric Forceps. Its History and evolution. The	art	press.	Calcutta	1929.	Επανέκδοση	του	Μου-

σείου	Ιατρικής	του	Λονδίνου	το	1993,	σσ.	125-142.	
62	Κωνσταντίνος	Τσιάμης,	Λ.	Βλαδίμηρος,	Ιωάννης	Λασκαράτος.	‘Η	Ιστορία	της	καισαρικής	τομής’.	Θέματα Μαιευτικής-

Γυναικολογίας.	Τόμος	16ος	2002,	σσ.	58-65.	
63	Νικόλαος	Κωστής,	Εγχειρίδιον Μαιευτικής. Εν	Αθήναις	1849,	σ.	211.
64	Μ.	Joulin,	Πραγματεία πλήρης περί Μαιευτικής. (Μετάφραση	Δ.	Κόνσολα).	Εν	Αθήναις.	Τόμος	3ος	1877,	σ.	445.
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τοποίησε στις 25 Σεπτεμβρίου 1881 σε μια οικία στο Μεκεσχάιμ κοντά στη Χαϊδελβέργη 
για πρώτη φορά καισαρική τομή όπου επέζησαν η μητέρα και το παιδί.65

Στην Ελλάδα έχει αναφερθεί ότι η πρώτη καισαρική τομή πραγματοποιήθηκε το 1893 
από τον γιατρό Χατζηγιάννη σε ραχιτική γυναίκα.66 Προσωπικώς αμφισβητώ σφόδρα την 
αξιοπιστία της πληροφορίας. Η καισαρική τομή δεν είναι απλή χειρουργική επέμβαση, η 
εκτέλεσή της προϋποθέτει γιατρό έμπειρο και ικανό. Θα ήταν λογικό και αναμενόμενο 
την πρώτη επέμβαση στη χώρα μας να την πραγματοποιήσει κάποιος από τους γνωστούς 
και διακεκριμένους χειρουργούς ή μαιευτήρες της εποχής. Αντ’ αυτών, φέρεται ότι την 
πραγματοποίησε(;) ο παντελώς άγνωστος γιατρός Χατζηγιάννης, το όνομα του οποίου 
απουσιάζει εντελώς από τα ιατρικά δρώμενα και τα ιατρικά δημοσιεύματα εκείνης της 
εποχής. Επιπλέον, το όνομα του γιατρού ουδαμού 
αναφέρεται στα ιατρικά δημοσιεύματα μετά το έτος 
1893. Ο υποτιθέμενος πρωτοπόρος γιατρός δεν 
μπήκε στον κόπο να δημοσιεύσει στον ιατρικό Τύπο 
της εποχής, ούτε να ανακοινώσει στα συνέδρια που 
ακολούθησαν, το πρωτοπόρο επίτευγμά του; Το 
όνομα του γιατρού Χατζηγιάννη δεν υπάρχει στην 
μαιευτική και γυναικολογική βιβλιογραφία μέχρι το 
1926!67 Οι πρώτες τεκμηριωμένες καισαρικές τομές 
στη χώρα μας πραγματοποιήθηκαν κατά την πρώτη 
δεκαετία του 20ου αιώνος από τους Σωκράτη Τσάκωνα 
(1860-1944), Κωνσταντίνο Λούρο (1863-1957) και 
Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο (1878-1961). Η πρώτη 
καισαρική τομή από Έλληνα γιατρό πραγματοποι-
ήθηκε στον οθωμανικό χώρο στις 24 Ιουλίου 1880 
από τον Παύλο (Παυλάκη) Φενερλή πασά.68 

Περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα που άρχισε να 
εφαρμόζεται στις χώρες της Ευρώπης πιο συστημα-
τικά η καισαρική τομή, έστω και με μεγάλη θνητότητα 
γυναικών και παιδιών, άρχισε να εκτελείται και η 
επέμβαση της πυελοτομίας, μια μαιευτική χειρουρ-
γική επέμβαση που απόκτησε θερμούς θιασώτες, 
αλλά και φανατικούς πολέμιους. Η επέμβαση αυτή 
έπαψε να εκτελείται και εγκαταλείφθηκε οριστικά 
κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνος, όταν 
πλέον άρχισε να καθιερώνεται η καισαρική τομή.69

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι για ένα τε-

65 Zur Geschichte der Gynäkologie und Geburtshilfe.	Springer-Verlag	1986,	σ.	58.
66	Νικόλαος	Λούρος,	Στοιχεία Ιστορίας της Μαιευτικής και Γυναικολογίας.	Εκδόσεις	‘Γ.	Παρισιάνος’.	Αθήνα	1973,	σ.	63.
67	Τρύφων	Ανδριανάκος,	Η Μαιευτική και Γυναικολογία εν Ελλάδι. Τόμος	2ος	Εν	Αθήναις	1926,	σσ.	1246-1248.
68	Paul	Fenerli,	‘Opération	césarienne’.	Gazette Medical d’Orient.	Έτος	26ο	τόμος	1ος	1881,	σσ.	7-10.	Αναφέρεται	στο:	

Κωνσταντίνος	Τρομπούκης,	Η Ελληνική Ιατρική στην Κωνσταντινούπολη 1856-1923. Έκδοση	Συνδέσμου	των	εν	
Αθήναις	Μεγαλοσχολιτών.	Αθήνα	2000,	σ.	200.	

69	Τ.	Ανδριανάκος,	Πυελοτομία ήτοι Συμφυσιοτομία και Ηβοστεοτομία.	Αθήναι	1931,	σσ.	10-18.

Εικ. 2. Σκηνή τοκετού και στο βάθος ο 
Ιπποκράτης. Χαλκογραφία στην κλα-
σική έκδοση: Magni Hippocratis Coi 
Opera Omnia, που εκδόθηκε το 1665 
στο leiden της Ολλανδίας από τον 
καθηγητή της Ιατρικής Ian Antonides 
Van der Linden (1609-1664).
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ράστιο σε έκταση χρονικό διάστημα που κάλυψε περίοδο 20 και πλέον αιώνων, η Μαι-
ευτική που εφαρμόστηκε σε όλο τον κόσμο, ουσιαστικά, σε γενικές γραμμές, δεν είχε 
διαφοροποιηθεί από την ιπποκρατική Μαιευτική (Εικ. 2).

Η μαια ΣΤΗν αρχαια ΕΛΛΗνικΗ ιαΤρικΗ

Σε όλους τους αρχαίους λαούς, σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς υπήρχαν 
οι παραδοσιακές μαίες, δηλαδή οι γυναίκες που είχαν γεννήσει πολλά παιδιά και με 
μοναδικό εφόδιο την δική τους εμπειρία από τους τοκετούς, βοηθούσαν τις άλλες γυ-
ναίκες να φέρουν σε πέρας την εγκυμοσύνη τους. Όπως όλοι οι αρχαίοι λαοί, έτσι και 
οι Έλληνες είχαν τις δικές τους παραδοσιακές μαίες, από τα μυθικά ακόμα χρόνια. Η 
μυθολογία μας αναφέρει την Ειλείθυια ως θεότητα που προστάτευε την εγκυμοσύνη 
και τον τοκετό, αλλά και άλλες θεότητες.70

Ωστόσο, σε αντίθεση με όλους τους άλλους αρχαίους λαούς, μόνον οι Έλληνες 
αντελήφθησαν από πολύ νωρίς ότι η βοήθεια στη γέννα, δηλαδή η μαιευτική τέχνη, είναι 
αναπόσπαστο μέρος της ιατρικής τέχνης. Οι αρχαίοι Έλληνες μετέφεραν τον τοκετό 
και την φροντίδα της επιτόκου από το παρασκήνιο του γυναικωνίτη, όπου ήταν μια απο-
κλειστικά γυναικεία υπόθεση, στο προσκήνιο της επιστημονικής ιατρικής. Ο τοκετός, 
που σε όλους τους άλλους αρχαίους λαούς και πολιτισμούς, παρέμεινε συνδεδεμένος 
με θρησκευτικές και μαγικές τελετουργίες των γυναικών, στην αρχαία Ελλάδα έγινε 
αντικείμενο επιστημονικής μελέτης και ενδιαφέροντος.

Στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρξε διαχωρισμός της μαιευτικής πράξης από την ιατρική. 
Η ιατρική τέχνη περιλάμβανε, αυτονόητα για τους αρχαίους Έλληνες, τη μαιευτική και 
τη μελέτη των ιδιαίτερων νοσημάτων των γυναικών. Αδιάψευστος μάρτυρας είναι τα 
κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής. 

Από τα αρχαία κείμενα που έχουμε στη διάθεσή μας, προκύπτει ότι στην αρχαία Ελ-
λάδα, πιθανότατα από τον 5ο και οπωσδήποτε τεκμηριωμένα από τον 4ο π.Χ. αιώνα και 
μετά, παρατηρείται μια μετεξέλιξη και αναβάθμιση της παραδοσιακής απλοϊκής μαίας, 
σε άτομο που μετέχει ισότιμα μαζί με τον γιατρό σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με 
τον τοκετό. Η αναβάθμιση των καθηκόντων και των δυνατοτήτων των μαιών κατά τους 
τοκετούς, πραγματοποιήθηκε μετά από την εκπαίδευση των μαιών κοντά σε γιατρούς, 
με σκοπό την απόκτηση ευρύτερης ιατρικής παιδείας. Στην αρχαία ελληνική κοινωνία 
η απλή γυναίκα που βοηθούσε τις άλλες γυναίκες στη γέννα τους, η παραδοσιακή 
μαμή, μετεξελίσσεται σταδιακά σε ειδικά εκπαιδευμένο στην ιατρική άτομο, στη μαία. 
Πρόκειται για τις περίφημες μαίες ιατρούς της αρχαίας Ελλάδας. Σε άλλους λαούς, 
μαίες που θα έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα ιατρικής και μαιευτικής, θα εμφανιστούν 
μετά από 1.500 χρόνια! 

Η Γερμανίδα αρχαιολόγος Antje Krug71, στο εξαίρετο βιβλίο της για την ιατρική στην 
αρχαία Ελλάδα, παρατηρεί και εύστοχα επισημαίνει την μεγάλη αλλαγή που συντελέστηκε 
από την ελληνική ιατρική στην αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με τον τοκετό: 

70	Λ.	Βλαδίμηρος.	‘Θεότητες	της	εγκυμοσύνης	στην	αρχαία	Ελλάδα’.	Εφηβική Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμη-
νόπαυση.	Τόμος	13ος	2001,	σσ.	181-187.

71	Α.	Krug,	Αρχαία Ιατρική. Επιστημονική και Θρησκευτική Ιατρική στην Αρχαιότητα. Μετάφραση:	Ελένη	Μανακίδου	
και	Θεόδωρος	Σαρτζής.	Επίβλεψη:	Δημήτριος	Λυπουρλής.	Εκδόσεις	‘Παπαδήμα’.	Αθήνα	1997,	σ.	192.
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‘Είναι πάντως χαρακτηριστικό, όχι μόνο για την αρχαιότητα, ότι 
οι γυναίκες στην ιατρική περιορίζονταν συχνά στη δραστηριότητά 
τους ως μαίες ή ‘γυναικολόγοι’. Αυτός ο οριακός τομέας της 
ανθρώπινης ζωής ήταν κατά παράδοση έντονα συνδεδεμένος 
με θρησκευτικά έθιμα και μαγικές πρακτικές και σε πολλούς 
πολιτισμούς αποτελούσε καθαρά γυναικεία υπόθεση. Η ελληνική 
ιατρική όμως προχώρησε ήδη από νωρίς πέρα από αυτό το σημείο, 
αφού η βοήθεια στη γέννα, η μαιευτική, θεωρούνταν μέρος της 
ιατρικής τέχνης’.

Ας εξετάσουμε μία προς μία όλες τις αρχαίες μαρτυρίες που αποδεικνύουν την ιδιαι-
τερότητα της μαίας στην αρχαία Ελλάδα, αρχίζοντας από τα κείμενα της Ιπποκρατικής 
Συλλογής. Στα κείμενα δεν υπάρχει η λέξη μαία, όμως, η μαία ως έννοια, αναγράφεται 
και προσδιορίζεται ως θηλυκή μετοχή ρήματος το οποίο αναφέρεται σε ιατρικές πρά-
ξεις. Έτσι, η μαία αναφέρεται στα κείμενα ως: ψαύουσα (αυτή που ψηλαφεί),72 παρα-
φάσσουσα (αυτή που ψηλαφεί με το δάκτυλον το αιδοίο),73 εσαφάσσουσα (αυτή που 
πραγματοποιεί με το δάκτυλο ψηλάφηση των έσω γεννητικών οργάνων του θήλεος),74 
ομφαλητόμος (αυτή που κόβει τον ομφάλιο λώρο),75 ιητρεύουσα (αυτή που γιατρεύει).76 

Σε ένα από τα νεότερα βιβλία του ιπποκρατικού corpus, στο Περί σαρκών, που οι 
ειδικοί θεωρούν ότι έχει γραφτεί από κάποιον απόγονο ή από μαθητή του Ιπποκράτους, 
ο συγγραφέας γράφει ότι τα παιδιά που γεννιούνται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης 
επιβιώνουν και σημειώνει ότι έχει προσωπική γνώση για το θέμα αυτό. Στους αναγνώστες 
που αμφιβάλουν, συνιστά να αποταθούν και να ρωτήσουν για το θέμα αυτό τις μαίες. 
Έχει ενδιαφέρον η λέξη για τις μαίες που χρησιμοποιεί στο συγκεκριμένο εδάφιο ο 
συγγραφέας, τις αποκαλεί ακεστρίδας (αυτές που θεραπεύουν).77 

Η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι γνωστό ότι είναι η μοναδική εννοιολογική γλώσσα, 
σε αντίθεση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες που είναι συμβατικές. Για να προσδι-
ορίσει ο αρχαίος συγγραφέας τη μαία με τις λέξεις ιητρεύουσα και ακεστρίς, ασφαλώς 
δεν αναφέρεται στις ηλικιωμένες γυναίκες που βοηθούσαν στους τοκετούς, αλλά σε 
ειδικά εκπαιδευμένες πάνω σε ιατρικά θέματα γυναίκες. Οι διάφορες ονομασίες για το 
λειτούργημα της μαίας στα ιπποκρατικά κείμενα, υποδηλώνουν ότι τις θεωρούσαν ως 

72 Σημαίνει δε και εν τω στόματι των υστερέων, ψαυούση γαρ ισχνόν φαίνεται	(Κατά	την	ψηλάφηση	του	τραχηλικού	
στομίου	από	τη	μαία,	αυτό	φαίνεται	λεπτό).	Περί γυναικείης φύσιος. 2. 

73 Κελεύειν παραφάσσουσαν αφέλκειν το στόμα των υστερέων	 (Ζητάμε	από	την	μαία	να	μετακινήσει	δυνατά	τον	
τράχηλο	της	μήτρας	με	το	δάκτυλο).	Περί γυναικείης φύσιος.	6.	

74 Τον δάκτυλον εσαφάσσουσα απορθούτω και παρευθυνέτω το στόμα των μητρέων	(Με	το	δάκτυλο	η	μαία	ανορθώνει	
και	ευθυγραμμίζει	τον	τράχηλο	της	μήτρας).	Περί γυναικείης φύσιος.	40.	

75 Αμαθίη υποτάμη η ομφαλητόμος τον ομφαλόν του παιδίου πρόσθεν ή το χορίον εξιέναι εκ των μητρέων	(Όταν	από	
άγνοια	η	μαία	κόψει	τον	ομφάλιο	λώρο	του	παιδιού	πριν	από	την	έξοδο	του	πλακούντος).	Περί γυναικείων πρώτον. 
46.	

76 Την δε ιητρεύουσαν τα στόματα μαλθακώς εξανοίγειν	(Η	μαία	θα	ανοίξει	απαλά	τον	κόλπο).	Περί γυναικείων πρώτον. 
68.	

77 Ει δε τις βούλεται και τούτο ελέγξαι, ρηΐδιον, προς τας ακεστρίδας αι πάρεισι τήσι τικτούσησιν ελθών πυθέσθω.	(Αν	
κάποιος	επιθυμεί	αυτό	να	το	ελέγξει,	είναι	εύκολο,	ας	πληροφορηθεί	για	αυτό	από	τις	θεραπεύτριες	που	παρευρί-
σκονται	στους	τοκετούς).	Περί σαρκών. 19.
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συμμετέχουσες ισότιμα, μαζί με τους γιατρούς στην ιατρική πράξη του τοκετού, αλλά 
και σε άλλες γυναικολογικές πράξεις.

Ειδικά οι λέξεις ψαύουσα, παραφάσσουσα και εσαφάσσουσα που αναφέρονται 
στα ιπποκρατικά κείμενα για να προσδιορίσουν τις μαίες, δεν αναφέρονται σε βοηθούς 
ή συνεργάτες του γιατρού σε περιπτώσεις τοκετών, αλλά, σε άτομα που πραγματοποι-
ούν, μαζί με τον γιατρό, ιατρικές πράξεις για αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων. 
Φανερό, λοιπόν, είναι, ότι κατά την ιπποκρατική εποχή υπήρχαν μαίες, οι οποίες, κοντά 
σε γιατρούς είχαν αποκτήσει ιατρικές γνώσεις και δεξιότητες στην εκτέλεση ιατρικών 
πράξεων. 

Ο διάσημος δικανικός ρήτορας Λυσίας γεννήθηκε κατά τα μέσα περίπου του 5ου π.Χ. 
αιώνος και η δράση του πραγματοποιήθηκε κατά τα τέλη του 5ου και τις αρχές του 4ου 
π.Χ. αιώνος, συμπίπτει δηλαδή η ακμή της δράσεως του Λυσία με την εποχή περίπου που 
γράφτηκαν τα γυναικολογικά βιβλία της Ιπποκρατικής Συλλογής. Σύγχρονος και σχεδόν 
συνομήλικος ο Λυσίας με τον Ιπποκράτη, σε κείμενό του περιγράφει δίκη για έκτρωση 
που πραγματοποιήθηκε στην αρχαία Αθήνα. Δίκη εις την οποία δεν ήταν κατηγορού-
μενος κάποιος γιατρός ή μαία, αλλά ο ηθικός αυτουργός της έκτρωσης ο Αντιγένης. 
Ο Αντιγένης συνέστησε και επέβαλε έκτρωση στην έγκυο γυναίκα του, προκειμένου να 
παντρευτεί άλλη γυναίκα. Στη δίκη κλήθηκαν να καταθέσουν ως πραγματογνώμονες 
γιατροί και μαίες. Στους γιατρούς και στις μαίες, τέθηκε, μεταξύ άλλων, και το φιλοσο-
φικό ερώτημα, εάν το έμβρυο είναι άνθρωπος, ώστε να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα του 
φόνου εναντίον του Αντιγένους.78 

Ασφαλώς, οι μαίες που κλήθηκαν να καταθέσουν ως ειδικοί πραγματογνώμονες στη 
δίκη, δεν θα ήσαν απλά έμπειρες γυναίκες για τους τοκετούς, αλλά θα διέθεταν ειδικές 
ιατρικές και φιλοσοφικές γνώσεις, θα είχαν δηλαδή σπουδάσει κοντά σε κάποιο αναγνω-
ρισμένο γιατρό. Άλλωστε, γνωρίζουμε ότι η μαία στην αρχαία Αθήνα ήταν ευυπόληπτη 
και το επάγγελμά της γνώριζε την επιδοκιμασία της κοινωνίας.79

Σε ειδική μελέτη για την έκτρωση στην αρχαιότητα ο μαιευτήρας γυναικολόγος 
Μωυσής Μωυσείδης σημείωσε: ‘Αι μαίαι, όπως και νυν, φαίνεται ότι ελάμβανον ενερ-
γότατον μέρος εις την εκτέλεσιν ταύτην’.80 Η πραγματοποίηση εκτρώσεων προϋποθέτει 
γνώση του χειρισμού των ειδικών γυναικολογικών εργαλείων, εξοικείωση με ειδικούς 
ιατρικούς χειρισμούς, καθώς και σαφή γνώση της δράσεως ορισμένων φαρμακευτικών 
ουσιών που έχουν εκτρωτικές ιδιότητες. Οι γνώσεις αυτές αποκτώνται μόνο μετά από 
ιατρική εκπαίδευση.

Η εκτέλεση εκτρώσεων από τις μαίες στην αρχαία Ελλάδα κατά την κλασική εποχή, 
τεκμηριώνεται και από τον μεγάλο φιλόσοφο Πλάτωνα. Ο Πλάτων σε ένα έργο του 
εγκωμιάζει τις μαίες της εποχής του, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό το λειτούργημα της 
μαίας στην αρχαία Αθήνα και γράφει ότι εκτός από τη συμμετοχή τους στους τοκετούς, 
εκτελούν και εκτρώσεις. Σημείωσε μάλιστα και μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, 
που θα πρέπει να προσέξουμε. Ο Πλάτων γράφει ότι οι μαίες αποφασίζουν σε ποιες 

78	Λυσίου,	Κατ’ Αντιγένους αμβλώσεως.	Απόσπασμα	76.
79	Α.	Φ.	Αντωνίου,	‘Επίσημα	επαγγέλματα-λειτουργήματα	της	γυναίκας	στην	αρχαία	Αθήνα’.	Αρχαιολογία. Τεύχος	21ο 

1986,	σσ.	23-25.
80	Μωυσής	Μωυσείδης,	Η έκτρωσις κατά την Ελληνική αρχαιότητα. Εν	Αθήναις	1928.	Αναστατική	ανατύπωση.	Εκδόσεις	

‘Εκάτη’.	Αθήνα	1997,	σ.	9.
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περιπτώσεις θα εκτελέσουν έκτρωση. Εάν νέον ον δόξη αμβλίσκειν, αμβλίσκουσιν. (Εάν το 
[έμβρυο] είναι μικρό και κρίνουν [οι μαίες] ότι πρέπει να γίνει έκτρωση, τότε προκαλούν 
έκτρωση).81 Χάρις στο εδάφιο αυτό του Πλάτωνος γνωρίζουμε ότι στην αρχαία Ελλάδα 
του 4ου π.Χ. αιώνος, υπήρχαν μαίες που διέθεταν ειδική ιατρική εκπαίδευση ώστε να 
είναι ικανές να πραγματοποιούν εκτρώσεις και ότι είχαν αυτόνομη και διακριτή δράση 
από τους γιατρούς.82

Ο μύθος για την Αγνοδίκη, την Αθηναία που επιθυμούσε να γίνει μαία και για τον λόγο 
αυτό σπούδασε ιατρική για να γίνει πιο αποτελεσματική και χρήσιμη στις επίτοκες Αθη-
ναίες, είναι αρκετά διδακτικός. Σε παλαιότερο δημοσίευμά μου, καταθέτοντας μια σειρά 
τεκμηριωμένων ιστορικών στοιχείων είχα αποδείξει ότι η πολύ διαδεδομένη ιστορία της 
Αγνοδίκης είναι ένας χαριτωμένος αλλά ανυπόστατος μύθος.83 Υπάρχει δημοσιευμένο, 
τόσο στην ελληνική, όσο και στην παγκόσμια βιβλιογραφία, ένα τεράστιο σε έκταση 
και ποικιλομορφία υλικό για την Αγνοδίκη. Βιβλία, άρθρα, πίνακες ζωγραφικής, έργα 
γλυπτικής, ακόμα και θεατρικές παραστάσεις, έχουν ως αντικείμενο την Αγνοδίκη. Μια 
απλή ματιά στο διαδίκτυο είναι αρκετά κατατοπιστική για την έκταση του φαινομένου, 
γιατί φρονώ ότι περί φαινομένου πρόκειται. Ένα μη ιστορικό πρόσωπο να έχει τύχει 
μιας τόσο μεγάλης προβολής. Αλλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία…

Η Αγνοδίκη, λοιπόν, δεν υπήρξε ιστορικό πρόσωπο, αλλά, ήταν το κεντρικό πρόσωπο 
μιας μυθικής ιστοριούλας του Γάϊου Ιούλιου Υγίνου, Λατίνου συγγραφέα του 1ου π. Χ. 
αιώνα.84 Από τους αρχαίους Έλληνες και Λατίνους συγγραφείς ο μόνος που αναφέρει 
την Αγνοδίκη είναι ο Υγίνος. Ο Υγίνος υπήρξε ένας από τους πιο μορφωμένους λόγιους 
της εποχής του, διατέλεσε βιβλιοθηκάριος της βιβλιοθήκης του Παλατίνου και έγραψε 
πολυάριθμα βιβλία για διάφορα θέματα. Η σύγχρονη φιλολογική έρευνα θεωρεί ότι 
ορισμένα δεν ανήκουν στον ίδιο αλλά ήταν δημιουργήματα άλλων ανωνύμων συγγρα-
φέων. Μεταξύ των αμφισβητουμένων έργων του είναι και το επιγραφόμενο Fabulae ή 
Fabularum liber, το οποίο περιλαμβάνει διάφορες μικρές μυθικές διηγήσεις, όπου σε μία 
από αυτές, ένα κείμενο δεκαοκτώ μόνο γραμμών αναφέρει την ιστορία της Αγνοδίκης. 
Όπως και ο τίτλος του έργου υποδηλώνει: (Fabula=φήμη, λόγος, θρυλούμενο, μύθος, 
μυθοπλασία), δεν πρόκειται για ιστορική αναφορά αλλά για μυθική διήγηση, την οποία 
συνέλλεξε από την προφορική παράδοση της εποχής του και κατέγραψε στο βιβλίο του 
ο Υγίνος ή άλλος ανώνυμος συγγραφέας του 1ου π.Χ. αιώνος.

Στην εργασία μου για την Αγνοδίκη είχα σημειώσει ότι, για να επιβιώσει ο μύθος για 
την Αγνοδίκη, ασφαλώς κάποιο γεγονός θα έμεινε στη μνήμη των ανθρώπων, και αυτό 
το γεγονός, κατά την άποψή μου, θα ήταν η ιατρική εκπαίδευση μιάς μαίας.85 Εκτός από 
το μύθο για την Αγνοδίκη, στην εργασία είχα πραγματοποιήσει επίσης και σύντομη μνεία 

81	Πλάτωνος,	Θεαίτητος. 149	d.	
82	Για	την	ιατρική	στο	πλατωνικό	έργο,	βλ.	Παναγιώτης	Σκιαδάς,	Ιατρικές αντιλήψεις στο έργο του Πλάτωνα.	Διδακτορική	

Διατριβή.	Αθήνα	1996.	
83	Λ.	Βλαδίμηρος,	 ‘Η	χαριτωμένη	αλλά	ανυπόστατη	 ιστορία	της	Αγνοδίκης.	Μύθος	και	Πραγματικότητα’.	Εφηβική 

Γυναικολογία Αναπαραγωγή και Εμμηνόπαυση.	Τόμος	16ος	2004,	σσ.	220-227.
84	Hyginus,	Fabulae	274,	10-13.	
85	Σε	ένα	σύγχρονο	ιστορικό	μυθιστόρημα	με	θέμα	την	Αγνοδίκη,	ο	συγγραφέας	Σπύρος	Ζερβός,	εκλεκτός	συνάδελφος	

μαιευτήρας	γυναικολόγος	και	αγαπητός	φίλος,	έχτισε	όλη	τη	μυθοπλασία	του	έργου	γύρω	από	την	απόφασή	της	
Αγνοδίκης	να	σπουδάσει	ιατρική	κοντά	σε	διάσημο	γιατρό,	ώστε	να	είναι	πιο	αποτελεσματική	στην	εξάσκηση	των	
καθηκόντων	της.	Σ.	Ζερβός.	Αγνοδίκη. Ιστορικό	μυθιστόρημα.	Εκδόσεις	‘Ταξιδευτής’	Αθήνα	2008.
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για την πρώτη πραγματική μαία ιατρό της αρχαιότητος, τη 
Φανοστράτη (Εικ. 3).

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών απόκειται επιτύμβια 
στήλη που βρέθηκε στη περιοχή των Αφιδνών Αττικής. Οι 
αρχαιολόγοι προσδιόρισαν ότι η επιτύμβια στήλη ανάγεται 
στο πρώτο ήμισυ του 4ου π. Χ. αιώνος και αποτελεί την πιο 
πρώιμη μαρτυρία που διαθέτουμε για ύπαρξη μαίας η οποία 
ταυτόχρονα έφερε και τον τίτλο ιατρός. Πρόκειται για την 
Φανοστράτη. Το επιτάφιο επίγραμμα της Φανοστράτης 
αναφέρει: Φανοστράτη Μελιτέως γυνή μαία και ιατρός 
Φανοστράτη ενθάδε κείται, ουθενί λυπηρά πάσιν δε θανού-
σα ποθεινή. (Η γυναίκα του Μελιτέως, η μαία και γιατρός 
Φανοστράτη εδώ είναι θαμμένη. Σε ουδένα έδωσε πόνο και 
από όλους ήταν περιζήτητη).86 Η μαία ιατρός Φανοστρά-

τη υπήρξε σύγχρονος του 
Ιπποκράτους, αλλά, πολύ 
μικρότερη σε ηλικία από 
τον μεγάλο δάσκαλο. Η Φα-
νοστράτη έζησε και εργά-
στηκε όταν ο Ιπποκράτης 
θα ήταν στην ακμή της ια-
τρικής σταδιοδρομίας του.

Στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Κωνσταντινουπόλεως εκτίθεται το επιτύμβιο μνημείο 
της Ελληνίδας μαίας Μούσας που έζησε κατά τον 2ο προς 
τον 1ο π.Χ. αιώνα.87 H μαία Μούσα (Εικ. 4), εικονίζεται 
κρατώντας στο αριστερό χέρι της έναν κύλινδρο, δηλαδή 
ένα βιβλίο. Έμμεση υπόμνηση ότι διδάχθηκε την ιατρική 
και από την μελέτη βιβλίων. Στην επιγραφή του μνημείου 
η Μούσα αναφέρεται ως ιατρίνη. Πρόκειται δηλαδή για 
ένα άλλο αρχαιολογικό τεκμήριο για μαίες που σπούδα-
σαν ιατρική. Από άλλες ενεπίγραφες επιτύμβιες στήλες 
γνωρίζουμε επίσης ότι η μαία Αντιοχίς από τη Λυκία και 
η μαία Πάνθεια από την Πέργαμο ήταν και γιατροί.88 

Από διάφορες αρχαίες αναφορές γνωρίζουμε ότι 

86	Μαρία	Σάλτα,	‘Ενεπίγραφη	επιτύμβια	στήλη’.	Άρθρο	στη	συλλογική	έκδοση:	Ίασις. Υγεία, Νόσος, Θεραπεία από 
τον Όμηρο στον Γαληνό. Κατάλογος	της	ομότιτλης	έκθεσης	στο	Μουσείο	Κυκλαδικής	Τέχνης	(Επιμέλεια	Νικόλαος	
Χρ.	Σταμπολίδης,	Γιώργος	Τασούλας).	Αθήνα	2014,	σσ.	340-342,	όπου	φωτογραφία	της	επιτύμβιας	στήλης	της	
Φανοστράτης	και	η	σχετική	βιβλιογραφία.	

87	Σε	επίσκεψή	μου	στο	Μουσείο	το	2009,	προσπάθησα	να	φωτογραφήσω	το	επιτύμβιο	(λαθραία	φυσικά),	αλλά	
δυστυχώς,	ήταν	τοποθετημένο	πίσω	από	τη	βάση	μιάς	κλίμακας	που	οδηγεί	στον	δεύτερο	όροφο,	και	για	τεχνικούς	
λόγους	δεν	κατέστη	δυνατό	να	γίνει	ικανοποιητική	λήψη	φωτογραφίας.	Έτσι,	αρκέστηκα	να	παρουσιάσω	εδώ	στη	
μελέτη	μου,	την	φωτογραφία	του	σημαντικού	αρχαιολογικού	ευρήματος	από	το	βιβλίο	της	Γερμανίδας	αρχαιολόγου	
Α.	Krug.	

88	Α.	Krug,	Αρχαία Ιατρική… ό.π., σ.	193.

Εικ. 3. Επιτύμβια στήλη της 
μαίας ιατρού Φανοστράτης. 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 
Προέλευση: Βούλα Λαμπρο-
πούλου, Η εγκυμοσύνη και η 
γέννηση στην τέχνη. Αθήνα 
1983.

Εικ. 4. Επιτύμβια στήλη της μαίας 
ιατρού Μούσας. Προέλευση: Α. 
Krug, Αρχαία Ιατρική. Επιστημο-
νική και Θρησκευτική Ιατρική στη 
Αρχαιότητα. 
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ορισμένες από τις μαίες ιατρούς είχαν γράψει βιβλία 
ιατρικής. Τον 1ο π.Χ. αιώνα η Ολυμπιάς από την Θήβα 
έγραψε βιβλίο με οδηγίες για την εγκυμοσύνη και 
συγκρότησε κατάλογο των φαρμάκων που προκαλούν 
έκτρωση. Η Σάλπη από τη Λέσβο έγραψε βιβλίο για τις 
γυναικείες παθήσεις. Τα βιβλία τους δεν διασώθηκαν, 
τις αναφέρει ο Ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος.89 

Είναι γνωστό και ιστορικώς τεκμηριωμένο ότι στη 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το σύνολο σχεδόν των γιατρών 
και των μαιών ήταν Έλληνες και Ελληνίδες. Ο Πλίνιος 
αναφέρει τη μαία Σώτειρα. Το επιτύμβιο μνημείο της 
μαίας είναι γραμμένο στην λατινική γλώσσα, αλλά, η 
αναγραφή στο μνημείο μαζί με το όνομα της μαίας, 
sotere, του ονόματος Themistocles (Εικ.5), δεν αφήνει 
καμιά αμφιβολία για την καταγωγή της.90 Οι γιατροί 
και οι μαίες που έδρασαν στις περιοχές της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, είχαν διδαχθεί την ελληνική ιατρική 
με τη μέθοδο της μαθητείας κοντά σε επίσημο γιατρό 
ή μαία. Ο Σωρανός ο Εφέσιος με τα πασίγνωστα βι-
βλία του Περί γυναικείων, απευθύνεται σε μαίες που 
έχουν δεχθεί ειδική ιατρική εκπαίδευση ώστε να είναι 
ικανές να γνωρίζουν τι φάρμακα θα χρησιμοποιήσουν, 
ποια νοσήματα των γυναικών θα θεραπεύσουν, ποιες 
χειρουργικές επεμβάσεις θα εκτελέσουν.91

Διάσημος αρχαία μαία ιατρός του 1ου μ. Χ. αιώνος ήταν επίσης η Ασπασία, η οποία 
ήταν οπαδός της Μεθοδικής Σχολής και συνέγραψε το έργο Περί γυναικείων παθών, το 
οποίο δεν διασώθηκε ολόκληρο, διασώθηκαν όμως αρκετά αποσπάσματά του στο έργο 
του Βυζαντινού γιατρού Αετίου του Αμιδηνού. Από τα αποσπάσματα αυτά αποδεικνύεται 
η μεγάλη εμπειρία και ικανότητα της Ασπασίας στα μαιευτικά και γυναικολογικά θέματα. 
Σημειώνω μερικούς τίτλους από τα διασωθέντα αποσπάσματα του μαιευτικού και γυναι-
κολογικού έργου της Ασπασίας: ‘Περί επιμελείας κυοφορουσών’, ‘περί δυστοκουσών’, 
‘περί φθορίων’, ‘περί τρόπων δυστοκίας’, ‘περί επιμελείας μετά την εμβρυοτομίαν’, ‘περί 
επεχομένων εμμήνων’, ‘περί παρεγκλίσεως αποστροφής και αναδρομής μήτρας’, ‘περί 
νεμομένων ελκών εν τη υστέρα’, ‘περί αιμορροΐδων εν μήτρα’, ‘περί υδροκήλης’, ‘περί 
κιρσοκήλης’, ‘περί κονδυλωμάτων’. Σύμφωνα με τον καθηγητή της Ιστορίας της Ιατρικής 
Αριστοτέλη Κούζη, η Ασπασία είναι η πρώτη που περιέγραψε τον εις πόδας μετασχη-
ματισμό.92 Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η Ασπασία δεν ήταν μια απλή μαία που 
διενεργούσε τοκετούς, αλλά υπήρξε μια μαία που απέκτησε και ικανοποιητική ιατρική 
εκπαίδευση. Όπως εύστοχα παρατήρησε, μελετώντας το έργο της, ο Σκεύος Ζερβός: 

89	Κ.	Γεωργακόπουλος,	Αρχαίοι Έλληνες ιατροί… ό.π.,	σσ.	366-367,	412.	
90	P.	Huard,	M.	Grmek,	‘La	médicine	des	Romains’.	Médicine de France. Numéro	234	1972,	15-22.	Numéro	238	

1973,	9-22.	
91	Σωρανός.	Γυναικείων Α΄.	Ι	ΙΙ.	1-4.
92	Α.	Κούζης,	‘Ασπασία’.	Λήμμα	στη:	Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία.	Τόμος	Ε΄	1928,	σ.	847.	

Εικ. 5. Επιτύμβια στήλη της μαίας 
Σώτειρας. 
Προέλευση: P. Huard, M. Grmek, 
‘La médicine des Romains’. Médicine 
de France. 
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‘Η Ασπασία δεν ήτο συνήθης τις μαία εμπειρικώς παιδευθείσα, αλλ’ επιστήμων, έχουσα 
πλήρη γνώσιν των ζητημάτων και κρίνουσα μετά διαυγείας και αντικειμενικότητος’.93 

Επιφανής μαία ιατρός των πρώτων μ.Χ. αιώνων, πιθανότατα του 4ου μ. Χ. αιώνος, υπήρξε 
η Κλεοπάτρα Μητροδώρα, που συνέγραψε βιβλίο με τίτλο: Περί των γυναικείων παθών 
της μήτρας, το οποίο διασώθηκε. Τον κώδικα με το ανέκδοτο έργο της Μητροδώρας 
εντόπισε στη Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντίας, το 1904, ο Σκεύος Ζερβός. Το 
έργο της Μητροδώρας αποτελείται από 32 χειρόγραφες σελίδες και περιλαμβάνει τις 
συνοπτικές προσωπικές σημειώσεις της Μητροδώρας για θέματα Μαιευτικής, Γυναικο-
λογίας, Μαστολογίας, Παθολογίας και Φαρμακολογίας. Ο Ζερβός χαρακτήρισε το έργο 
ως, ‘το πρώτον αρτιμελές γυναικείον επιστημονικόν τέκνον, το πρώτον πλήρες ιατρικόν 
βιβλίον εμπνεύσεως και παρατηρήσεως, πνεύματος και καλάμου γυναικός,’ και με σειρά 
δημοσιευμάτων του στην ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, γνωστοποίησε την 
ύπαρξη του χειρογράφου.94 Ο Ζερβός είχε την πρόθεση να δημοσιεύσει αναλυτικά το 
χειρόγραφο, αλλά, τελικά, τη δημοσίευση του έργου την πραγματοποίησε ο καθηγητής 
Αριστοτέλης Κούζης.95

Με τα παραπάνω συνοπτικά που σημείωσα για τις μαίες στην αρχαία Ελλάδα και 
ιδίως για τις μαίες ιατρούς της αρχαιότητος, δεν επιδίωξα να εξαντλήσω το θέμα, 
απλώς θέλησα να ενημερώσω τον αναγνώστη για το αναντίρρητο γεγονός ότι και σε 
αυτό το θέμα καινοτόμησαν καθοριστικά οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Με τα επιστημονικά 
έργα τους οριοθέτησαν και θεμελίωσαν την επιστημονική Μαιευτική και Γυναικολογία, 
και ταυτόχρονα, θεσμοθέτησαν και το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό που θα 
επωμιζόταν το βάρος της εφαρμογής της επιστήμης στον ευαίσθητο τομέα του τοκετού 
και της μητρότητος. 

Από την εποχή του Ιπποκράτους έως και το τέλος της ρωμαϊκής εποχής, χάρις στα 
ιατρικά έργα των Ελλήνων γιατρών, η Μαιευτική και η Γυναικολογία γνώρισε μια τερά-
στια και συνεχή πρόοδο. Η πρόοδος σταμάτησε και σταδιακά εξαφανίστηκε στη Δύση 
κατά τη μεσαιωνική χιλιετία. Η Μαιευτική θεωρήθηκε έργο χειρωνακτικό και περιέπεσε 
σε ανυποληψία από τους γιατρούς. Θα περάσουν αμέτρητοι αιώνες για να εμφανιστούν 
και πάλι, από την Αναγέννηση και μετά, επιστημονικά εκπαιδευμένοι γιατροί σε θέματα 
Μαιευτικής και Γυναικολογίας. Μαίες με κάποια πιθανολογούμενη στοιχειώδη ιατρική 
εκπαίδευση εντοπίζονται στο salerno τον 11ο αιώνα. Η πρώτη επίσημη σχολή μαιών 
δημιουργήθηκε στις αρχές του 16ου αιώνος. Η Μαιευτική και η Γυναικολογία, που τόσο 
πολύ είχε αναπτυχθεί κατά την αρχαιότητα από τους Έλληνες, όπως άλλωστε όλοι οι 

93	Σ.	Ζερβός,	‘Ασπασία’.	Λήμμα	στο:	Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη. Τόμος	2ος	σ.	575. 
94	‘Κλεοπάτρας	Μητροδώρας	περί	των	γυναικείων	παθών	της	μήτρας’.	Πρακτικά του Ε΄ Πανελληνίου Ιατρικού Συνε-

δρίου. Εν	Αθήναις	1906,	σσ.	75-77.	‘Κλεοπάτρας	Μητροδώρας-	Περί	των	γυναικείων	παθών	της	μήτρας’. Ιατρική 
Πρόοδος.	Τόμος	11ος	1906,	σσ.	ΚΕ΄-ΚΣΤ΄.	‘Das	unveröffentlichte	medizinische	Werk	der	Metrodora’.	Archiv für 
Geschichte der Medizin.	Vol.	3,	Heft	2	1909,	σσ.	141-144.	‘Το	τέως	άγνωστον	ιατρικόν	έργον	της	Μητροδώρας	
Κλεοπάτρας	όπερ	ανευρέθη	παρ’	ημών	και	η	επιστημονική	τούτου	αξία’.	Πανηγυρικόν Τεύχος καθηγεσίας του 
Κωνσταντίνου Κόντου.	Αθήνησι	1909,	σσ.	112-117. ‘Η	ανέκδοτος	Γυναικολογία	Μαιευτική	της	Μητροδώρας	Κλεο-
πάτρας’.	Αθηνά. Τεύχος	24ο	1912,	σσ.	401-409.	(Ανάτυπο	της	εργασίας	δημοσιεύθηκε	αυτοτελώς	στην	Αθήνα	το	
1912	στη	γερμανική	γλώσσα.	Σε	αυτό	το	δημοσίευμα	ο	Ζερβός	σημείωσε	τους	94	τίτλους	των	συνοπτικών	εδαφίων	
του	έργου	της	Μητροδώρας).	‘Η	ανέκδοτος	Γυναικολογία	Μαιευτική	της	Μητροδώρας’.	Ιατρική Πρόοδος. Τόμος	
17ος	1912,	σσ.	ΚΕ΄-ΚΣΤ΄.

95	Α.	Kousis,	‘Metrodora’s	Work	‘on	the	feminine	of	the	womb’,	according	the	Greek	codex	75,3	of	the	Laurential	
Library’.	Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών. Τόμος	20ος	1945,	σσ.	46-68.	
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κλάδοι της ιατρικής, γνώρισε και πάλι την ανάπτυξη μετά από χίλια περίπου χρόνια! 
Ο ιστορικός της ιατρικής Erwin Ackerknecht έγραψε χαρακτηριστικά για τη μεγάλη 

καθυστέρηση: ‘Οι δείκτες της ιστορίας είχαν γυρίσει χίλια χρόνια πίσω’.96 Για το ίδιο θέμα 
σημείωσε η αρχαιολόγος Αntje Krug97: 

‘Ο κύκλος έκλεισε, όταν το 1453 τα πρωτότυπα έργα των 
αρχαίων γιατρών ήρθαν με τους διωγμένους λογίους από 
την Κωνσταντινούπολη στη δυτική Ευρώπη και συνέβαλαν να 
ξαναβρεθεί η ιατρική τέχνη στη θέση όπου είχε φθάσει ήδη πριν 
από χίλια χρόνια. Από αυτή τη βάση μπόρεσε στη συνέχεια να 
ξεκινήσει η ανάπτυξη της ιατρικής των νεοτέρων χρόνων. Το 
τεράστιο επίτευγμα της αρχαίας ιατρικής μπορεί ίσως κανείς να 
το υπολογίσει από το ότι πέρασαν και πάλι εκατοντάδες χρόνια 
μέχρις ότου η ιατρική επιστήμη καταφέρει να ξεπεράσει αυτή την 
κληρονομιά και να πατήσει, πέρα από αυτή, σε νέο έδαφος’.

Τα μαιΕυΤικα και γυναικοΛογικα ΕργαΛΕια Του ιπποκραΤουΣ

Στην Ιπποκρατική Συλλογή υπάρχουν αναφορές σε έναν μεγάλο αριθμό ιατρικών 
εργαλείων. Το θέμα των ιατρικών εργαλείων των αρχαίων Ελλήνων γιατρών είναι πολύ 
ενδιαφέρον, αλλά, η λεπτομερής του παρουσίαση ξεφεύγει κατά πολύ από τον σκοπό της 
παρούσας εργασίας.98 Θα σημειώσω εδώ μόνον τα χρησιμοποιούμενα κατά την ιπποκρα-
τική εποχή και μόνον όσα αναφέρονται για μαιευτικές και γυναικολογικές περιπτώσεις. 

Τα ιατρικά εργαλεία των αρχαίων Ελλήνων ήταν ιδανικά κατασκευασμένα και, στο 
πέρασμα των αιώνων, δεν χρειάστηκε να τροποποιηθούν ή να βελτιωθούν. Φυσικά, άλλαξε 
το υλικό από το οποίο ήταν κατασκευασμένα, αλλά, δεν άλλαξε η βασική μορφολογία 
τους. Τα μαιευτικά και γυναικολογικά εργαλεία, όπως άλλωστε όλα τα ιατρικά εργαλεία 
των αρχαίων, διατήρησαν διαχρονικά τη βασική μορφή και τον αρχικό τους σχεδιασμό. 
Το σύγχρονο μητροσκόπιο, η μήλη, το διασταλτικό κηρίο, το ξέστρο, ο εμβρυοτόμος, ο 
οστεοθλάστης, παραμένουν στην εποχή μας τα ίδια, όπως τα ανάλογα της αρχαιότητος.

Ειδικά όταν μελετούμε τα κείμενα του Ιπποκράτους για να εντοπίσουμε τα διάφορα 
ιατρικά εργαλεία, θα πρέπει να έχουμε κατά νου, τη σοφή συμβουλή του Ανδρέα Ανα-
γνωστάκη (1826-1897), του διαπρεπούς καθηγητή της Οφθαλμολογίας, σπουδαίου ια-
τροφιλόσοφου και δεινού μελετητή της ιατρικής των αρχαίων Ελλήνων γιατρών, ο οποίος 
συμβούλευε: ‘Όταν μελετάς τους αρχαίους, ζήτει τα πράγματα και τότε εξήγει τους όρους, 

96	Ε.	Ackerknecht,	Ιστορία της Ιατρικής… ό.π.,	σ.	112.
97	A.	Krug,	Αρχαία Ιατρική… ό.π., σ.	220.
98	Ειδικά	για	τα	χειρουργικά	εργαλεία	του	Ιπποκράτους,	βλ.	την	κλασική	μονογραφία	της	ελληνικής	βιβλιογραφίας:	

S.	Zervos,	Les bistouris, les sondes et les curettes chirurgicales d’Hippocrate.	Athènes	1932.	Γενικά	για	τα	ιατρικά	
εργαλεία	των	αρχαίων	Ελλήνων	γιατρών	βλ.	Κωνσταντίνος	Πουρναρόπουλος,	Τα ιατρικά εργαλεία των αρχαίων 
Ελλήνων. Διδακτορική	Διατριβή.	Αθήναι	1973.	A.	Krug,	Αρχαία Ιατρική… ό.π.,	σσ.	75-121.	Για	τα	ιατρικά	εργαλεία	
στην	αρχαιότητα	βλ.	επίσης	την	ενότητα:	 ‘Φάρμακα	και	Εργαλεία’	στη	συλλογική	έκδοση:	Ίασις. Υγεία, Νόσος, 
Θεραπεία από τον Όμηρο στον Γαληνό… ό.π.,	σσ.	271-325,	όπου	αναφέρεται	πλούσια	βιβλιογραφία	για	τα	ιατρικά	
εργαλεία	των	αρχαίων	Ελλήνων	γιατρών.
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αλλέως, παθαίνεις ότι παθαίνουν πολλοί. Σε απατεί η λέξις και σε διαφεύγει το πράγμα’.99 
Για τη θεραπεία των γυναικολογικών νοσημάτων καθώς και για την αντιμετώπιση 

μαιευτικών επιπλοκών, οι αρχαίοι Έλληνες γιατροί χρησιμοποιούσαν συχνότατα τη μέ-
θοδο του υποκαπνισμού των γεννητικών οργάνων της γυναίκας. Ο υποκαπνισμός ήταν 
το βασικό θεραπευτικό μέσο σε φλεγμονές των γεννητικών οργάνων και σε διαταραχές 
της εμμηνορρυσίας. Επίσης, χρησιμοποιούσαν τον υποκαπνισμό ως συμπληρωματική 
ενέργεια για διαστολές του τραχηλικού στομίου, καθώς και σε περιπτώσεις προπτώσεως 
της μήτρας. Σε μαιευτικές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν τον υποκαπνισμό στις δυστοκί-
ες, ως συμπλήρωμα της μαιευτικής σείσεως, καθώς και σε περιπτώσεις κατακρατήσεως 
του πλακούντος και των λοχίων.100

Κάνειον. Σε ένα ειδικό πήλινο ή μεταλλικό δοχείο, το οποίο ονόμαζαν κάνειον, έβραζαν 
διάφορα βότανα και όταν αυτά άρχιζαν να βγάζουν ατμούς, τοποθετούσαν το κάνειο 
στο άνοιγμα του μαιευτικού δίφρου, κάτω από τα γεννητικά όργανα της επιτόκου. Οι 
εκλυόμενοι ατμοί από τα βότανα προκαλούσαν συσπάσεις της μήτρας, γεγονός που 
επιδρούσε καθοριστικά στην αποβολή του περιεχομένου. Οι ατμοί επίσης, βοηθούσαν 
στην διαστολή του τραχήλου και ταυτόχρονα μαλάκωναν τον κόλπο και το περίνεο, συμ-
βάλλοντας έτσι στην αύξηση της ελαστικότητάς τους. Συχνά για καλύτερη επαφή της 
επιτόκου με τους ατμούς που αναδύονταν από το κάνειο, την σκέπαζαν με ένα σεντόνι 
από την κορυφή της κεφαλής.

Κάλαμος, Αυλός ή Αυλίσκος. Μια άλλη παραλλαγή του υποκαπνισμού γινόταν με 
τη χρήση του καλάμου και του αυλού, από κυλινδρικούς σωλήνες δηλαδή, από καλάμι, 
ή από μέταλλο. Έβαζαν τα διάφορα βότανα σε ζεστή στάχτη μέσα στο κάνειο και όταν 
αυτά άρχιζαν να εκλύουν ατμούς, τοποθετούσαν την άκρη ενός μεγάλου καλαμιού ή ενός 
μεταλλικού σωλήνα πάνω στο κάνειο και την άλλη άκρη του καλαμιού ή του σωλήνα την 
εφάρμοζαν στον κόλπο της γυναίκας. Θυμιήσθω δε διά του κανείου και του καλάμου, επί 
σποδιήν θερμήν επιπάσσουσα το φάρμακον, όταν δε επιπάσση, και το κανείον περιθείναι 
και τον κάλαμον, και καθεζομένην πυριήσθαι. (Ο υποκαπνισμός γίνεται με το κάνειο και 
το καλάμι, πάνω σε ζεστή στάχτη πασπαλίζεται το φάρμακο και, όταν τα κάνειο και το 
καλάμι αρχίσουν να βγάζουν καπνούς, κάθεται η γυναίκα και κάνει το ατμόλουτρο).101 
Πυριήν τας μήτρας δι’ αυλού. (Να κάνετε υποκαπνισμό της μήτρας με τον αυλό).102 

Κάλαμος, Αυλός ή Αυλίσκος και Κύστις. Σωληνάκι από καλάμι ή από μέταλλο που 
δενόταν σε ουροδόχο κύστη ζώου και χρησιμοποιείτο για εμφύσηση αέρα ή για είσοδο 
φαρμάκων μέσα στην κοιλότητα της μήτρας. Η κύστις ήταν συνήθως από ουροδόχο 
κύστη χοίρου και μαζί με τον δεμένο και στερεωμένο σε αυτήν αυλίσκο, αποτελούσαν 
μαζί ένα εργαλείο κατάλληλο για κολπικές και ενδομητρικές πλύσεις, καθώς και για 
εγχύσεις φαρμάκων στα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας. Το κολπικό poire των αρ-

99	 Αναφέρεται	στο:	Γεράσιμος	Πεντόγαλος,	Ιωάννης	Λασκαράτος,	Μαρία	Τσίρου,	Ο Ανδρέας Αναγνωστάκης ως ιστο-
ρικός ερευνητής. Αθήνα	1983.	Ανάτυπο	από	τη	δεύτερη	ετήσια	επιστημονική	συνεδρίαση	του	ομίλου	μελετητών	
της	Ιστορίας	της	ελληνικής	Οφθαλμολογίας.	Λευκωσία	25	Μαΐου	1983.

100	Για	τον	υποκαπνισμό	ως	θεραπευτικό	βοήθημα	σε	γυναικολογικές	παθήσεις,	βλ.	Σκεύος	Ζερβός,	Η Μαιευτική- 
Γυναικολογία διά μέσου των αιώνων μέχρι των χρόνων και του Αριστοτέλους. Εν	Αθήναις	1914,	σσ.	211-215.	Σ.	
Ζερβός,	Κάλαμος, Καλαμίς, Καλάμια εν τη αρχαία Ιατρική και ιδία τη Θεραπευτική των αρχαίων Ελλήνων ιατρών. 
Εν	Αθήναις	1915.

101 Περί γυναικείων πρώτον. 11.
102 Περί αφόρων. 9.
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χαίων! Αυλίσκον προσδήσας προς κύστιν, φυσήσαι τας υστέρας. (Δένετε λεπτό σωληνάκι 
σε κύστη και γεμίζετε τη μήτρα με αέρα).103 

Κλυστήρ. Εργαλείο, συνήθως φτιαγμένο από μέταλλο, για την εισαγωγή στο εν-
δομήτριο φαρμακευτικών ουσιών σε υγρή μορφή. Και μετά τούτο κλύσαι τας υστέρας. 
Κλύσαι τας μήτρας. Κλύσαι δε τας υστέρας.104 

Μήλες. Στην εργαλειοθήκη των γιατρών της ιπποκρατικής εποχής, οι μήλες αποτε-
λούσαν το πλέον διαδεδομένο και συχνότατα χρησιμοποιούμενο εργαλείο. Η χρήση τους 
δεν περιοριζόταν μόνον στον έλεγχο του βάθους των τραυμάτων, των συριγγίων και των 
κοιλοτήτων του σώματος, όπως συνηθίζεται στην εποχή μας, αλλά, ο αρχαίος γιατρός τις 
χρησιμοποιούσε και στις χειρουργικές επεμβάσεις, καθώς και για την εισαγωγή φαρμά-
κων στο σώμα. Για τον λόγο αυτό άλλωστε, οι διάφορες μήλες αναφέρονται στα αρχαία 
ιατρικά κείμενα με πολλούς επιθετικούς προσδιορισμούς, όπως: απλή, διπλή, απύρηνος, 
αμφίστομος, σπαθομήλη, παχεία, τετρημένη, κυαθισκομήλη κ.ά. Εκτός από τη μέτρηση του 
βάθους της μήτρας, ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε ορισμένες μήλες για διαστολή του 
τραχηλικού στομίου και για εισαγωγή φαρμάκων στην τραχηλική και μητρική κοιλότητα 
(Εικ.6). Ανευρύνειν το στόμα της μήτρης μήλη κασσιτερίνη, και ανορθούν ομού, εάν δέηται, 
ή μολυβδίνη, αρξαμένης εκ λεπτής, είτα παχυτέρη, ήν παραδέχηται. (Να πραγματοποιήσετε 
διαστολή του τραχήλου της μήτρας και, αν είναι εφικτό, να τον ισιώσετε, με μήλη από 
κασσίτερο ή από μόλυβδο, αρχίζοντας από λεπτή μήλη και στη συνέχεια με παχύτερη 
όσο το αντέχει η γυναίκα).105 Μήλην υπαλειπτρίδα καθιέναι ες το στόμα της μήτρης. (Να 
τοποθετήσετε στον τράχηλο της μήτρας μήλη που χρησιμεύει για επαλείψεις).106

Δαίδιον. Κυλινδρικό εργαλείο, συνήθως από ξύλο πεύκου, το οποίο, μετά από 
κατάλληλη επεξεργασία, χρησίμευε για τη 
σταδιακή διάνοιξη του τραχηλικού στομίου. 

Το στόμα των υστερέων… ήν μεν σφόδρα 
μεμυκός ή, αναστομώσαι τοίσι δαιδίοισι και 
τοίσι μολιβδίοισι. (Εάν το τραχηλικό στόμιο… 
είναι πολύ κλειστό, να το ανοίξετε με δια-
στολικά κηρία από ξύλο ή από μόλυβδο).107 

Μολίβδιον ή Μολύβδιον. Το εργαλείο 
αυτό, όπως και το αμέσως προηγούμενο, δεν 
ήταν ένα, αλλά σειρά εργαλείων, με διαφο-
ρετικό πάχος το καθένα, ώστε να πραγματο-
ποιείται η σταδιακή διαστολή του τραχήλου 
της μήτρας. Εξιθύνειν τοίσι δαιδίοισί τε και 
τω μολίβδω. (Να ευθυγραμμίσετε με το ξύ-
λινο και το μολύβδινο διασταλτικό κηρίο).108 
Προστιθέσθω μολύβδιον. (Τοποθετείστε το 

103 Περί γυναικείης φύσιος.	14.
104 Περί γυναικείων δεύτερον. 9,	10,	12.
105 Περί αφόρων. 5.	Η	ίδια	παράγραφος	αναφέρεται	και	στο:	Περί επικυήσιος. 29. 
106 Περί επικυήσιος. 28.
107 Περί γυναικείων πρώτον. 13.	
108 Περί γυναικείων δεύτερον. 23.

Εικ. 6. Διασταλτικά κηρία- μήλες από κασσίτερο 
και χαλκό.
Προέλευση: Skevos Zervos, Les bistouris, les 
sondes et les curettes chirurgicales d’Hippocrate.
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διασταλτικό κηρίο από μόλυβδο).109 Μετά δε 
αναστομούν την μήτρην μολιβδίοισιν εληλασμένοις 
οκτωδακτύλοισι πέντε, το πρώτον έστω λεπτόν, 
το δε δεύτερον παχύτερον, και τάλλα θάτερον 
θατέρου παχύτερον. (Μετά να διανοίξετε το 
τραχηλικό στόμιο με πέντε σφυρηλατημένες 
μήλες από μόλυβδο μήκους οκτώ δακτύλων. Η 
πρώτη να είναι λεπτή, η δεύτερη παχύτερη και 
οι επόμενες, η μία παχύτερη από την άλλη).110

Ξύστρα. Εργαλείο για την απόξεση του τρα-
χήλου της μήτρας, το ξέστρο. Περί ξύστραν 
περιειλίξας γυπός δέρμα ή υμένα, διαξύειν το 
στόμα των μητρέων. (Με δέρμα ή μεμβράνη από 
γύπα να τυλίξεις το ξέστρο και να αποξέσεις τον 
τράχηλο της μήτρας).111 

Σικύα. Εκτός από τις πολλές χρήσεις των 
σικυών στην ιπποκρατική θεραπευτική, η σικύα 
(βεντούζα), χρησιμοποιείτο και σε γυναικολο-
γικές περιπτώσεις.112 Γυναικί τα καταμήνια ην 
βούλη επισχείν, σικύην ως μεγίστην προς τους 
τιτθούς πρόσβαλλε. (Αν θέλεις να σταματήσεις 
την εμμηνορρυσία μιάς γυναίκας, τοποθέτησε κάτω από τους μαστούς της μια βεντούζα, 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη).113 Επί το ισχίον σικύην προσβάλλειν ως μεγίστην και εάν 
χρόνον πολύν έλκειν. (Μια μεγάλη βεντούζα να τοποθετηθεί στην ισχιακή χώρα και να 
τραβήξει για μεγάλο χρονικό διάστημα).114 Το παραπάνω απόσπασμα αναφέρεται σε 
περίπτωση ολικής προπτώσεως της μήτρας. 

Κλίμαξ. Μεταλλική ή ξύλινη κατασκευή σε σχήμα σκάλας που την χρησιμοποιούσαν 
για την ανάταξη εξαρθρημάτων και ολικής προπτώσεως της μήτρας. Και δήσας την 
γυναίκα προς κλίμακα, κρούειν την κλίμακα κατά κεφαλής, και τη χειρί εσωθείν τας υστέ-
ρας. (Δένουμε την γυναίκα στην κλίμακα, κουνάμε με δύναμη την κλίμακα, με το κεφάλι 
[της γυναίκας] προς τα κάτω και με το χέρι επαναφέρουμε τη μήτρα στη θέση της).115 

Ο καρπός της ροδιάς, ως κολπικός πεσσός. Το ρόδι το χρησιμοποιούσαν ως στη-
ρικτικό πεσσό στις περιπτώσεις ολικής προπτώσεως της μήτρας. Των ροιών διά του 
ομφαλού τρήσαντα μέσην, χλιήναντα εν οίνω, ήτις αν μάλιστα αρμόζη και μη πιέζη λίαν, 
προστιθέναι ως προσωτάτω. (Από ρόδια που έχει αποκοπεί από το κέντρο ο ομφαλός, 

109 Περί γυναικείων δεύτερον. 49.
110 Περί αφόρων. 9.
111 Περί γυναικείης φύσιος. 42.
112	Γεώργιος	Παπαδάκης,	‘Η	διά	σικυών	θεραπεία,	παλαιά	και	σύγχρονα	δεδομένα’.	Τόμος	πρακτικών	2ης	ημερίδας	

ιστορίας	της	ελληνικής	Παιδιατρικής	(2007).	(Επιμέλεια	Δ.	Καραμπερόπουλος).	Αθήνα	2009,	σσ.	45-83.	
113 Αφορισμοί. 5,	50.	Η	απόδοση	του	αφορισμού	στη	νεοελληνική	από	τον	Πάνο	Αποστολίδη.	Ιπποκράτους Αφορι-

σμοί… ό.π.,	σσ.	128-129.	Παρεμφερής	διατύπωση	της	οδηγίας	αναφέρεται	και	στο:	Περί επιδημιών το δεύτερον. 
6,	16.

114 Περί γυναικείης φύσιος. 5.
115 Περί γυναικείης φύσιος. 5.

Εικ. 7. Αρχαία χειρουργικά εργαλεία που 
βρέθηκαν σε τάφο στη Μήλο. Με τον αριθμό 
5 η κυαθισκομήλη, εργαλείο που χρησι-
μοποιείτο και για αποξέσεις της μήτρας.
Προέλευση: Ιωάννης Ολύμπιος, ‘Περί 
αρχαίων χειρουργικών εργαλείων’. Η εν 
Αθήναις Ιατρική Μέλισσα. Τόμος 3ος 1855, 
σ. 274. 
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μουσκεμένα σε χλιαρό κρασί, όποιο από τα ρόδια ταιριάζει [στο μέγεθος], ώστε να μην 
ενοχλεί, το τοποθετείτε ως κολπικό υπόθετο, όσο το δυνατόν πιο βαθιά).116 

Καθετήρ ωμόλινος. Για τις παροχετεύσεις των πυωδών συλλογών του σώματος, ο 
Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε και τις ίνες του λιναριού, του φυτού Linum usitatissimum 
(Λίνον το χρησιμότατον). Η διαδοχική χρήση, για τρεις συνεχόμενες ημέρες, ολοένα και 
παχύτερων ινών λιναριού προκειμένου να γίνει παροχέτευση της μητρικής κοιλότητας και 
ταυτόχρονα διεύρυνση του τραχηλικού στομίου, δείχνει ότι το λινάρι το χρησιμοποιούσε 
ο Ιπποκράτης και ως εργαλείο διαστολής του τραχήλου της μήτρας. 

Ήν δε σκληρυνθέωσιν αι μήτραι, το στόμα σκληρόν γίνεται των υστερέων και ξυμ-
μέμυκε… Τρεις ημέρας ταύτα ποιέειν… μοτούν ωμολίνω καθετήρι, ώ τους εμπύους, μο-
τοίσι τρισί τω μεν πρώτω λεπτώ, τω δε δευτέρω ολίγον παχυτέρω ο δε παχύτατος έστω 
τω μεγέθει όσον ο σμικρός δάκτυλος, μήκος δε πέντε δακτύλων. (Όταν η μήτρα είναι 
σκληρή, ο τράχηλος είναι επίσης σκληρός και στενός… Για τρεις ημέρες να κάνετε το 
ακόλουθο… να χρησιμοποιηθεί τρεις φορές παροχετευτική γάζα από σκληρό λινάρι, 
όπως ακριβώς στις παροχετεύσεις των πυωδών συλλογών, η πρώτη να είναι λεπτή, η 
δεύτερη λίγο παχύτερη, και η τρίτη να είναι φαρδιά όσο το μικρό δάκτυλο και σε μήκος 
όσο πέντε δάκτυλα).117 

Στα μαιευτικά και γυναικολογικά εργαλεία του Ιπποκράτους θα πρέπει να συν- υπο-
λογίσουμε και τα βασικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για να πραγματοποιηθεί κάθε 
χειρουργική επέμβαση, όπως είναι τα νυστέρια, οι λαβίδες, οι διαστολείς, οι βελόνες, 
από τα οποία, οι ιπποκρατικοί γιατροί διέθεταν μεγάλη ποικιλία. Είναι σαφές, λοιπόν, 
ότι οι γιατροί της ιπποκρατικής εποχής είχαν στη διάθεσή των τα κατάλληλα εργαλεία 
για όλες τις διαγνωστικές, θεραπευτικές και χειρουργικές εργασίες τους. 

ΕιΔικα ιαΤρικα ΕργαΛΕια για ΤΗν ΕπΕμΒαΣΗ ΤΗΣ ΕμΒρυοΤομιαΣ

Στα ιπποκρατικά κείμενα περιγράφεται με πολλές λεπτομέρειες η επέμβαση της εμ-
βρυοτομίας. Οι γιατροί εκείνης της εποχής ήταν αναγκασμένοι να καταφύγουν σε αυτή 
την επέμβαση συχνότατα. Κάθε τοκετός λοξού ή εγκάρσιου σχήματος του εμβρύου, 
κάθε τοκετός με απόλυτη ή με σχετική δυσαναλογία, κάθε τοκετός όπου το έμβρυο, για 
οποιονδήποτε λόγο, πέθαινε μέσα στη μήτρα, ανάγκαζε τους γιατρούς να πραγματοποι-
ήσουν την εμβρυοτομία προκειμένου να σώσουν τη ζωή της επιτόκου. Η εμβρυοτομία 
ήταν, και εξακολουθεί να είναι, μια επέμβαση τραγική και ψυχοφθόρα, τόσο για τον 
γιατρό που την εκτελεί, όσο και για τη γυναίκα που την υφίσταται. 

Για τον λόγο αυτό άλλωστε, ο Ιπποκράτης συνιστούσε, πριν από την επέμβαση, να 
ληφθούν μέτρα ώστε να προστατευτεί η επίτοκος από τη θέα των διάφορων φρικτών 
σταδίων της εμβρυοτομίας. Πρώτον μεν επί την γυναίκα σινδόνα επιβαλών, κατάζωσον 
ανωτέρω των μαζών, και την κεφαλήν κατακαλύψαι χρη τη σινδόνι, όκως μη ορώσα φο-
βήται ό τι αν ποιήσης. (Πρώτα, με ένα σεντόνι περασμένο από το στήθος της γυναίκας, 
σκεπάζετε το κεφάλι της για να μη φοβηθεί βλέποντας τι θα κάνετε).118 Τα εργαλεία για 
την επέμβαση της εμβρυοτομίας, της εγκατατομής του εμβρύου, ήταν τα ακόλουθα: 

116 Περί γυναικείης φύσιος. 44.
117 Περί γυναικείων δεύτερον. 48.
118 Περί εγκατατομής εμβρύου. 1. 
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Μαχαίριον. Το δε μαχαίριον, ώ αν κατατάμνεις, καμπυλώτερον έστω ή ιθύτερον. (Το 
νυστέρι που θα χρησιμοποιήσεις για να κόψεις, να είναι κυρτό παρά ίσιο).119

Όνυξ. Και όνυχα επί τω δακτύλω τω μεγάλω.120

Ιχθύη. Ιχθύην περίδησον περί τους δακτύλους της χειρός τους δύο.121 
Πίεστρον.
Οστεολόγος ή Οστεολογία. 
Ελκυστήρ. Τάμνειν τώδε τω τρόπω, σχίσαντα την κεφαλήν μαχαιρίω ξυμφλάσαι, ίνα μη 

θράσση, τω πιέστρω, και τα οστέα έλκειν οστεολόγω, και τω ελκυστήρι, παρά την κληίδα 
καταθέντα. (Κόβετε με τον ακόλουθο τρόπο. Ανοίγετε την κεφαλή με τη μάχαιρα, πιέ-
ζετε τα οστά [της κεφαλής] με το πίεστρο χωρίς να τα σπάσετε και τα τραβάτε με τον 
οστεολόγο, καθώς και με τον ελκυστήρα που θα τοποθετηθεί στην κλείδα).122 

Το μαχαίριον ήταν ένα νυστέρι με κυρτή λάμα που έτεμνε τα μαλακά μόρια, ο 
όνυχας ήταν ένα είδος μεταλλικής δακτυλήθρας, η οποία, εφαρμοζόταν στο μεγάλο 
δάκτυλο του χεριού, στον αντίχειρα, κατέληγε σε αιχμηρό άκρο και χρησιμοποιείτο για 
να τέμνονται τα μαλακά μόρια και να εκτελείται η διάνοιξη οπών στη κρανιακή κάψα δια 

μέσου των κρανιακών πηγών. Η ιχθύη ήταν 
εργαλείο ανάλογο με τον όνυχα, αλλά πολύ 
μεγαλύτερο γιατί κάλυπτε δύο δάχτυλα. 
Το πίεστρο το χρησιμοποιούσαν για να 
πιέζουν και να εξαρθρώνουν τις πλευρές 
του εμβρύου και για να συμπιέζουν τα οστά 
της κρανιακής κάψας του εμβρύου. Τον 
οστεολόγο (Εικ. 8), τον χρησιμοποιούσαν 
για να συλλαμβάνουν και να αφαιρούν τα 
διάφορα οστά του εμβρύου. Τέλος, τον 
ελκυστήρα τον χρησιμοποιούσαν για να 
αφαιρούν το εναπομείναν έμβρυο.

Ο ελκυστήρας (Εικ. 9), ήταν ένα είδος 
αγκίστρου με κυρτό και αιχμηρό άκρο και 
τον χρησιμοποιούσαν όταν το έμβρυο είχε 
σμικρύνει κατά πολύ σε μέγεθος, μετά από 
την χρήση των διάφορων χειρουργικών 
εργαλείων της εμβρυοτομίας που ανάφερα 
πιο πάνω. Είναι σαφές ότι το οπλοστάσιο, 
πραγματικά και μεταφορικά, των αρχαίων 
ήταν πλήρες για την εκτέλεση της τραγικής 
αλλά δυστυχώς αναγκαίας επεμβάσεως της 
εμβρυοτομίας. Σταδιακά, με την πάροδο 
των αιώνων, μετεξέλιξη του ελκυστήρα 
αποτέλεσε ο εμβρυουλκός. Όπως έχω 

119 Περί γυναικείων πρώτον.	70.
120 Περί επικυήσιος. 7. 
121 Περί εγκατατομής εμβρύου. 1. 
122 Περί γυναικείων πρώτον.	70.	Το	εργαλείο	οστεολόγος	ονομαζόταν	και	οστεολογία.	Περί αφόρων.	37.	

Εικ. 8. Οστεολόγος 
που βρέθηκε στις 
ανασκαφές της Πο-
μπηίας.
Προέλευση: Kedar-
nath Das, Obstetric 
Forceps. Its History 
and evolution. 

Εικ. 9. Ελκυστήρες που 
βρέθηκαν στις ανασκα-
φές της Πομπηίας.
Προέλευση: Kedarnath 
Das, Obstetric Forceps. 
Its History and evolution. 
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αναφέρει σε παλαιότερη εργασία μου για την ιστορία του εμβρυουλκού, ήδη από την 
ιπποκρατική εποχή, χάρις στο ιατρικό εργαλείο με την ονομασία ελκυστήρ, τέθηκε η 
θεωρητική βάση για την κατασκευή, αργότερα, ίσως κατά την ελληνιστική εποχή, και 
αναμφίβολα, κατά τη ρωμαϊκή εποχή του εργαλείου του εμβρυουλκού.123

Το μΗΤροΣκοπιο ΗΤαν ΣΕ χρΗΣΗ απο Τον ιπποκραΤΗ;124

Στα ιπποκρατικά βιβλία αναφέρεται και ένα ειδικό εργαλείο για την εξέταση του 
εσωτερικού του απευθυσμένου, ο κατοπτήρ. Εργαλείο ανάλογο με το σημερινό ορθο-
σκόπιο. Κατοπτήρι κατιδών το διαβεβρωμένον του αρχού. (Με το ορθοσκόπιο εξετάζετε το 
διαβρωμένο μέρος του απευθυσμένου).125 Ήν δε ανωτέρω ή η κονδύλωσις, τω κατοπτήρι 
σκέπτεσθαι. (Εάν η φλεγμονώδης διόγκωση των αιμορροΐδων βρίσκεται πιο ψηλά [στο 
απευθυσμένο], να εξετάσετε με το ορθοσκόπιο).126

Τίθεται, λοιπόν, εύλογα το ερώτημα. Δεν είχαν σκεφθεί να κατασκευάσουν ένα ανά-
λογο εργαλείο για να εξετάσουν το εσωτερικό του κόλπου, ένα κολποσκόπιο; Η έλλειψη 
συγκεκριμένης αναφοράς σε εργαλείο για την διαστολή των τοιχωμάτων του κόλπου, 
όπως ήταν ο κατοπτήρας για το απευθυσμένο, οδήγησε μαιευτήρες γυναικολόγους συγ-
γραφείς να διατυπώσουν την υπόθεση ότι, η αναφορά σε αυτό το εργαλείο πιθανότατα 
να βρισκόταν σε βιβλίο του ιπποκρατικού corpus που δεν διασώθηκε.127

Η πιο παλιά αναφορά για μητροσκόπιο που διαθέτουμε, είναι καταγεγραμμένη στα 
βιβλία του Σωρανού του Εφεσίου, ο οποίος ονομάζει το μητροσκόπιο, Διόπτρα, και την 
εξέταση με το εργαλείο αυτό την αποκαλεί διοπτρισμό.128 Όσα αρχαία μητροσκόπια 
έχουν βρεθεί σε αρχαιολογικές ανασκαφές ανάγονται στην ίδια περίπου εποχή, στους 
ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους.129 (Εικ.10). Ωστόσο, μικρός αριθμός από τα αρχαία 
μητροσκόπια που γνωρίζουμε, βρέθηκαν στις ανασκαφές της Πομπηίας που καταστρά-
φηκε από την έκρηξη του Βεζουβίου το 79 μ.Χ.130 Πιθανότατα, λοιπόν, το μητροσκόπιο, 
η διόπτρα, να είχε κατασκευαστεί πολύ πιο πριν από τον 1ο αιώνα μ.Χ. 

Σχετικά πρόσφατα, το 1993, ο καθηγητής της Αρχαιολογίας Δημήτριος Παντερμαλής, 
ανακάλυψε στο Δίον, μεταξύ άλλων, ένα κολποσκόπιο, μία διόπτρα.131 Ο καθηγητής 

123	Λ.	Βλαδίμηρος.	‘Ποιος	ανακάλυψε	τον	εμβρυουλκό;…	ό,	π.
124	Οι	όροι	μητροσκόπιο,	κολποσκόπιο,	κολποδιαστολέας,	είναι	ταυτόσημοι.
125 Περί συρίγγων.	3.
126 Περί αιμορροΐδων. 5. 
127	Κωνσταντίνος	Λαμέρας,	Η αρχαία Ελληνική ιατρική πηγή των νέων και νεωτάτων ανακαλύψεων εν τη Γυναικολογία. 

Εν	Αθήναις	1910,	σσ.	8-9.	Νικόλαος	Κολιόπουλος,	Η Μαιευτική του Ιπποκράτους. Διδακτορική	Διατριβή.	Αθήναι	
1966,	σ.	96.	

128	Κ.	Λαμέρας,	‘Έλεγχος	των	νεωτέρων	ανακαλύψεων	εν	τη	Γυναικολογία.	Αι	πλείσται	τούτων	γνωσταί	παρά	τοις	
αρχαίοις	Έλλησιν	ιατροίς’.	Ιατρική Πρόοδος. Τόμος	12ος	1907,	σσ.	97-102.	Ι.	Ριβουάρ,	‘Αι	επινοήσεις	των	αρχαίων	
Ελλήνων	ιατρών	και	οι	καθυστερημένοι	εφευρέται’.	Ελληνική Ιατρική. Τόμος	2ος	1951,	σσ.	71-75.	A.	Krug,	Αρχαία 
Ιατρική… ό.π.,	σσ.	102-103.

129	Μ.	Dumont,	P.	Morel,	Histoire de l’Obstétrique et de la Gynécologie… ό.π.,	σ.	18.	P.	Huard,	M.	Grmek,	‘La	médicine	
des	Romains’.	Médicine de France.	Numéro	238	1973,	σσ.	9-22.	Νομική	Παλαιοκρασσά,	‘Διόπτρα-	Μητροσκόπιο’,	
άρθρο	στη	συλλογική	έκδοση:	Ίασις. Υγεία, Νόσος, Θεραπεία… ό.π.,	σ.	307.

130	Α.	S.	Lyons,	R.	J.	Petrucelli,	Medicine. An illustrated History. Abradale	Press.	New	York	1987,	σ.	233.
131	Δ.	Παντερμαλής,	‘Η	ανασκαφή	του	Δίου	κατά	το	1993	και	η	χάλκινη	διόπτρα’.	Θέματα Μαιευτικής- Γυναικολογίας. 

Τόμος	14ος	2000,	σσ.	301-304.
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Παντερμαλής σημειώνει για το αρχαιολογικό εύ-
ρημα: ‘Είναι δύσκολο ακόμη να υποστηρίξει κανείς 
με ασφάλεια πότε εφευρέθηκε αυτό το σύνθετο 
ιατρικό όργανο… Δε φαίνεται όμως απίθανο να 
είναι και αυτό το όργανο μια από τις εφευρέσεις 
της Σχολής της Αλεξάνδρειας που προώθησε 
όσο καμιά άλλη την επιστήμη της γυναικολογίας’. 
Πράγματι, η ανακάλυψη του μητροσκοπίου από 
τους Έλληνες της ελληνιστικής εποχής στην 
Αλεξάνδρεια, παραμένει μια ελκυστική, όσο και 
ρεαλιστική άποψη, δεδομένου ότι εκεί είχαν συ-
γκεντρωθεί οι πιο διάσημοι επιστήμονες, μηχανικοί 
και εφευρέτες.

Το μητροσκόπιο ήταν σε χρήση από τον Ιππο-
κράτη; Το ακαδημαϊκό, λοιπόν, ερώτημα, εάν κατά 
την εποχή του Ιπποκράτους υπήρχε μητροσκόπιο, 
θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω για να το 
απαντήσω, ακολουθώντας τη σοφή συμβουλή 
του Ανδρέα Αναγνωστάκη που ανάφερα πιο πάνω. 
Δεν θα αναζητήσω στα ιπποκρατικά κείμενα τη 

‘λέξη’ κολποσκόπιο, κατοπτήρα, διόπτρα, ή κάποια ανάλογη που θα παραπέμπει σε 
εφεύρεση ενός εργαλείου, αλλά, θα αναζητήσω στα κείμενα το ‘πράγμα’, δηλαδή το 
δρώμενο, το αποτέλεσμα της χρήσεως ενός εργαλείου που θα επέτρεπε την εξέταση 
του εσωτερικού του κόλπου και του τραχήλου της μήτρας. 

Σε πολλά εδάφια της Ιπποκρατικής Συλλογής υπάρχουν καταγεγραμμένες πληροφορίες 
που μας οδηγούν στο αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα ότι οι γιατροί τότε, κατά την εποχή 
του Ιπποκράτους, γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν εργαλείο ή εργαλεία, τα οποία, τους 
επέτρεπαν να πραγματοποιούν διαγνωστικές, θεραπευτικές και χειρουργικές πράξεις 
στον κόλπο, στον ενδοτράχηλο και στο εσωτερικό της μήτρας.

Η πιο χαρακτηριστική, και συνάμα η πιο ξεκάθαρη απόδειξη που διαθέτουμε, είναι 
η περιγραφή, με πολλές λεπτομέρειες μάλιστα, της μαιευτικής επεμβάσεως της εμ-
βρυοτομίας, της εγκατατομής του εμβρύου, όπως ήταν ο όρος τότε. Επέμβαση που 
προϋποθέτει τη διαστολή των τοιχωμάτων του κόλπου, με κολποσκόπιο ή με χρήση 
ειδικών αγκίστρων, τους κολπικούς διαστολείς.132 

Σε ένα εδάφιο που περιγράφει τρόπους για να αποκατασταθεί η αμηνόρροια, ο 
Ιπποκράτης συνιστά πολλές φαρμακευτικές ουσίες για να παρασκευαστούν κολπικά 
υπόθετα και αλοιφές. Τις αλοιφές προτρέπει να τοποθετηθούν στο: στόμα της μήτρης, 
δηλαδή στο τραχηλικό στόμιο. … Είτα τούτω εναλείφειν το στόμα της μήτρης. (… Με αυτά 
επάλειψε το τραχηλικό στόμιο). … Ποίησον ως κηρωτήν, είτα τούτω χλιερώ εναλείφειν 
το στόμα της μήτρης. (… Με αυτά παρασκεύασε αλοιφή με κερί και με αυτή την αλοιφή 

132	Οι	χειρουργοί	όλων	των	ειδικοτήτων	αποκαλούν	τους	πάσης	φύσεως	διαστολείς,	άγκιστρα.	Οι	μαιευτήρες	γυ-
ναικολόγοι	τους	αποκαλούμε,	βάλβες.	Για	τον	κόλπο	διαθέτουμε,	εκτός	από	το	κολποσκόπιο,	την	πρόσθια,	την	
οπίσθια	και	τις	πλάγιες	κολπικές	βάλβες.	

Εικ. 10. Μητροσκόπια και ορθοσκόπιο 
της ρωμαϊκής εποχής.
Προέλευση: P. Huard, M. Grmek, ‘La 
médicine des Romains’. Médicine de France. 
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λίγο ζεστή επάλειψε το τραχηλικό στόμιο).133

Ο Ιπποκράτης σε ένα άλλο εδάφιο που περιγράφει τρόπους παρασκευής φαρμάκων 
σε μορφή κολπικών υποθέτων ή αλοιφών, για περιπτώσεις όπου ο τράχηλος της μήτρας 
είναι σκληρός ή κλειστός, μεταξύ άλλων, συνιστά και την ετοιμασία της ακόλουθης 
αλοιφής: … Λινόζωστιν μετά τούτω, επιπάσσειν σμύρναν άκρητον μίξας, διείναι ροδίνω, 
και μύρω ιρίνω διαχρίεσθαι το στόμα ως εσωτάτω. (Μετά από αυτά, πασπαλίζετε και 
ανακατεύετε καθαρή σμύρνα σε σκαρολάχανο, τα διαλύετε σε ροδέλαιο και κρινέλαιο 
και επαλείφετε το εσωτερικό του τραχήλου της μήτρας όσο πιο βαθειά γίνεται).134 

Σε εδάφιο που περιγράφει περίπτωση κατακρατήσεως των λοχίων μετά από τοκετό, 
ο Ιπποκράτης, μετά από μια θαυμάσια καταγραφή της κλινικής εικόνας, συνιστά για 
θεραπεία την επάλειψη του τραχηλικού στομίου με μείγμα ουσιών. Εσαλείφειν δε ες το 
στόμα των υστερέων στέαρ χήνειον και σμύρναν και ρητίνην χλιερήν, και εμπλασσέσθω 
ως μάλιστα. (Να αλείψετε τον τράχηλο της μήτρας με λίπος χήνας, με σμύρνα και με 
χλιαρό ρετσίνι σε μεγάλη ποσότητα).135 

Με τους ιπποκρατικούς όρους στόμα ή στόματα, όταν αναφέρονται για τη μήτρα, 
εννοείται ο τράχηλος της μήτρας. Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο αν ο συγκεκριμένος 
ανατομικός όρος αφορά γενικά τον τράχηλο της μήτρας ή την τραχηλική κοιλότητα, 
τον ενδοτράχηλο. Πάντως, η διατύπωση: το στόμα ως εσωτάτω, περισσότερο για τον 
ενδοτράχηλο ταιριάζει. 

Ωστόσο, όπως και να ερμηνεύσουμε τον ιπποκρατικό όρο, στον τράχηλο της μήτρας 
ή στο εσωτερικό της τραχηλικής κοιλότητος, είναι αδύνατον να τοποθετηθεί αλοιφή, 
αν δεν έχει προηγηθεί διάνοιξη των τοιχωμάτων του κόλπου με το μητροσκόπιο ή με 
τους κολποδιαστολείς.

Μεταξύ των διαφόρων αιτίων στειρώσεως, ο Ιπποκράτης αναφέρει και την περίπτωση 
όπου μέσα στη μήτρα υπάρχει πώρος. Και διά τούτο ου δύναται κυήσαι έως αν ο πώρος 
ενή εν τήσι μήτρησι. (Για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να μείνει έγκυος όταν υπάρχει πώρος 
μέσα στη μήτρα). Στη συνέχεια του εδαφίου δίδονται συμβουλές για τον εντοπισμό του 
πώρου μέσα στη μήτρα με τη βοήθεια μιάς μήλης και καταλήγει το εδάφιο: Ην δε ενέ-
χηται εν τω στόματι της μήτρης, λαβίδι ως λεπτοτάτη προμηθευόμενος εξελκύσαι ησυχή 
και μη βιαίως. (Εάν ο πώρος συγκρατείται στο τραχηλικό στόμιο, λαμβάνετε πολύ λεπτή 
λαβίδα και των τραβάτε απαλά και χωρίς βία).136 

Έχω ήδη καταθέσει σε προηγούμενο κεφάλαιο την άποψή μου για την ερμηνεία 
του ιπποκρατικού όρου πώρος στο συγκεκριμένο εδάφιο. Πάντως, ανεξάρτητα από 
την αποδοχή ή μη της δικής μου ερμηνείας, στο εδάφιο αυτό ο Ιπποκράτης περιγράφει 
τρόπο αφαιρέσεως ενός μικρού σωματικού μορφώματος μέσα από την κοιλότητα της 
μήτρας ή του τραχήλου, με τη βοήθεια μιάς μήλης και μιάς λεπτής λαβίδος. Είναι δυ-
νατόν να φανταστούμε, με ποιόν τρόπο θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση του πώρου από 
τον τράχηλο της μήτρας, και μάλιστα με τη χρήση λεπτής λαβίδος, αν πρώτα δεν έχει 
γίνει διάνοιξη των κολπικών τοιχωμάτων με εργαλείο ή εργαλεία;

Από τα παραπάνω, είναι αδιαμφισβήτητο το γεγονός ότι, οι γιατροί της ιπποκρατικής 

133 Περί γυναικείων πρώτον. 74.
134 Περί αφόρων. 23.
135 Περί γυναικείης φύσιος. 9.
136 Περί αφόρων. 32.
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εποχής διέθεταν τα κατάλληλα ιατρικά εργαλεία και είχαν αποκτήσει τις γνώσεις και τις 
εμπειρίες ώστε να είναι σε θέση να πραγματοποιούν μεγάλες και μικρές επεμβάσεις 
στο εσωτερικό της μήτρας και στον τράχηλο. Επομένως, στο ερώτημα αν ο Ιπποκράτης 
γνώριζε το μητροσκόπιο, η απάντηση θα πρέπει να είναι, ότι ο Ιπποκράτης γνώριζε και 
χρησιμοποιούσε ιατρικά εργαλεία που του επέτρεπαν να έχει τα ίδια ακριβώς αποτελέ-
σματα, όπως η χρήση της διόπτρας της αλεξανδρινής ή της ρωμαϊκής εποχής.

Κλείνοντας, να θυμίσω ότι και στην εποχή μας, 25 αιώνες μετά τον Ιπποκράτη, χρησι-
μοποιούμε στην καθημερινή μαιευτική και γυναικολογική πράξη, εξίσου το κολποσκόπιο, 
όσο και τις κολπικές βάλβες… 
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Η Διαχρονικότητα των απόψεων  
στις πραγματείες της ιπποκρατικής 
Συλλογής με παιδιατρικό περιεχόμενο

Έφη Πουλάκου

ΕιΣαγΩγΗ

Ανιχνεύοντας τις παιδιατρικές αναφορές στην Ιπποκρατική Συλλογή, θα πρέπει να 
ανατρέξει κανείς σε πολλές από τις πραγματείες της για να καταφέρει να συγκεντρώσει 
πληροφορίες για την υγεία και την αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων σε 
παιδιά. Ο ανήλικος πληθυσμός δε διαφοροποιείται από τον κόσμο των ενηλίκων όσον 
αφορά τις ιατρικές διαγνώσεις, προγνώσεις και θεραπευτικές μεθόδους που καταγρά-
φονται στο έργο αυτό. Η παρατήρηση αυτή μπορεί να συσχετισθεί και με τη θέση των 
παιδιών στην αρχαία ελληνική κοινωνία, την οποία δε χαρακτηρίζει με κανένα τρόπο ο 
παιδοκεντρισμός των σύγχρονων οικογενειών στο Δυτικό πολιτισμό. Ιδιαίτερη μέριμνα 
για την υγεία και την ανάπτυξη των βρεφών και τα προβλήματα των εφήβων δε σημειώ-
νεται, ολιγάριθμα δε είναι τα θέματα στα οποία εστιάζουν τα κείμενα των Ιπποκρατικών 
πραγματειών.

Στο γενικότερο ερώτημα τι απέμεινε από την Ιπποκρατική ιατρική στη σύγχρονη 
εποχή, υπάρχει η ευρύτατη άποψη της αποδοχής πολλών θεωριών της και των εφαρ-
μογών τους. Η ίδια η Ιατρική Επιστήμη ήταν και παραμένει η τέχνη της διατήρησης και 
προστασίας της υγείας και της επαναφοράς της μετά από νόσηση με τη βοήθεια της 
εμπειρίας των αντιπροσώπων της, των ιατρών. Διακρίνεται επομένως για τη συνέχειά 
της, αφού κάθε γενιά ιατρών στηρίζεται στις γνώσεις της προηγούμενης που έχει δο-
κιμαστεί στην πράξη, προσθέτοντας τα δικά τους πορίσματα και τα αποτελέσματα των 
προσωπικών τους ερευνών. Κληρονομιά Ιπποκρατική βέβαια παραμένει και η Ηθική και 
Δεοντολογία που προσλαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της Παιδιατρικής, καθώς 
ο χειρισμός, η συμπεριφορά, η επικοινωνία και η πειθώ προς τους μικρούς ασθενείς 
αποτελούν σημαντικές συνιστώσες στην προσωπικότητα του ιδανικού ιατρού κατά τα 
πρότυπα του Πατέρα της Ιατρικής.

Ασφαλώς πολλές θεωρίες για την ανάπτυξη και τη διατροφή των παιδιών ισχύουν 
και σήμερα. Κάπως ξεπερασμένες είναι όσες αφορούν διαιτολογικούς κανόνες και 
ανακριβείς όσες αφορούν προγνώσεις εφόσον αρκετά από τα θεωρούμενα θανατηφό-
ρα νοσήματα σήμερα απλώς θεωρούνται σοβαρά αλλά αντιμετωπίζονται. Ειδικά στα 
παιδικά νοσήματα έχει εντελώς μεταβληθεί η νοσολογική εικόνα και στην προωρότητα 
έχει έρθει η στήριξη της ζωής του νεογνού μέσα από τα επιτεύγματα της τεχνολογίας. 
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παιΔιαΤρικΕΣ αποΨΕιΣ ΣΤΗν ΕποχΗ Του ιπποκραΤΗ

Η κατεξοχήν πραγματεία που είναι αφιερωμένη σε παιδιατρικά θέματα είναι το Περί 
Οδοντοφυΐης που περιλαμβάνει ένα σύντομο πόνημα Παιδιατρικής ασχολούμενο με το 
θηλασμό, την ανάπτυξη, τις αμυγδαλίτιδες και την οδοντοφυΐα1. Η πραγματεία αυτή 
αποτελείται από 32 αφορισμούς και είναι ιδιαίτερα μικρή σε έκταση. Παρά τον περιο-
ρισμό αυτό, αποδεικνύει το εξαιρετικά παρατηρητικό πνεύμα του συγγραφέα της στη 
διατροφή και την οδοντοφυΐα, θέματα που αφορούν τη βρεφική ηλικία. Ασχολείται με το 
θηλασμό και τον απογαλακτισμό στα κεφάλαια 1-5, 15-16, 28-29, με την οδοντοφυΐα (τα 
μόνα σχετικά με τον τίτλο της πραγματείας) στα κεφάλαια 6-12 και με τις αμυγδαλίτιδες 
όλων των ειδών στα υπόλοιπα κεφάλαια. Είναι σαφές ότι η προέλευση των θεματικών 
ενοτήτων δεν είναι κοινή και ότι έχουν τοποθετηθεί μαζί πιθανότατα από το κοινό συν-
δετικό τους υπόστρωμα που είναι η βρεφική ηλικία και τα προβλήματα που απασχολούν 
γονείς και ιατρούς. Εικάζεται από σύγχρονους μελετητές ότι ίσως αποτελούσε τμήμα 
μεγαλύτερης πραγματείας που περιλάμβανε ασθένειες της παιδικής ηλικίας. Εικάζεται 
ακόμη ότι ίσως οι αντιγραφείς είχαν παραλείψει το συγκεκριμένο τμήμα από τους Αφο-
ρισμούς και όταν το αντέγραψαν κάποιοι άλλοι προσθέτοντας και 3-4 κεφάλαια άσχετα 
με τις δύο ενότητες πιθανόν να το θεώρησαν ιδιαίτερη πραγματεία και του έδωσαν τον 
μη περιεκτικό τίτλο Περί Οδοντοφυΐης2. Ταυτόχρονα, απαντήσεις σε γενικά ερωτήματα 
παιδιατρικής περίθαλψης καταγράφονται σε άλλα έργα Μαιευτικής και Γυναικολογίας 
(κυρίως Εμβρυολογίας και Γενετικής), Παθολογίας, Χειρουργικής, Διαιτολογίας και σε 
αυτά που περιλαμβάνουν τις ευρύτερες Ιπποκρατικές αρχές (Αφορισμοί)3. 

Ειδικότερα οι Αφορισμοί, ένα από τα σημαντικότερα Ιπποκρατικά έργα και από τα πιο 
γνωστά και διαδεδομένα, όπως μαρτυρούν οι πολυάριθμοι κώδικες που το διέσωσαν και 
οι ακόμη περισσότερες εκδόσεις που το περιέχουν, περιλαμβάνουν απόψεις που αφορούν 
αμιγώς σε παιδιά, οπωσδήποτε μια μικρή μειοψηφία ανάμεσα στους 412 συνολικά4. Για το 
νοσολογικό φάσμα νεογνών και παιδιών αναφέρεται: «Σε σχέση με την ηλικία επέρχονται 
τα εξής νοσήματα: Στα μικρά παιδιά και τα νεογνά άφθες, έμετοι, βήχας, αϋπνίες και 
εφιάλτες, ομφαλίτιδες και ωτίτιδες»5. «Σε μια ηλικία κάπως περισσότερο προχωρημένη 
παρουσιάζονται αμυγδαλίτιδες και διολίσθηση του πρώτου αυχενικού σπονδύλου προς 
τα εμπρός, κρίσεις ασθματικές, λιθίαση της ουροδόχου κύστεως, παρασιτώσεις του 
εντέρου από ασκαρίδες και οξύουρους, δερματικές διογκώσεις, παρωτίτιδα και τραχη-
λική λεμφαδενοπάθεια»6 «Στα παιδιά που πλησιάζουν την εφηβεία παρουσιάζονται τα 
περισσότερα από τα προηγούμενα νοσήματα και κυρίως μακράς διαρκείας πυρετοί και 
ρινορραγίες»7 «Τα περισσότερα από τα παιδικά νοσήματα κρίνονται άλλα σε 40 ημέρες, 
άλλα σε επτά μήνες, άλλα σε επτά χρόνια και άλλα με την έλευση της εφηβείας. Όσα 
όμως επιμένουν και δεν ιαθούν με την εμφάνιση της εμμηνορρυσίας στα κορίτσια και 
την ενήβωση στα αγόρια, γίνονται συνήθως χρόνια»8. 

Σύμφωνα με τη θεωρία των τεσσάρων χυμών (αίμα, φλέγμα, κίτρινη και μαύρη χολή)9, 
στα παιδιά επικρατεί το αίμα, στοιχείο θερμό και υγρό. Τα στοιχεία αυτά προσδίδουν 
σε όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας την αιματική ιδιοσυστασία που παραβάλλεται 
φυσιολογικά (αλλά και συμβολικά) με την εποχή της άνοιξης. Οι συσχετισμοί των χυμών 
προς τις εποχές του έτους και η επικράτηση εκάστοτε του κατάλληλου για την καλύτερη 
προσαρμογή του οργανισμού στο περιβάλλον ερμηνεύουν και την ανθρώπινη προσαρμο-



74

η σχεση του συΓχρονου Γιατρου με τισ ιπποΚρατιΚεσ αρχεσ Και την ιστορια τησ επιστημησ του

στικότητα στις κλιματικές αλλαγές. Η περαιτέρω συσχέτιση με τις ηλικίες του ανθρώπου 
ερμηνεύει και τις συμπεριφορές τους: η αιματική ιδιοσυγκρασία της παιδικής ηλικίας 
δηλώνει τη ζωτικότητα, η χολερική (επικράτηση της κίτρινης χολής) των εφήβων και 
των νέων δημιουργεί τις αντιδράσεις τους, η μαύρη χολή της μέσης ηλικίας αντανακλά 
και τη στάση ζωής και τέλος, η γεροντική ηλικία χαρακτηρίζεται από το φλέγμα και την 
ανάλογη ιδιοσυγκρασία.

Τα κυριότερα παιδιατρικά θέματα επομένως με τα οποία ασχολείται η Ιπποκρατική 
Συλλογή και διατηρούν μέχρι σήμερα την επιστημονική τους αξιοπιστία αναφέρονται 
παρακάτω. Περισσότερο από όλες τις Ιπποκρατικές αρχές στην Παιδιατρική ισχύει η 
θεραπευτική δύναμη της Φύσης και το αξίωμα ότι ο ιατρός είναι ο βοηθός της Φύσης10. 
Είναι σαφές ότι η διαφοροποίηση που επήλθε στη διάρκεια των αιώνων που μεσολά-
βησαν δεν οφείλεται στην ελλιπή εμπειρία των ιατρών εκείνης της εποχής αλλά στην 
τεχνολογική εξέλιξη και κατά κάποιο τρόπο στην προτεραιότητα που απέκτησε το παιδί 
τόσο στην οικογένεια όσο και στην κοινωνία, με ορόσημο τη δημιουργία της παιδιατρικής 
ειδικότητας το 19ο αιώνα. Έκτοτε πλήθος παιδιατρικών συγγραμμάτων και δημιουργία 
ανεξάρτητων αποκλειστικά παιδιατρικών νοσοκομειακών μονάδων και φορέων και 
ιατρών παγκόσμια αγωνίζονται να εξαφανίσουν την περιγεννητική, νεογνική, βρεφική 
και παιδική νοσηρότητα και θνησιμότητα και να εξασφαλίσουν υγιή και ευτυχισμένα τα 
πρώτα χρόνια της ζωής όλων των πλασμάτων στον πλανήτη. 

προΩροΤΗΤα και αΛΛοι κινΔυνοι καΤα ΤΗν ΕγκυμοΣυνΗ  
και Τον ΤοκΕΤο

Ανέκαθεν η κοινή γνώμη είχε περιβάλλει τη σύλληψη, την κύηση και τον τοκετό με 
μυστήριο και δεισιδαιμονίες που τις δικαιολογούσαν η αδυναμία σύλληψης, οι δυσχέ-
ρειες του τοκετού, η απώλεια του εμβρύου ή και της ίδιας της μητέρας. Συνεχής ήταν 
η προσπάθεια αποφυγής των δυσμενών εκβάσεων και η αίσια περάτωση της γέννησης 
ενός υγιούς νεογνού.

Σύμφωνα με τις Ιπποκρατικές αρχές η εγκυμοσύνη υποδιαιρείται στα εξής διαστήματα:
7 40ήμερα ή, 10 σεληνιακοί μήνες ή, 40 εβδομάδες ή, 280 ημέρες.
Βασικός ρόλος των υποδιαιρέσεων αυτών αποδίδεται στον αριθμό επτά ο οποίος 

θεωρείται ιερός αλλά και βάση υπολογισμού πολλών βιολογικών σταθερών. Ο αριθμός 
επτά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην Ιπποκρατική αριθμολογία (πιθανότατα Πυ-
θαγόρειας επίδρασης) όπως συνηγορούν και οι πραγματείες Περί Επταμήνου και Περί 
Εβδομάδων. Ένα απόσπασμα από την τελευταία αιτιολογεί την πίστη στη δύναμη του 
αριθμού αυτού, πίστη που μοιράζονται και άλλες βιοθεωρίες, φιλοσοφικές αρχές και 
θρησκείες. 

«Η μορφή του κόσμου καθώς και των μερών που περιέχει, έχει διαμορφωθεί ως εξής: 
αναγκαστικά έχουν επτά μέρη ως προς τη μορφή και τον καθορισμό. Επτά ημέρες χρει-
άζονται για τη σύσταση του ανθρώπινου σπέρματος και τη διάπλαση της ανθρώπινης 
φύσης αλλά και για την κρίση των ασθενειών και για τη σήψη μέσα στο σώμα. Ο αριθμός 
του κόσμου είναι αυτός για να περιέχει επτάδες και κάθε μέρος του είναι διαμορφωμένο 
και τακτοποιημένο κατά επτάδες11. Ειδικότερα για τον άνθρωπο: «Έτσι και στη φύση 
του ανθρώπου υπάρχουν επτά εποχές που ονομάζουμε ηλικίες: νήπιο, παιδί, έφηβος, 
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νεαρός, άντρας, ηλικιωμένος, γέροντας. Αυτές έχουν ως εξής: η νηπιακή ηλικία φθάνει 
μέχρι τα επτά χρόνια και τότε γίνεται η αλλαγή των δοντιών, η παιδική φθάνει μέχρι 
την έναρξη της ήβης (παραγωγή σπερματικού υγρού) στα δεκατέσσερα (δύο φορές 
το επτά). Η εφηβική ηλικία μέχρι την εμφάνιση της πυκνής τριχοφυΐας στα είκοσι ένα 
(τρεις φορές το επτά) και η νεανική ηλικία μέχρι την ολοκλήρωση της σωματικής διά-
πλασης στα είκοσι οκτώ (τέσσερις φορές το επτά). Η ανδρική ηλικία μέχρι τα σαράντα 
εννέα (δηλαδή επτά φορές το επτά). Ο ηλικιωμένος μέχρι τα πενήντα έξι δηλαδή οκτώ 
φορές το επτά. Από εκεί και πέρα αρχίζει η γεροντική ηλικία μέχρι τα ενενήντα οκτώ 
(δεκατέσσερις φορές το επτά)12. 

Όσο για την εγκυμοσύνη, κάθε διάστημα πέραν των 280 ημερών κατά ανώτατο όριο 
θεωρείται ως παράταση της εγκυμοσύνης και αποτελεί κίνδυνο για το κυοφορούμενο 
λόγω θρεπτικής ανεπάρκειας του πλακούντα, πλην της περίπτωσης λανθασμένων υπο-
λογισμών της μητέρας. Καθώς βασική χρονική μονάδα στον υπολογισμό της κυήσεως 
αποτελεί το 40ήμερο, καθορίζει και τις επικίνδυνες περιόδους της ενδομήτριας ζωής. 
Για το πρώτο 40ήμερο πιστεύεται ευρέως ότι στη διάρκειά του επισυμβαίνουν οι πε-
ρισσότεροι τραυματισμοί και αποβολές. Όσες γυναίκες υπερβούν το πρώτο 40ήμερο, 
γενικά γλιτώνουν την αποβολή, αφού περισσότερες αποβολές συμβαίνουν σε αυτό παρά 
σε όλο το υπόλοιπο διάστημα της εγκυμοσύνης. Για το έκτο 40 ήμερο, που θεωρείται 
νοσηρό και επικίνδυνο, κατηγορηματικά δηλώνουν οι Ιπποκρατικές πραγματείες, Περί 
επταμήνου και Περί οκταμήνου ότι τα οκτάμηνα έμβρυα δεν επιζούν σε περίπτωση που 
γεννηθούν σε αυτό. Ερμηνεύεται το γεγονός διότι επιβαρύνονται από τη νοσηρότητα 
του 6ου 40ήμερου και δεν έχουν δυνάμεις που απαιτούνται για τη δύσκολη προσαρμογή 
στην εξωμήτρια ζωή. Αναφέρεται ότι οι πολύτεκνες μητέρες που μεταξύ των παιδιών 
τους περιλαμβάνεται και κάποιο με συγγενή διαμαρτία περί τη διάπλαση υποστηρίζουν 
ότι στην εγκυμοσύνη των παιδιών αυτών είχαν ταλαιπωρηθεί τον 8ο μήνα σε σχέση με 
τις άλλες τους εγκυμοσύνες που κατέληξαν στη γέννηση φυσιολογικών παιδιών13. Το 
έμβρυο των οκτώ μηνών που γεννιέται στην περίοδο αυτή υψηλής νοσηρότητας είναι 
αδύνατον να σωθεί διότι καλείται, ενώ νοσεί, να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τις μεταβολές 
προσαρμογής από την ενδομήτρια στην εξωμήτρια ζωή. Επιβαρυντικός παράγων είναι 
και το ελλιπές βάρος τους (small for dates) που αν και με μικρότερη διάρκεια κυήσεως 
δεν έχουν νοσήσει και δεν παρουσιάζουν ελάττωση του σωματικού βάρους τους. Όταν 
όμως γεννηθεί πρόωρο νεογνό που ταλαιπωρήθηκε και υπερβεί το 40ήμερο εξωμήτριας 
ζωής με επιτυχία, στο διάστημα αυτό αναπτύσσεται η ευφυΐα ταυτόχρονα με το σώμα, 
όπως και οι άλλες του δεξιότητες. Εδώ επισημαίνεται επίσης η εμφάνιση του κοινωνικού 
χαμόγελου του βρέφους μετά το πρώτο 40ήμερο (εκδήλωση φυσιολογικής πνευματικής 
εξέλιξης) που μέχρι τότε οι διεργασίες προσαρμογής είχαν εξασθενίσει τις ικανότητές 
τους καθυστερώντας την εμφάνιση υποδήλωσης ευφυΐας14. 

Μια πολύ σημαντική παρατήρηση που σήμερα ερμηνεύεται ως αναφορά στις συγγε-
νείς λοιμώξεις του νεογνού, καταγράφεται από την Ιπποκρατική Συλλογή: Πολλά ένδον 
την αρχήν της νούσου των παιδίων ήλθεν έχοντα, εξ ης τα μεν απώλετο, τα δε νοσήσαντα 
περιεγένετο. (Πολλά παιδιά έρχονται στον κόσμο φέρνοντας από τη μήτρα την αρχή της 
αρρώστιας τους που σε άλλα προκαλεί το θάνατο και σε άλλα όχι)15. 

Συνοψίζοντας τους κινδύνους του εμβρύου σύμφωνα με τις πραγματείες αυτές (Περί 
Επταμήνου και Περί Οκταμήνου) καταγράφονται οι εξής: αποβολή κατά το 6ο 40ήμερο 
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της κύησης, συγγενείς διαμαρτίες περί τη διάπλαση μετά από ενδομήτρια λοίμωξη, μικρό 
βάρος γέννησης (λιποβαρές), ισχιακή προβολή ή εγκάρσιο σχήμα κατά τον τοκετό, περι-
ελίξεις ομφαλίδας, δίδυμη κύηση, καθολικό οίδημα νεογνού, εισρόφηση αμνιακού υγρού.

Η σημασία της προωρότητας για την επιβίωση και την περαιτέρω εξέλιξη του νεογνού 
είναι γνωστή και πριν από τον 5ο αιώνα π.Χ. και αντικατοπτρίζεται στους μύθους της 
γέννησης του Διονύσου, του Ασκληπιού και του ίδιου του Απόλλωνα. Ο Δίας κυοφορεί 
το πρόωρο έμβρυο μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος κύησης. Ο Απόλλων 
γεννήθηκε στον 7ο μήνα πριν από το κρίσιμο νοσηρό 6ο 40ήμερο και τιμούσε τον ιερό 
αριθμό 7 χρησιμοποιώντας ως μονάδα χρόνου στο Μαντείο του την επταετία. 

Οι μειονεξίες του προώρου εντοπίζονται στις λειτουργίες της πέψης (σήμερα ειδικά 
γάλατα εάν σιτίζεται τεχνητά), της αναπνοής (σημαντικότατη η συμβολή των Μονάδων 
Εντατικής Νοσηλείας των νεογνών), της κυκλοφορίας και της θερμορύθμισης. Η τε-
χνολογική υποδομή στις μέρες μας επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά επιβίωσης ακόμη και 
με βάρος γέννησης πολύ λιγότερο από 1000 γραμμάρια και καταπολεμά με επιτυχία 
λοιμώξεις, αναπνευστικά προβλήματα, μεταβολικές διαταραχές, ίκτερο, ακόμη και χει-
ρουργικές επεμβάσεις αμέσως μετά τη γέννηση ή και ενδομητρίως. 

ΘΗΛαΣμοΣ

Καθώς η σύγχρονη εποχή επανέρχεται με φανατισμό στην κατανόηση της αξίας 
του μητρικού θηλασμού, είναι ενδιαφέρουσα η Ιπποκρατική θεωρία σχηματισμού του 
γάλακτος στους μαστούς: αποδίδουν τη δημιουργία του στην εξαφάνιση της εμμήνου 
ρύσεως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τη χρησιμοποίησή της για το σχηματισμό 
και τη διατροφή του εμβρύου αφενός και γαλακτοπαραγωγής αφετέρου: διό τα γάλακτα 
αδελφά των επιμηνίων16. Όταν η γυναίκα κυοφορεί δεν έχει εμμηνόρροια και τότε, το 
γλυκύτερο μέρος του υγρού που προέρχεται από τις τροφές και τα ποτά, στρέφεται 
στους μαστούς κι έτσι εξασφαλίζεται ο θηλασμός17. 

Η έναρξη παραγωγής του γάλακτος συμπίπτει χρονικά με τις πρώτες κινήσεις του 
εμβρύου, που συμβαίνουν περί τον τρίτο μήνα της κύησης, ενώ η έναρξη ακολουθεί τον 
τοκετό. Είναι δε γνωστό στους Ιπποκρατικούς γιατρούς ότι η έναρξη και η συνέχιση του 
θηλασμού ευοδώνουν την ομαλή παραγωγή γάλακτος18: 

Οκόταν δε κινηθή το έμβρυον, τότε δη επισημαίνει και το γάλα τη 
μητρί. Δι’ ανάγκην δε τοιήνδε γίνεται το γάλα: οκόταν αι μήτραι 
ογκηραί εούσαι υπό του παιδίου πιέζωσι την κοιλίην της γυναικός, 
της δε κοιλίης πλήρεος εούσης ο εκπιεσμός γένηται, αποπιδύει το 
πιότατον από γε των βρωτών και των ποτών έξω ες το επίπλοον και 
την σάρκα. Και οκόταν τέκη, αρχής κινήσιος υπογενομένης, χωρέει 
το γάλα ες τους μαζούς τούτους, ην θηλάζη. Έχει γαρ ούτω: 
θηλαζομένοιν τοιν μαζοίν ευροώτερα γίνεται. 

Υποστηρίζεται ότι το γάλα παράγεται λόγω της πίεσης που ασκεί στην κοιλιά η 
εγκυμονούσα μήτρα που μεγεθύνεται με χωροκατακτητικές διεργασίες και ωθώντας 
ταυτόχρονα τροφές και ποτά προς τους μαστούς. Μετά τον τοκετό η έναρξη θηλασμού 
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ευοδώνει τη συνέχιση παραγωγής γάλακτος. Η παρατήρηση ότι το όργανο παραγω-
γής του γάλακτος είναι ο μαζικός αδένας παραμένει ορθή αλλά σήμερα ξέρουμε ότι η 
παραγωγή του στα κύτταρα του μαζικού αδένα γίνεται υπό την ορμονική ρύθμιση της 
προλακτίνης και της ωκυτοκίνης και όχι από την πίεση που ασκεί η διογκωμένη μήτρα 
(ογκηρή, κατά το κείμενο). Σωστές είναι και οι επισημάνσεις του ότι οι απομυζητικές 
κινήσεις του βρέφους κατά τη διάρκεια του θηλασμού αποτελούν ερέθισμα για την πε-
ραιτέρω συνέχιση παραγωγής γάλακτος και είναι σύμφωνες με τις σύγχρονες γνώσεις 
για τους μηχανισμούς παραγωγής, έναρξης και διατήρησης του θηλασμού. Καταγρά-
φεται η παρατήρηση σχετικά με την ενδομήτριο αύξηση του εμβρύου: η διατροφή και 
η ανάπτυξη των παιδιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία μεταφοράς των 
θρεπτικών ουσιών από τη μητέρα στη μήτρα. Συνεπώς σε όποια κατάσταση βρίσκεται 
η μητέρα από πλευράς υγείας ή νοσηρότητας, στην ίδια κατάσταση βρίσκεται και το 
έμβρυο19: 

Έχει δε και τόδε ώδε, η τροφή και η αύξησις των παιδίων γίνεται,, 
όκως αν τήσι μήτρησιν ίη τα από της μητρός, και όκως αν η μήτηρ 
έχη υγιείη ή ασθενείης, ώδε και το παιδίον έχει. 

Η άποψη αυτή είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις σύγχρονες οδηγίες επισταμένης 
και συχνά μέχρις υπερβολής λεπτομερούς παρακολούθησης της υγείας της εγκύου, με 
σκοπό την εξάλειψη της περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας και πρόληψης 
ανεπιθύμητων επιπλοκών κατά τον τοκετό. 

Ζητήματα θηλασμού καταγράφονται ως αποτέλεσμα εμπειρικών παρατηρήσεων, 
σχετιζόμενα με τη διεξαγωγή του, την παρακώλυσή του και τα λοιπά προβλήματα που 
ανακύπτουν, κυρίως στην πραγματεία Περί Οδοντοφυΐης. 

 – Τα φύσει ευτραφή παιδιά δε θηλάζουν την ανάλογη με την ανάπτυξή τους ποσό-
τητα γάλακτος. Σήμερα, είναι παραδεκτό ότι τα πρόωρα και τα λιποβαρή (small 
for dates) βρέφη έχουν πολύ μεγαλύτερες ανάγκες θερμιδικής κάλυψης και επι-
βάλλεται να σιτίζονται συχνότερα και με ειδικά γάλατα που παρέχουν αυξημένες 
ποσότητες θρεπτικών ουσιών20. 

 – Τα λαίμαργα παιδιά που θηλάζουν πολύ γάλα δεν παχαίνουν με αντίστοιχο τρόπο21. 
Έχει επομένως παρατηρηθεί το φαινόμενο και της αεροφαγίας που απαντάται 
στα λαίμαργα βρέφη και της συχνότητας αναγωγών που το συνοδεύουν.

 – Από τα παιδιά που θηλάζουν, αυτά που έχουν άφθονα ούρα δεν είναι επιρρεπή 
στους εμέτους22. Επισημαίνονται οι φυσιολογικές λειτουργίες (και εδώ η νεφρική) 
που τις επηρεάζουν παθολογικά συμπτώματα ή λοιμώξεις (πχ ουρολοιμώξεις).

 – Τα παιδιά που έχουν άφθονες κενώσεις και καλή πέψη είναι και πιο υγιή (τονίζε-
ται η εύρυθμη λειτουργία του πεπτικού συστήματος). Όσα έχουν λίγες κενώσεις 
και είναι λαίμαργα χωρίς να παχαίνουν ανάλογα με το γάλα που θηλάζουν είναι 
φιλάσθενα. Παρατηρούν, λοιπόν την αποτυχία κανονικής ανάπτυξης (failure to 
thrive) σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας του πεπτικού (και άλλων συστημάτων, 
όπως γνωρίζουμε σήμερα)23. Επίσης, τα παιδιά που θηλάζουν και δεν έχουν 
καλή θρέψη είναι λιποβαρή και αναπτύσσονται δύσκολα (υποκρύπτεται κάποιο 
παθολογικό σύνδρομο)24 
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 – Τα παιδιά που κάνουν εμετό το γάλα που θηλάζουν είναι δυσκοίλια25. Εύλογα 
σημειώνεται ότι η μη κανονική σίτιση συνεπάγεται μη καλή εντερική λειτουργία.

 – Τα παιδιά που τα ούρα τους είναι αναλογικά περισσότερα από τις κενώσεις είναι 
παχύτερα26. Πιθανότατα ανιχνεύεται μια σχέση προς νεογνικό διαβήτη ή προ-
διαβητική κατάσταση (πολυουρία, παχυσαρκία και ίσως και υψηλό βάρος γέννησης).

 – Τα παιδιά που δεν έχουν ανάλογη διούρηση και από μικρή ηλικία αποβάλλουν 
συχνά με τις κενώσεις άπεπτες ύλες είναι φιλάσθενα27.

 – Τα παιδιά τα οποία στη διάρκεια του θηλασμού τρέφονται και με άλλες τροφές 
απογαλακτίζονται ευκολότερα28. 

 – Τα παιδιά που θηλάζουν πολύ γάλα έχουν συνήθως υπνηλία29. 
Περαιτέρω ενοχοποιείται το γάλα για παθολογικές καταστάσεις, όπως η λιθίαση (η 

οποία πρέπει να ήταν πολύ συχνότερη από ό,τι σήμερα). Εάν το βρέφος θηλάζει γάλα 
που δεν είναι καθαρό (όταν η μητέρα καταναλώνει τροφές μη καθαρές-ακάθαρτες, 
ακατάλληλες) τότε γίνεται φιλάσθενο και εξασθενεί ο οργανισμός του για όσο διάστημα 
του παρέχεται το βλαβερό γάλα. Επιπλέον διοχετεύονται μέσω της κοιλιάς του βρέφους 
οι τοξικές ουσίες προς την ουροδόχο κύστη και επικάθονται ως ιζήματα στα τοιχώματα 
και στερεοποιούνται σχηματίζοντας λίθους. Μια σημαντική παρατήρηση αφορά και την 
αλλοτριοφαγία (pica) σε βρέφη που τους λείπουν ιχνοστοιχεία διότι δεν γίνεται αντιληπτό 
συνήθως πριν φθάσει σε ηλικία να τρώει μόνο του30. 

Ην δε του παιδίου ήδη αυξανομένου λίθος γένηται από γεωτραγίης, 
ο πόνος ου πάρεστίν πριν ή σίτον αυτός εαυτώ αίρηται. 

Η αλλοτριοφαγία σήμερα θεωρείται ως σύμπτωμα σιδηροπενικής αναιμίας ή έλλειψης 
άλλων ιχνοστοιχείων τουλάχιστον για την παιδική ηλικία. Στο σημείο αυτό η παρατήρηση 
στην πραγματεία Κωακαί προγνώσεις που αφορά σε παιδιά φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ 
κοντά στις σύγχρονες απόψεις31: 

τοίσι νέοις ετών επτά αδυναμίη μετ’αχροίης … και γης επιθυμίη, 
αίματος φθορήν σημαίνει 

Στα επτάχρονα παιδιά η καταβολή και η ωχρότητα και η γεωφαγία σημαίνουν βλάβη 
του αίματος.

Οι Ιπποκρατικές απόψεις ότι η κακή διατροφή της μητέρας οδηγεί στην παραγωγή 
ακαθάρτου (ακατάλληλου) γάλακτος δεν είναι λανθασμένη, σύμφωνα με τις σύγχρονες 
θεωρίες υγιεινής διατροφής. Κακή διατροφή με σύγχρονους όρους είναι το junk food, η 
αυστηρή χορτοφαγία, οι δίαιτες απίσχνανσης, η βουλιμία και η νευρική ανορεξία καθώς 
και η κατανάλωση αλκοόλ, τα φάρμακα και οι ουσίες, όπως τέλος και το κάπνισμα. Τα 
ανωτέρω είτε βλάπτουν άμεσα το θηλασμό (περνούν στο γάλα) είτε έμμεσα (καθορί-
ζουν την απουσία θρεπτικών ουσιών ή αντίθετα φορτώνουν το βρέφος με άχρηστες 
ή επιβλαβείς). Η διατροφή των θηλαζουσών μητέρων πρέπει να είναι και πλήρης και 
ισορροπημένη, μακριά από ακρότητες και ιδεοληψίες, χωρίς διαιτητικές απαγορεύσεις 
(δεν υπάρχουν «νοσηρές» τροφές) εκτός από περιπτώσεις εκδήλωσης αλλεργίας στο 
βρέφος, οπότε το ύποπτο διατροφικό στοιχείο οφείλει να απομακρυνθεί από το διαι-
τολόγιο της μητέρας. 
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Αποδιδόταν μεγάλη σημασία στο θηλασμό, σε εποχές που δεν υπήρχε υποκατάστατο 
του μητρικού γάλακτος (μόνο γάλα από άλλα ζώα ή εξεύρεση τροφού) και έτσι η διακοπή 
του αποτελούσε πρόβλημα επιβίωσης για το βρέφος τουλάχιστον τους πρώτους μήνες 
της ζωής του. Προτείνονται επομένως τρόποι επαναφοράς του: συστήνεται αφέψημα 
μάραθου (μάραθο το κοινό=foeniculum vulgare) κριθαριού και βουτύρου ή ιππομαράθου 
(ιππομάραθρον=hippomarathrum) και ιπποσελίνου (σμύρνιον το μελανοσέλινον=smyrnium 
olus atrum) βρασμένα μαζί (συνεψόμενα). Επίσης γαλακταγωγά θεωρούνται το πράσο 
και η κράμβη μαζί με φύλλα τριφυλλιού προς βρώση ή για αφέψημα για να πίνει η μη-
τέρα. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται στη διάρκεια του θηλασμού οι καυτερές, ξινές 
και αλμυρές ουσίες και τα ωμά λαχανικά32. 

Διαφαίνεται η θερμή υποστήριξη της Ιπποκρατικής Συλλογής προς το μητρικό 
θηλασμό, σε αρμονία με τις σημερινές διακηρύξεις παγκόσμιων οργανισμών, όπως ο 
WHO και η UNICEF. Πολλοί φορείς συντάσσονται σε παγκόσμια κλίμακα σε μια ενιαία 
σταυροφορία διατήρησης της πρακτικής αυτής με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής και της υγείας και της ανάπτυξης των βρεφών33. Όμως πολλοί παράγοντες σήμερα 
δεν τον ευνοούν με κύριους ανταγωνιστές την εργασία της μητέρας, την έλλειψη χρό-
νου που συνεπάγεται, την ευκολία παροχής βρεφικών γαλάτων (και την ποικιλία τους), 
τους αισθητικούς λόγους και γενικά τους ρυθμούς διαβίωσης. Πολλές νέες μητέρες 
ξεκινούν το θηλασμό με ενθουσιασμό και με την πρώτη δυσκολία τον εγκαταλείπουν 
και φυσικά πολύ λίγες εξακολουθούν να θηλάζουν μετά τον 6ο μήνα και την εισαγωγή 
άλλων τροφών στο διαιτολόγιο του βρέφους. 

οΔονΤιαΤρικΗ ΤΩν ΒρΕφΩν

Οι Ιπποκρατικές απόψεις για την οδοντοφυΐα συνοψίζονται στα εξής: τα δόντια 
εμφανίζονται περίπου στην ηλικία των 7 μηνών και αρχίζουν να αντικαθίστανται στην 
ηλικία των 7 ετών. Η ανατολή των νεογιλών δοντιών συνοδεύεται από πυρετό, σπασμούς 
και διάρροιες και η ευνοϊκότερη εποχή για την οδοντοφυΐα είναι ο χειμώνας (ευνοεί 
επομένως τα βρέφη που έχουν γεννηθεί στη διάρκεια του θέρους)34. Ειδικότερα στους 
Αφορισμούς σημειώνεται: «όταν πλησιάζει η εποχή της οδοντοφυΐας εμφανίζονται ερε-
θισμοί των ούλων, επεισόδια πυρετών και σπασμών, καθώς και διάρροιες, ιδιαίτερα όταν 
ανατέλλουν οι κυνόδοντες και συχνότερα στα πολύ παχύσαρκα και δυσκοίλια παιδιά»35. 

Δίκαια ο Ιπποκράτης μπορεί να θεωρηθεί θεμελιωτής της οδοντιατρικής επιστήμης 
διότι δεν αρκέστηκε στη θεραπεία της οδονταλγίας ή άλλων τοπικών φαινομένων εντός 
της στοματικής κοιλότητας αλλά αναζήτησε και την αιτία που το προκάλεσε. Έτσι 
διέγνωσε ότι οι παθήσεις των δοντιών και των ούλων αποτελούν συχνά εκδηλώσεις 
συστηματικών νοσημάτων και διαταραχές που αφορούν και άλλες λειτουργίες του οργα-
νισμού. Πρώτος παρατήρησε πως η οδοντοφυΐα συνοδεύεται από νοσηρές εκδηλώσεις 
όπως ευερεθιστότητα και ανησυχία, πυρετό, σπασμούς36, διάρροιες (με μικρότερη ροπή 
προς σπασμούς όσα παιδιά δεν είναι δυσκοίλια), με κορύφωση των συμπτωμάτων κατά 
την ανατολή των κυνοδόντων. Επισημαίνεται ότι η παρατηρούμενη υπνηλία μπορεί να 
οδηγήσει σε σπασμούς37, ο βήχας που συνοδεύει την αυξημένη σιελόρροια μπορεί να 
επιβραδύνει την ίδια την οδοντοφυΐα και να σημειωθεί απώλεια βάρους38. 

Αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση του Ιπποκράτη στο θέμα της Ορθοδοντικής: στην 
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πραγματεία Περί Επιδημιών το Έκτον αναφέρεται ότι τα άτομα με ωοειδές (οβάλ) σχήμα 
κεφαλής γενικά έχουν γερά οστά και δυνατό τράχηλο αλλά παρουσιάζουν μερικά από 
αυτά κεφαλαλγίες και ωτόρροιες και συγχρόνως κοίλο ουρανίσκο και δόντια που δεν 
έχουν κατάλληλο χώρο να αναπτυχθούν και συγκρούονται εφιππεύοντας το ένα το 
άλλο39 (υπερώαι κοίλαι και οδόντες παρηλλαγμένοι). Αποτελεί την αρχαιότερη γραπτή 
ορθοδοντική παρατήρηση και είναι αξιόλογη διότι συσχετίζει την ακανόνιστη διάταξη 
των δοντιών με την κατασκευή του κρανίου, το σχήμα της υπερώας και ορισμένα κλινικά 
συμπτώματα. Το θέμα αυτό απασχόλησε τον κλάδο της Στοματολογικής επιστήμης, την 
Ορθοδοντική, μόλις τα τελευταία χρόνια, η οποία το διερεύνησε ευρύτατα και εμφανίζει 
σήμερα σημαντικά επιτεύγματα στο θέμα και της υγιεινής και της καλαισθησίας του 
στόματος. 

αμυγΔαΛιΤιΔΕΣ

Στην πραγματεία Περί Οδοντοφυΐης περιγράφονται απύρετες αμυγδαλίτιδες και εμπύ-
ρετες αμυγδαλίτιδες με ερυθρότητα και βήχα και δυσκαταποσία. Επίσης αναφέρονται 
άλλες αμυγδαλίτιδες με διαταραχή της φωνής και τέλος μια μορφή βαριάς αμυγδαλίτιδας 
με έντονες εξελκώσεις στα παρίσθμια και το φάρυγγα και σοβαρή δύσπνοια. 

Η οξεία αμυγδαλίτιδα παρουσιάζεται στο Ιπποκρατικό κείμενο ως το συνηθέστερο 
νόσημα των παρίσθμιων (με τον όρο αυτό εννοούνται και ο φάρυγγας και ο λάρυγγας). 
Τα σχετικά χωρία από την πραγματεία Περί Οδοντοφυΐης έχουν ως εξής:

 – Οι εξελκώσεις των αμυγδαλών που δε συνοδεύονται από πυρετό δεν εμπνέουν 
ανησυχία40. 

 – Τα παιδιά που εκδηλώνουν αρχικά εξελκώσεις των αμυγδαλών με συνοδεία πυρετού 
και βήχα διατρέχουν τον κίνδυνο να παρουσιάσουν επανειλημμένες εξελκώσεις41. 

 – Τα έλκη των αμυγδαλών που υποτροπιάζουν είναι επικίνδυνα42. 
 – Εάν τα παιδιά που παρουσίαζαν αρχικά δυσκαταποσία μπορούν να καταπίνουν ή 
διατηρείται από την αρχή η ευχέρεια κατάποσης, αυτό αποτελεί ένδειξη σωτηρίας43. 

 – Στις εξελκώσεις των αμυγδαλών η εμφάνιση χολωδών εμέτων ή κενώσεων εγκυ-
μονεί κινδύνους44. 

 – Στις εξελκώσεις των αμυγδαλών η εμφάνιση εσχαρών ή μεμβρανών είναι κακό 
προγνωστικό σημείο45. Σαφής είναι η γνώση της διφθερίτιδας.

 – Στις εξελκώσεις των αμυγδαλών η εμφάνιση βλεννώδους απόχρεμψης που εμφα-
νίζεται ύστερα από τις πρώτες ημέρες των συμπτωμάτων είναι ωφέλιμη, πρέπει 
όμως να υποβοηθείται η αποβολή της. Εάν η απόχρεμψη αρχίζει ταυτόχρονα με 
τη νόσο, αυτό πρέπει να θεωρείται ευχάριστο για την πρόγνωση, αντίθετα είναι 
επικίνδυνο να μην υπάρχει καθόλου απόχρεμψη46. 

 – Στα παιδιά που πάσχουν και από καταρροή, οι έμετοι και οι διάρροιες μετριάζουν 
και σταματούν το βήχα47. 

 – Οι χρονίζουσες εξελκώσεις των αμυγδαλών είναι ακίνδυνες τις πρώτες 5-6 ημέρες48. 
 – Οι θερινές εξελκώσεις των αμυγδαλών είναι χειρότερες από εκείνες που εμφα-
νίζονται όλες τις άλλες εποχές διότι έχουν τάσεις επέκτασης49. 

 – Οι εξελκώσεις των αμυγδαλών που εξαπλώνονται προς τη σταφυλή αλλοιώνουν 
τη φωνή όσων παιδιών τελικά θεραπεύονται50. 
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 – Οι εξελκώσεις των αμυγδαλών που εξαπλώνονται προς το φάρυγγα είναι βαρύ-
τερες και θεραπεύονται δύσκολα και συνήθως προκαλούν δύσπνοια51. 

Τα συμπτώματα του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος περιγράφονται σωστά σε 
γενικές γραμμές και ιδιαίτερα τα συμπτώματα ως αποτέλεσμα ενδελεχούς παρατήρησης 
και πολυετούς εμπειρίας. Η ερυθρότητα και το οίδημα στα παρίσθμια συνοδευόμενα 
από δυσκαταποσία θεωρούνται συνήθη ευρήματα στις κυνάγχες, τις αμυγδαλίτιδες και 
τις φλεγμονές σταφυλής και υπερώας. Τα νοσήματα αυτά αποδίδονται στην κίνηση του 
φλέγματος της κεφαλής όταν συμβεί καταρροή και συγκέντρωσή του γύρω από τον 
τράχηλο. Ρίγη, πυρετός, κεφαλαλγία, οίδημα της περιοχής, δυσκαταποσία, αδυναμία 
απόχρεμψης και αίσθημα πνιγμονής στη θέση της κατάκλισης. Το βράγχος της φωνής 
οφείλεται στην προσβολή των φωνητικών χορδών από το κατερχόμενο φλέγμα και 
εμφανίζεται κυρίως το χειμώνα και την άνοιξη. 

Ενδιαφέρουσα είναι και η οικολογική παρατήρηση που αφορά το κλίμα του τόπου. 
Στην πραγματεία «Περί αέρων, υδάτων και τόπων» υποστηρίζεται ότι πλήττονται ενδημικά 
όσοι κατοικούν σε πόλεις με δυτικό προσανατολισμό λόγω απουσίας βόρειων ανέμων και 
επικράτησης δυτικών, νοσηρών ανέμων, λόγω αυξημένης υγρασίας. Ιδιαίτερα ευάλωτος 
εμφανίζεται ο παιδικός πληθυσμός. Αναφέρεται στις κλιματικές συνθήκες των πόλεων 
που «προς τας δύσιας κέονται». Εκεί εμποδίζονται τελείως οι ανατολικοί άνεμοι ενώ οι 
θερμοί και οι ψυχροί βόρειοι άνεμοι μόλις τις εγγίζουν. Η ομίχλη σκεπάζει συνήθως κάθε 
πρωί τα πάντα και καταστρέφει τη διαύγεια των υδάτων. Ο ήλιος αργεί πολύ να στείλει 
το φως και τη λάμψη του, το καλοκαίρι όμως πυρπολεί κυριολεκτικά τους ανθρώπους 
και τους καθιστά φιλάσθενους σε όλο το νοσολογικό φάσμα. Η υψηλή νοσηρότητα 
οφείλεται και στην πλήρη έλλειψη βόρειων ανέμων που καθαρίζουν την ατμόσφαιρα. 

Η αφωνία που είναι βαρύτερο σύμπτωμα από το βράγχος συνδέεται με τα υποκείμενα 
νοσήματα και οπωσδήποτε επιβαρύνει την πρόγνωση. Ομοίως ο βήχας, η δύσπνοια και 
η απόχρεμψη έχουν διαφορετικές εντάσεις και μεταβάλλονται ανάλογα με τα υπάρχο-
ντα νοσήματα. Μόνο στην κυνάγχη όμως η δύσπνοια είναι απειλητική για τη ζωή του 
ασθενούς. Η επέκταση της κυνάγχης στη σταφυλή καταλείπει μόνιμο βράγχος ενώ η 
επέκταση στο λάρυγγα (οξεία λαρυγγίτιδα) είναι πολύ σοβαρή και επείγουσα κατάσταση 
με δύσκολη αντιμετώπιση.

πνΕυμονια

Ήταν και παρέμεινε μέχρι την ανακάλυψη των αντιβιοτικών θανατηφόρο νόσημα. 
Στην Ιπποκρατική συλλογή αναφέρονται λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού 
συστήματος, τις οποίες θεωρούν βαρύτατα νοσήματα53. Η περιγραφή μιας παιδικής 
πνευμονίας είναι χαρακτηριστική54: 

Το παιδί του Αμφιφράδη, ενώ ήταν καλοκαίρι, εμφάνισε πόνο 
στο αριστερό πλευρό, βήχα, κιτρινωπές και αραιές κενώσεις. 
Την έβδομη ημέρα υποχώρησε ο πυρετός αλλά ο βήχας 
εξακολουθούσε. Το παιδί ήταν ωχρό. Τη δωδέκατη ημέρα 
παρουσίασε πυώδη απόχρεμψη και βαθμιαία η αναπνοή 
επιταχύνθηκε, εμφανίσθηκε δύσπνοια και συριγμός σε θώρακα 
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και τραχεία. Παροδικές εφιδρώσεις παρουσιάστηκαν επίσης ενώ 
διατηρούσε πνευματική διαύγεια. Απεβίωσε την 28η ημέρα. 

Το παιδί του Αντιφάνη, ενώ ήταν χειμώνας, παρουσίασε πόνο στο 
πλευρό, βήχα και πυρετό. Την 9η ημέρα ο πυρετός παρουσίασε 
ύφεση χωρίς να εξαφανισθεί τελείως. Ο βήχας αυξήθηκε σε 
ένταση και η απόχρεμψη ήταν κολλώδης με αφρούς, ενώ η 
πλευροδυνία συνεχιζόταν. Την 14η και την 20η ημέρα ο πυρετός 
παρουσίασε μια παροδική ύφεση αλλά επανήλθε ως πυρέτιο με 
μικρά διαστήματα απυρεξίας. Το ίδιο και ο βήχας παρουσίαζε 
υφέσεις με πότε εξάρσεις με έντονη δύσπνοια. Μετά την 20η 
ημέρα η απόχρεμψη αυξήθηκε και ο βήχας έγινε αποπνικτικός, ενώ 
ακουγόταν βραχνός συριγμός. Η δύσπνοια εγκαταστάθηκε μόνιμα 
και η ταχύπνοια επίσης. Την 60η ημέρα τυφλώθηκε από το ένα μάτι 
και λίγο αργότερα και από το άλλο, οι κόρες των ματιών έγιναν 
λευκές και ξηρές. Επτά ημέρες μετά την ολική τύφλωση απεβίωσε 
μέσα σε ρόγχο και παραλήρημα55. 

Η πιθανότερη διάγνωση των δύο περιπτώσεων είναι πνευμονία και της δεύτερης 
επιπλέον είναι επιπλοκή με εμπύημα. 

Τέλος περιγράφονται και θάνατοι από παιδική φυματίωση, όπως το μικρό κορίτσι 
από τη Λάρισα που παρουσίασε αιμόπτυση με εμπύημα και πυρετό, απεβίωσε μετά από 
τρεις μήνες. Πριν πεθάνει, έχασε την ακοή της και δεν αντιδρούσε εάν δεν της φώναζαν 
δυνατά. Ήταν άρρωστη και πριν από την αιμόπτυση56. Η φυματίωση είναι γνωστή αλλά 
δεν υπάρχει καμία αποτελεσματική θεραπεία.

νοΣΗμαΤα Του πΕπΤικου

Ο ειλεός εμφανίζεται ως σοβαρότατο νόσημα της βρεφικής αλλά και της παιδικής 
ηλικίας. Αποδίδεται στην κατακράτηση μεγάλης ποσότητας κοπράνων στον εντερικό 
σωλήνα. Κλινικά συμπτώματα είναι η σκληρή κατά την ψηλάφηση κοιλιά που προέχει, 
το κοιλιακό έντονο άλγος και η αναστολή αποβολής κοπράνων, οι χολοβαφείς έμετοι, 
το αίσθημα δίψας και ο πυρετός57. 

Η γαστήρ σκληρή γίνεται και διαχωρέει ουδέν: και οδύνη κατά 
πάσαν την κοιλίαν έχει και πυρετός και δίψα, ενίοτε δε υπό πόνου 
και εμέει χολήν. Η δε τοιαύτη νούσος γίνεται, όταν της κόπρου 
ξυγκαυθεί αθρόον εν τω εντέρω. 

Η κλινική εικόνα του ειλεού, όπως περιγράφεται στην Ιπποκρατική συλλογή είναι όμοια 
με τη σημερινή σε βρέφη και παιδιά με συμπτώματα εντερικής απόφραξης (μηχανικής 
ή άλλης αιτιολογίας). Σήμερα, όμως η απόφραξη αποδίδεται κυρίως σε ανατομικές 
ανωμαλίες, αδυναμία αποβολής του μηκωνίου (στα νεογνά), σε μεταβολικά νοσήματα, 
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μετεγχειρητική επιπλοκή και παρενέργεια χορήγησης φαρμάκων. Σήμερα συχνότερη 
αιτία σε βρέφη θεωρείται ο εγκολεασμός (ιδιοπαθής, μετά από λοιμώξεις και σπανιότερα 
από κοπρόλιθους). 

Περιγράφεται ο ειλεός και τα χρόνια κοιλιακά άλγη που δεν έχουν ακριβή διάγνωση 
αλλά αποβαίνουν μοιραία για τα βρέφη και τα παιδιά. Η αφήγηση είναι χαρακτηριστική: 

Το παιδί του Ηγησιπόλεως παρουσίασε περιομφάλιο άλγος επί 
4μηνο το οποίο συνεχώς επιδεινωνόταν. Ο πόνος έκανε το παιδί 
να τραβάει τα μαλλιά του ενώ ταυτόχρονα ο πυρετός το έλιωνε και 
φαίνονταν τα κόκκαλά του. Παρουσίασε οίδημα οσχέου και κάτω 
άκρων και κοιλίας. Έπινε μόνο λίγο γάλα. Αιματηρή και δύσοσμη 
διάρροια παρουσιάστηκε και πέθανε. Παρατηρήθηκε κοίλανση της 
πρόσθιας πηγής.

Η παρατήρηση για την εισολκή της προσθίας πηγής θεωρείται και σήμερα κλινικό 
σημείο μεγάλης αξίας, κυρίως στην αφυδάτωση των βρεφών. Ίδια κατάληξη είχε και το 
παιδί του Ηγητορίδη αλλά με περισσότερους εμέτους58. 

Επίσης περιγράφονται θανατηφόρες διαταραχές των εντέρων και στα παιδιά με επώ-
δυνους τεινεσμούς (σε ηλικίες μέχρι την εφηβεία) με υψηλή θνησιμότητα. Συνοδεύονταν 
άλλοτε από πόνους, πυρετό, διάρροιες ή δυσκοιλιότητα, υπερ-κινητικότητα εντέρων ή 
όχι αλλά για όλους κοινό στοιχεία ήταν η νόσηση του πεπτικού συστήματος59. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται σε ένα πρόβλημα των βρεφών που απασχολεί μέχρι σήμερα 
τους παιδιάτρους. Είναι οι κολικοί του πρώτου τριμήνου για τους οποίους έχουν χρησι-
μοποιηθεί διαχρονικά δεκάδες βοτάνων υπό μορφή αφεψημάτων ενώ στην αρχαιότητα 
χρησιμοποιούσαν ακόμη και υπναγωγά ή και άλλα επικίνδυνα φάρμακα. Ο Ιπποκράτης 
αναγνωρίζει ως αίτιο των κωλικών τη διέλευση αυξημένων ποσοτήτων αέρα στο έντερο 
και ευνοεί τη χρήση θερμών επιθεμάτων, μέθοδος που επιβιώνει και χρησιμοποιείται 
μέχρι σήμερα μαζί με την πρηνή θέση του βρέφους και τις μαλάξεις που υποβοηθούν 
την έξοδο αερίων.

παρΩΤιΤιΔα

Στην πραγματεία Περί Επιδημιών το Πρώτον60 περιγράφεται μοναδικά η παρωτίτιδα, 
χωρίς να κατονομάζεται η νόσος που περιγράφεται με τόση ακρίβεια61: «Πολλοί παρου-
σίασαν παρωτιδικές διογκώσεις ετερόπλευρα ή άμφω τις περισσότερες φορές χωρίς 
πυρετό ώστε να μη χρειασθεί να παραμείνουν κλινήρεις. Υπήρξαν μερικές περιπτώσεις 
με πυρέτιο αλλά οι διογκώσεις υποχώρησαν χωρίς να προκαλέσουν πρόβλημα ή να 
διαπυηθούν όπως γίνεται σε οιδήματα οφειλόμενα σε διαφορετική αιτιολογία. Τα οιδή-
ματα ήταν μεγάλα, μαλακά, εξαπλωμένα, ανώδυνα, χωρίς σημεία φλεγμονής. Σε όλες 
τις περιπτώσεις εξαφανίσθηκαν χωρίς συμπτώματα.

Εκδηλώθηκαν κυρίως σε παιδιά, νέους άντρες και κυρίως σε εκείνους που σύχναζαν 
στις αθλητικές δραστηριότητες στα γυμνάσια και την παλαίστρα αλλά σε λίγες μόνο 
γυναίκες. Πολλοί παρουσίασαν ξερό βήχα χωρίς απόχρεμψη αλλά με βράγχος φωνής. 
Σε μερικούς σύντομα και σε άλλους αργότερα παρουσιάστηκε επώδυνη φλεγμονή στον 
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ένα ή και τους δύο όρχεις, συνοδευόμενη αλλά όχι πάντοτε από πυρετό. Οι πιο πολλοί 
υπέφεραν σοβαρά». 

Σήμερα είναι γνωστός ο RNAιός της παρωτίτιδας και τα πρόδρομα συμπτώματα 
δεν είναι ειδικά: μυαλγία, ανορεξία, κακουχία, κεφαλαλγία, ελαφρά πυρετική κίνηση. 
Η διόγκωση γίνεται αμφοτερόπλευρη στο 70-90% των περιπτώσεων. Η παρωτίτιδα, 
όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδικά νοσήματα (κοκκύτης, ιλαρά, ερυθρά, ανεμευλογιά, 
διφθερίτιδα) τείνει να εξαφανισθεί με το συστηματικό εμβολιασμό νεογνών και βρεφών 
και παιδιών, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εμβολιασμών του ΠΟΥ, το οποίο εφαρμόζεται 
από το σύνολο σχεδόν των κρατών.

ΕπιΛΗΨια

Στην πραγματεία Περί αέρων, υδάτων και τόπων αναφέρεται ότι επιληψία εμφανίζε-
ται σε παιδιά που κατοικούν σε πόλεις όπου φυσούν θερμοί άνεμοι στη διάρκεια της 
ημέρας και είναι προστατευμένες από βορεινούς ανέμους. Θεωρείται θετική η ενέργεια 
των βόρειων ανέμων που είναι ευεργετική στους ανθρώπους και αποτρεπτική πολλών 
νοσημάτων62. Σχετικά με τη βαρύτητα της νόσου γράφεται ότι η από την μικρή παιδική 
ηλικία εμφάνιση είναι κακής πρόγνωσης διότι οι λεπτές παιδικές φλέβες αδυνατούν να 
αφομοιώσουν την ποσότητα του φλέγματος που διοχετεύεται ως παθογενετικό αίτιο της 
νόσου. Εάν όμως είναι μεγαλύτερα τα παιδιά, το φλέγμα λιγότερο και η προσβολή από 
τη νόσο ετερόπλευρη, τότε επιζούν με τα σημάδια της αρρώστιας ισόβια. Η αρρώστια, 
εάν δε θεραπευτεί, θα αυξάνεται μαζί με τα παιδιά. Κάποιος που έχει μεγαλώσει μαζί με 
την αρρώστια θα κινδυνεύει κάθε φορά που φυσάει νοτιάς να υποστεί νέα προσβολή63. 
Προαισθανόμενος την επερχόμενη κρίση (αύρα) ο ασθενής ντρέπεται για την κατάστασή 
του και εξαφανίζεται από την κοινή θέα. Αντίθετα και τα παιδιά που προαισθάνονται την 
επερχόμενη κρίση αναζητούν τη μητέρα τους ή κάποιο έμπιστο πρόσωπο διότι φοβούνται64. 

Σχετικά με την πρόγνωση αναφέρεται ότι: «οι επιληψίες που εμφανίζονται πριν από 
την ήβη θεραπεύονται (κατά την ήβη). Όσες όμως εμφανίζονται κατά το 25ο έτος της 
ηλικίας τις περισσότερες φορές συνυπάρχουν με τον άρρωστο μέχρι το θάνατό του»65. 

ΕπιΛογοΣ

Η ρεαλιστική και ορθολογική προσέγγιση του Ιπποκράτη στην ιατρική υπήρξε πρω-
τοπόρος στην ιδέα της κλινικής παρατήρησης ως κύριας μεθοδολογίας στη Δυτική 
επιστημονική σκέψη. Ίσως η ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη δεν ευνοεί την πληροφό-
ρηση από αρχαίες επιστημονικές πηγές και την αλλαγή των σημερινών μας αντιλήψεων. 
Η αρρώστια δεν είναι κάτι νέο αλλά προϋπήρχε και έρχεται να επιζητήσει την προσοχή 
μας. Ας σημειωθεί η συνεχιζόμενη συζήτηση για το Λοιμό των Αθηνών ή το αίτιο θανά-
του του Μεγάλου Αλεξάνδρου (ακόμη και άρθρο που αποδίδει το θάνατό του σε ιό του 
Δυτικού Νείλου δημοσιεύθηκε σχετικά πρόσφατα) είναι ενδείξεις ενδιαφέροντος για το 
νοσολογικό χάρτη της αρχαιότητας.

Όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την Ιπποκρατική ιατρική μπορεί και να απογοητευ-
θούν με την έλλειψη πιο σαφών περιγραφών σε ορισμένα νοσήματα. Στην Παιδιατρική 
(που δεν εξετάζεται ως ιδιαίτερη ειδικότητα) οι προσεγγίσεις δεν είναι ταξινομημένες 
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σε διακριτές πραγματείες και οι ερευνητές πρέπει να τις αναζητούν σε όλο το σωζόμενο 
έργο της Ιπποκρατικής Συλλογής. Η επιπλέον αυτή δυσκολία και οι φυσικές παρερμηνείες 
λόγω έλλειψης ανατομικών ή φυσιολογικών γνώσεων μειώνουν τη σημερινή απήχηση 
αλλά όχι την αξία των κλινικών παρατηρήσεων, που δίνουν έναυσμα για συζήτηση και 
εκ των υστέρων ερμηνεία πολλών παιδικών νόσων και συμπτωμάτων.
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ιπποκρατική και παρα-ιπποκρατική 
χειρουργική. Τι ισχύει σήμερα;

Στέφανος Γερουλάνος

Πρώτον δε χρή τον τρωματίην σκοπείσθαι 
(Πρώτα πρώτα, ο ιατρός πρέπει να εξετάσει τον τραυματία)

Ιπποκράτης. Περί των εν κεφαλή τρωμάτων 10

Η Ιπποκρατική Ιατρική θεωρείται ακόμη και σήμερα ως η απαρχή της επιστημονικής 
Ιατρικής. Μετά τον Ιπποκράτη η μέχρι τότε εμπειρική Ιατρική μπαίνει σε μια νέα καθαρά 
επιστημονική τροχιά, η οποία κορυφώνεται με την ιατρική του 19ου & 20ου αιώνα.

Η Χειρουργική είναι το πιο λαμπερό κομμάτι της Ιπποκρατικής Ιατρικής ακόμα και για 
τα σημερινά δεδομένα ήδη αφάνταστα εξελιγμένη. Τα χειρουργικά κείμενα της Ιππο-
κρατικής Συλλογής είναι οι πρώτες συστηματικά γραμμένες πραγματείες στον κόσμο, οι 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν επί αιώνες για τη διδασκαλία και τη σπουδή της Χειρουργικής. 
Το επίπεδό της είναι τόσο υψηλό, ώστε ο Forgue στο βιβλίο του Ιστορία της Ιατρικής 
σημειώνει ότι «από όλους τους πολιτισμένους λαούς του κόσμου οι Έλληνες ήταν οι 
μόνοι ικανοί να βάλουν τα θεμέλια της πραγματικής χειρουργικής επιστήμης, η οποία 
βασίζεται στην άμεση παρατήρηση, η οποία καθοδηγείται από τη λογική και την εμπει-
ρία, διακρίνεται δε για τη δεξιοτεχνία της». Η αξία των κειμένων αυτών θα παραμείνει 
παντοτινά μοναδική. Μάλιστα δε, πάρα πολλές Ιπποκρατικές μέθοδοι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται απαράλλακτες μέχρι και σήμερα. 

Η Χειρουργική όμως, όπως και όλη η Ιατρική, πάλαι ποτέ υπάρχει και η αρχή και η 
οδός ευρημένη (Περί Ἀρχαίης Ἰητρικῆς §1). 

Γι’ αυτό άλλωστε και η κάπως παραπλανητική προσθήκη: «…και Παρα-Ιπποκρατική 
Ιατρική» στον τίτλο του σημερινού άρθρου. Πολλά ήταν ήδη γνωστά πριν από τον Ιππο-
κράτη. Αρχαιολογικά ευρήματα π.χ. αποδεικνύουν ότι κρανιοανατρήσεις γίνονταν ήδη 
από το 8-10.000 π.Χ. Ο Ιπποκράτης όμως είναι εκείνος, ο οποίος καταγράφει τον τρόπο, 
βάζει τις πρώτες ενδείξεις, αναφέρεται στις επιπλοκές αλλά και σε προσωπικό του λάθος. 
Πολλές πάλι μαρτυρίες χειρουργικών πράξεων είναι τεκμηριωμένο ότι προέρχονται από 
το Μεγάλο Διδάσκαλο χωρίς όμως να καταγράφονται στην Ιπποκρατική Συλλογή, να τις 
έχει αναφέρει κάποιος από τους μαθητές του. Γι’ αυτό δεν παραμένω σήμερα μόνο στα 
Ιπποκρατικά κείμενα αλλά θα προσθέσω και μερικά Πάρα-Ιπποκρατικά στοιχεία, τα οποία 
έφερε στο φώς η αρχαιολογική σκαπάνη ή κείμενα άλλων συγγραφέων αλλά μη ιατρών.
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Αλλά είναι δυνατόν από μία χειρουργική του 400 π.Χ. να ισχύει κάτι ακόμα και σή-
μερα, 2500 χρόνια μετά; 

ορκοΣ Του “ιπποκραΤΗ”

Το ωραιότερο παράδειγμα ότι μπορεί να ισχύει κάτι επί αιώνες, είναι ο Όρκος της 
Ιπποκρατικής Συλλογής. Το 97% όλων των Ιατρικών Σχολών των ΗΠΑ έχουν ενσωματώσει 
στην τελετή απονομής διπλωμάτων των αποφοιτώντων νέων ιατρών, τον επονομαζόμενο 
Όρκο του “Ιπποκράτη”. Έτσι, ακόμα και σήμερα οι νέοι γιατροί στις ΗΠΑ δίδουν τον 
Όρκο αυτό! 

Το μόνο πράγμα που πραγματικά άλλαξε στον Όρκο αυτό είναι το πρώτο άρθρο. 
Αλλά σ’ αυτό δεν φταίει ο Ιπποκράτης. Όπως μας λέει ο Καβάφης: Δεν αποθνήσκουν 
οι θεοί. Η πίστις αποθνήσκει του αχαρίστου όχλου των θνητών. Έτσι οι περισσότερες 
Ιατρικές Σχολές του Δυτικού Κόσμου αναπροσαρμόζουν τον Όρκο του “Ιπποκράτη” 
ανάλογα με την επικρατούσα θρησκεία στον τόπο τους. Σήμερα ορκίζονται οι φοιτητές 
στην Ανωτάτη Δύναμη της ανάλογης μονοθεϊστικής θρησκείας και όχι πια στον Απόλ-
λωνα και τον Ασκληπιό. Το υπόλοιπο όμως πνεύμα του Όρκου παραμένει, επί σχεδόν 
2.500 χρόνια αναλλοίωτο. 

Τα χειρουργικά κελεύσματα, τα οποία αναφέρονται στον Όρκο ισχύουν πλήρως και 
σήμερα, απλά πιο διευρυμένα. Το ου τεμεώ ουδέ λιθιόντας, (δεν θα χειρουργήσω ούτε 
καν ασθενή που υποφέρει από πέτρα στην ουροδόχο κύστη), «εκχωρήσω δε εργάτη-
σιν ανδράσι πρήξιος τήσδε», (αλλά θα τους παραπέμπω σε ειδικούς που είναι σ’ αυτά 
εξασκημένοι), εξυπακούεται ότι αφορά σήμερα όχι μόνο τη λιθοτριψία αλλά όλες τις 
μεγαλύτερες εγχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να παραπέμπονται πάντα σε εξειδικευμένους 
χειρουργούς. Ο λόγος δια τον οποίο παρέπεμπε ήδη τότε ο Όρκος ασθενείς για λιθοτρι-
ψία στους ειδικούς είναι ότι η εγχείρηση χρειάζεται ειδικές γνώσεις και δεξιοτεχνία. Η 
τομή μεταξύ του περινέου και της ουροδόχου κύστης περνά μέσω του προστάτη. Πρέπει 
δε να περάσει ο χειρουργός το ειδικό νυστέρι, προσεκτικά δίπλα στη ουρήθρα χωρίς 
όμως να την τραυματίσει, καθώς τότε ο ασθενής θα ουρούσε εφ’ όρου ζωής ως θήλυ 
από το περίνεο, εάν δε κατά λάθος η τομή πήγαινε πιο περιφερικά, θα τραυμάτιζε την 
προστατική αρτηρία προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία και πιθανώς το θάνατο του 
ασθενή. Και τα δύο θα εξανάγκαζαν το γιατρό να φύγει από τη πόλη όπου εργαζόταν.

Το πρώτο λοιπόν άρθρο άλλαξε μεν, το υπόλοιπο όμως κείμενο του Όρκου επιβί-
ωσε αυτούσιο επί 2.500 χρόνια, καθώς το ήθος το οποίο εντέλλεται είναι διαχρονικά 
αξεπέραστο. Και όπως γράφουν ο Δ. Λυπουρλής το 2001, πρόκειται για Το πιο σύντομο 
και συμπυκνωμένο κείμενο που μας σώθηκε συνδυασμένο με το όνομα του Ιπποκράτη 
και ένα από τα πιο όμορφα μνημεία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, και ο E. littrè 
το 1844: Στον Όρκο αναγνωρίζει κανείς όλα τα στοιχεία, που έκαμαν το επαγγελματικό 
ήθος των Ιπποκρατικών ιατρών να μείνει παράδειγμα για όλες τις εποχές. Έτσι επέζησε 
2.500 χρόνια και ισχύει ακόμα και σήμερα.

χΕιρουργοΣ 

Στην Ιπποκρατική Συλλογή πάρα πολλά σημεία αναφέρονται στη εμφάνιση και καθα-
ριότητα του γιατρού, των γύρω του, του ασθενούς, των αντικειμένων στο ιατρείο ή των 
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φαρμάκων. Ο χειρουργός μας λέγει ότι πρέπει να είναι αμφιδέξιος. Πρέπει να δηλαδή 
να μπορεί να χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι όπως το δεξί. Τα νύχια του πρέπει να 
μην υπερέχουν, αλλά ούτε και να είναι φαγωμένα.

Ο ασθενής πρέπει να πλένεται και να ξυρίζεται πριν από μια εγχείρηση, ακόμα πρέπει 
να ξυρίζονται ακόμα και όλες οι τρίχες της κεφαλής του. Σήμερα πλένεται ο ασθενής, 
προεγχειρητικά με απολυμαντικό σαπούνι, ξυρίζεται δε σε όλο το πεδίο της τομής. Αυτά 
όλα εξυπακούονται σήμερα, τότε όμως πρέπει να ήταν ίσως και πρωτάκουστα. Είχαν 
άραγε παρατηρήσει ότι περιόριζαν έτσι τις μετεγχειρητικές λοιμώξεις;

χΕιρουργικΗ

Η Χειρουργική της εποχής του Ιπποκράτη αντλεί τις πληροφορίες της από τρία βασικά 
μέρη. Τα χειρουργικά κείμενα και τις χειρουργικές αναφορές σε άλλα μη χειρουργικά 
κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής, αναφορές αρχαίων συγγραφέων σε ιατρικά θέματα, 
αρχαιολογικά ευρήματα και διασωθέντα αρχαία αντικείμενα όπως ανάγλυφα (Εικ. 1, 
ανάγλυφο πειραιώς), αγγεία και εργαλεία.

Πρέπει να ήταν πολύ πιο διαδεδομένη από ότι μας παραδίδουν τα διασωθέντα κεί-
μενα της Ιπποκρατικής Συλλογής, καθώς όχι μόνο επιβεβαιώνονται από τα επιπρόσθετα 
μέρη αλλά προστίθενται και σημαντικά στοιχεία που δεν είναι καταγεγραμμένα στα 
διασωθέντα κείμενα. Η χειρουργική ήταν τόσο διαδεδομένη, ώστε τον 1ο αιώνα μ.Χ. να 
λέγει ο Φουλγκέντιος για την Αλεξάνδρεια, ότι στους στενούς δρόμους της υπήρχαν 
πιο πολλά χειρουργικά ιατρεία από κατοικίες! Ακόμα και αν η μαρτυρία του απέχει πολύ 
από την Ιπποκρατική εποχή ή την πραγματικότητα, δείχνει ότι η χειρουργική, η οποία 

Εικ. 1. Ο θεός της Ιατρικής Ασκληπιός εξετάζει ή θεραπεύει τον ώμο μιας εγκοιμισμένης γυναίκας. 
Πίσω από τον Ασκληπιό στέκεται πιθανότατα η θεά Υγεία, απέναντι τρείς ικέτες πιθανόν συγγενείς 
της αρρώστου. Αττικό αναθηματικά ανάγλυφο. Αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. 
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είχε αρχίσει να διαχωρίζεται από την υπόλοιπη 
ιατρική από την εποχή του Ομήρου (Μαχάων 
κυρίως χειρουργός, Ποδαλείριος παθολόγος) 
είχε λόγω των πολέμων τεράστια ζήτηση. 

Οι πολλαπλές απεικονίσεις τραυμάτων και 
επιδέσεων τραυμάτων, οι οποίες εμφανίζονται 
πάνω σε αγγεία της εποχής αυτής, δείχνουν 
ξεκάθαρα ότι ακόμα και οι ζωγράφοι των απει-
κονίσεων αυτών γνώριζαν πάρα πολύ καλά 
ανατομία (Εικ. 2, Σαρπηδών Ευφρονίου), 
κάτι που έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με τους 
ζωγράφους π.Χ. του Βυζαντίου (Γερουλάνος 
& Bridler,1998).

Ας μην ξεχνάμε δε ότι τα περισσότερα 
αρχαία ιατρεία, τα οποία έφερε στο φως η 
αρχαιολογική σκαπάνη είναι τα χειρουργικά. 

χΕιρουργικα κΕιμΕνα

Τα βασικότερα χειρουργικά κείμενα που 
έχουν διασωθεί από την εποχή αυτή είναι οι 
οκτώ πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλο-
γή με τους εξής τίτλους: «Περί ἰητροῡ, Κατ’ 
ἰητρεῑον, Περί ἀγμῶν, Περί ἄρθρων, Μοχλικόν, 
Περί τῶν ἐν κεφαλῆ τρωμάτων, Περί ἐλκῶν, Περί αἰμορροΐδων», και το «Περί συρίγγων».

Ανάλογα κείμενα αναφέρονται και σε Γυναικολογικά και Μαιευτικά προβλήματα, τα 
οποία αναπτύσσει στον παρόντα τόμο ο συνάδελφος κ. Σ. Καρπάθιος.

Όλα αυτά αποτελούν μεν ένα μικρό μέρος της Ιπποκρατικής Συλλογής και ένα πολύ 
μικρότερο της σύγχρονης, αλλά και της τότε Χειρουργικής, δεν παύουν όμως να θέλγουν 
με την ακριβολογία τους, καθώς κατά τους περισσότερους μελετητές προέρχονται από 
τη γραφίδα του ίδιου του Ιπποκράτη.

Το έργο «Περί ἰητρού» απευθύνεται όπως μας λέει ο Δ. Λυπουρλής προς σπουδα-
στές της ιατρικής και πραγματεύεται θέματα ιατρικής εκπαίδευσης. Αρχίζει με θέματα 
δεοντολογικού περιεχομένου, την περιγραφή του Ιατρείου, το φωτισμό, τα καθίσματα, 
τα εργαλεία, το νερό, τα σφουγγάρια, τους επιδέσμους, τις τομές και τους καυτηρια-
σμούς, τα είδη και τη χρήση των νυστεριών και των βεντουζών. Υποδεικνύει που και πότε 
πρέπει να γίνονται αφαιμάξεις, και τελειώνει ότι αν θέλει ένας γιατρός να αποκτήσει 
τραυματολογική πείρα πρέπει να ακολουθήσει τα στρατεύματα «Τον μεν ουν μέλλοντα 
χειρουργείν στρατεύεσθαι δει και παρακολουθηκέναι στρατεύμασι…L.IX,220».. 

Αν όμως δεν διαβάσει το κείμενο αυτό ο ίδιος, δεν μπορεί να φανταστεί πόσα από 
αυτά που λέει ο Ιπποκράτης εφαρμόζονται σήμερα. Ο χώρος όμως δεν επαρκεί για 
τόσο λεπτομερείς αναφορές.

Στο έργο Κατ’ ἰητρείον ασχολείται ο συγγραφεύς κυρίως με την επιδεσμολογία και 
κατά το Γαληνό θα έπρεπε να ονομάζεται καλλίτερα «Λόγος περί επιδέσεως». Το έργο 

Εικ. 2. Αττικός κρατήρας του Ευφρονίου που 
απεικονίζει το βασιλιά της Λυδίας Σαρπηδόνα 
να τον σηκώνουν τα δύο δίδυμα αδέλφια, ο 
Ύπνος και ο Θάνατος για να τον μεταφέρουν 
με εντολή του πατέρα του Δία και την καθο-
δήγηση του Ερμή πίσω στην πατρίδα του. Ο 
νεκρός αιμορραγεί από τη καρδιά, και την 
ηλιακή αρτηρία. Επί πλέον έχει τραυματιστεί 
και στη μηριαία αρτηρία αλλά σε λάθος θέση. 
Για να το διορθώσει ο καλλιτέχνης κάνει πε-
ρισσότερους κύκλους. 5ος αι. π.Χ.
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αυτό αποδεικνύει πόσο προηγμένη ήταν ήδη τότε η 
επιδεσμολογία. Αν κρίνει δε κανείς από τις απεικονίσεις 
πάνω σε αγγεία της εποχής εκείνης (Εικ. 3, Τήλεφος 
επιδ. μηρού), δεν έχει τίποτε να ζηλέψει η επιδεσμο-
λογία του 20ου αιώνα.

Μέχρις ότου ανακαλυφθούν τα νέα υλικά στο δεύτε-
ρο μισό του 20ου αιώνα, η Ιπποκρατική επιδεσμολογία, 
η οποία είχε φτάσει αυτούσια μέχρι των ημερών μας, 
διδασκόταν όπως και τότε. Ακόμα δε και η ονοματολογία 
των διαφόρων επιδέσμων έχει παραμείνει ή ίδια. Έτσι 
όμως όπως μας τη διέσωσε ο Σωρανός ο Εφέσιος (98-
138 μ.Χ.), καθώς οι ίδιοι επίδεσμοί έχουν απεικονιστεί 
δίπλα στα κείμενα (Εικ. 4, περικεφαλαία Σωρανού) και 
έχουν περιγραφεί πιο λεπτομερώς. Αλλά πέρα από αυτό, 
στις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες η ονοματολογία των 
επιδέσμων έχει παραμείνει ή ίδια με την Ιπποκρατική ή 
απλά μεταφράζεται στην ανάλογη γλώσσα. Χαρακτη-
ριστικά αναφέρω ότι ο επίδεσμος στάχυς (stachys) 
μεταφράζεται στα Γερμανικά Kornähreverband, που 
σημαίνει ακριβώς το ίδιο, ένας επίδεσμος που μοιάζει 
με το στάχυ του σιταριού. 

Κατά τον Ιπποκράτη οι επίδεσμοι πρέπει να είναι 
καθαροί, ελαφροί, απαλοί και λεπτοί (Εικ. 5, Σθένελος 
Διομήδης). Οι ιατροί πρέπει να ασκούνται, ώστε να 
μπορούν να τους τυλίγουν κα με τα δύο χέρια μαζί, 
αλλά και με το καθένα χωριστά (Κατ’ ἰητρείον, 10). 
Όσον αφορά τη τοποθέτησή τους, οι επίδεσμοι έπρεπε 
να τοποθετούνται γρήγορα, χωρίς να προκαλούν πόνο 

Εικ. 3. Ο βασιλεύς της Μυσίας 
Τήλεφος με περίτεχνα επιδεδεμένο 
το δεξιό μηρό κρατάει όμηρο τον 
Ορέστη, το γιό του Αγαμέμνονα. 
Σύμφωνα με το χρησμό, ο τραυμα-
τισμός θα μπορούσε να θεραπευτεί 
μόνο από το δόρυ που τον προκά-
λεσε. Εδώ ο Τήλεφος ζητάει τη 
μεσολάβηση του Αγαμέμνονα για 
να τον θεραπεύσει ο Αχιλλέας που 
τον είχε πληγώσει. Αττική πελίκη. 
Περίπου 450 π.Χ.

Εικ. 4. Χαρακτηριστικές αρχαίες 
επιδέσεις της κεφαλής (ρομβοειδής 
επείλησις, περικεφαλαία επείλησις) 
οι οποίες εξυπηρετούσαν τόσο την 
ακινητοποίηση θραυσμένων οστών 
όσο και την επίσχεση της αιμορρα-
γίας. Μικρογραφίες από άγνωστο 
καλλιτέχνη στο……από τον Σωρα-
νό……….
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και να τοποθετούνται ευπρεπώς, εύρυθμα, και 
καλλιτεχνικά (Εικ. 6, αχιλλεύς/πάτροκλος), έτσι 
ώστε να φαίνονται και ωραίοι, (ορήσθαι ηδέως).

Τα επόμενα δύο έργα τα Περί ἀγμῶν και Περί 
ἄρθρων είναι από τα αρχαιότερα και ανήκουν στα 
βασικότερα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής. 
Τα δύο έργα ήταν πιθανόν κατ’ αρχή ένα έργο, 
το οποίο χωρίστηκε αργότερα σε δύο. Χρονολο-
γικά τοποθετούνται στο τέλος του 5ου αιώνα και 
θεωρούνται από σχεδόν όλους τους μελετητές 
ως γνήσια έργα του Ιπποκράτη. Ο βασικότερος 
λόγος είναι ότι ήδη στις αρχές του 4ου αιώνα, ίσως 
μάλιστα όταν ζούσε ακόμα ο ίδιος ο Ιπποκράτης, 
ασκήθηκε κριτική εναντίον του από τον γιατρό 
Κτησία από την Κνίδο της Κύπρου σε σχέση με 
την εξάρθρωση του γοφού. Ο Κτησίας θεωρούσε 
ότι δεν έχει νόημα η ανάταξη τους, διότι θα ξανά 
εξαρθρωθούν, ενώ ο Ιπποκράτης περιγράφει με 
ακρίβεια διάφορες μεθόδους. Πέρα από αυτό 
υπάρχει και η μαρτυρία του υπομνήματος του 
Απολλωνίου από το Κίτιο της Κύπρου (1ος αι. 
π.Χ.) πάνω στο δεύτερο έργο Περί ἄρθρων, και 
ο οποίος αναφέρεται επανειλημμένα στον Ιππο-
κράτη, θεωρώντας βέβαιο ότι ο Ιπποκράτης είναι 
ο συγγραφέας του έργου. 

Το Περί ἀγμῶν αναφέρεται κατά το πρώτο μισό 
στα απλά κατάγματα των χεριών και των ποδιών, 
ενώ στα κεφάλαια 24-29 στα με έλκη επιπλεγμένα 
κατάγματα. Το υπόλοιπο μέρος αναφέρεται στα 
εξαρθρήματα του γονάτου και του αγκώνα. 

Τα απλά κατάγματα δεν ανησυχούν τον Ιπ-
ποκράτη. Έκταση, ευθείαση και στην συνέχεια 
ακινητοποίηση με σωστή επίδεση από κατάλληλο 
επίδεσμο ή νάρθηκα φέρνουν το ποθητό αποτέ-
λεσμα. Αντίθετα «τα μετά των έξω κοινωνούντα, 
εισίν επικίνδυνα» (ΙΙ 130). Στα επιπλεγμένα αυτά 
κατάγματα τοποθετιόταν πάνω στην πληγή καθαρά 
σπληνία ποτισμένα με άκρατο μέλανα οίνο. Σήμερα 
γνωρίζουμε ότι οι πολυφενόλες, τις οποίες περι-
έχει ο οίνος, έχουν έντονη αντισηπτική ιδιότητα, 
ιδίως αν μπορούν να δράσουν για 4-5 ώρες. Γι’ 
αυτό έριχναν εμπειρικά ξανά και ξανά οίνο πάνω 
στον επίδεσμο.

Ως επιπλοκές τραυμάτων αναφέρονται μεταξύ 

Εικ. 5. Ο Σθένελος επιδένει τον δείκτη 
του δεξιού χεριού του συμπολεμιστή του 
Διομήδη. Χαλκιδικός αμφορέας, γύρω 
στο 520 π.Χ. 

Εικ. 6. Ο Αχιλλέας επιδένει τον αριστε-
ρό βραχίονα του Πάτροκλου με χιαστί 
καθαρό, λευκό επίδεσμο αφού απομά-
κρυνε πρώτα το βέλος από τη πληγή. Ο 
Πάτροκλος έχει βγάλει την περικεφαλαία 
του και, ενώ βοηθά με το δεξί χέρι τον 
Αχιλλέα, αποστρέφει το πρόσωπό του 
ίσως φοβούμενος το αίμα. Έντονο δε πόνο 
προδίδει το αριστερό πόδι που στηρίζεται 
με δύναμη στο δεξιό μέρος του κυκλικού 
πλαισίου της παράστασης. Ζωγράφος του 
Σωσία. Αττική κύλικα. Περίπου 500 π.Χ. 
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άλλων το ερυσίπελας και ο τέτα-
νος. Αυτός είναι ίσως ένας λόγος, 
δια τον οποίο χρησιμοποιείται 
συχνά στα ανοικτά τραύματα και 
ο καυτηριασμός. Σήμερα γνωρί-
ζουμε ότι σκοτώνονται έτσι τα 
βακτήρια, τα οποία μπήκαν στο 
τραύμα απ΄ έξω, τότε όμως είχαν 
φθάσει σε αυτή την θεραπεία από 
απλή αλλά ακριβή παρατήρηση. 
Με τον καυτηριασμό αυτό περιο-
ριζόταν όχι μόνο το ερυσίπελας 
(Στρεπτό- & Σταφυλόκοκκοι) αλλά 
και ο τέτανος (Κλοστρίδια). Αν 
παρουσιαζόταν γάγγραινα, ο 
ιατρός περιμένει την περιχάρα-
ξη της και μετά εκτελούσε τον 
ακρωτηριασμό. 

Μόνο και μόνο ότι ο χειρουρ-
γός της εποχής εκείνης τολμά 
έναν ακρωτηριασμό, αλλά και 
μια κρανιοανάτρηση όπως θα 
δούμε πάρα κάτω ή την διάνοιξη 
των θωρακικών εμπυημάτων, την 
παροχέτευση των ηπατικών και 
περισπληνικών αποστημάτων, 
δείχνει ότι η χειρουργική του 
Ιπποκράτη δεν ήταν μια απλή χει-
ροπρακτική όπως θέλουν πολλοί 
ιστορικοί να την παρουσιάσουν, 
αλλά μια χειρουργική υψηλών 
απαιτήσεων (Εικ. 7, αμφιάραος). 

Με τι όμως αναισθησία; Δυ-
στυχώς δεν αναφέρονται πολλά. 
Η μήκων η υπνοφόρος (Papaver 
somniferum) όμως, από την οποία 
παράγεται το όπιο, φύτρωνε στην 
Ανατολή, ακριβώς όπως και σή-
μερα έξω από την πόρτα του 
καθενός και η παυσίπονη δράση 
της ήταν σε όλους γνωστή από 
τουλάχιστον την Μυκηναϊκή επο-
χή (Εικ. 8, ιέρεια με μήκωνες).

Στο Περί ἄρθρων έργο του, ο 

Εικ. 7. Ο Αρχίνος, που έχει αφιερώσει αυτό το ανάγλυφο 
στον Αμφιάραο εμφανίζεται τρεις φορές: δεξιά ως ικέτης, 
στο μέσο σε ιαματικό ύπνο (εγκοίμηση) όπου ο ιερός όφις 
τον δαγκώνει στον ώμο (αυτό που είδε στο όνειρο), και τέλος 
όρθιος μπροστά στον ιατρό ημίθεο Αμφιάραο ο οποίος τον 
εγχειρίζει στον ώμο. Αναθηματικό ανάγλυφο από τον Ωρωπό. 
Περίπου 380 π.Χ.

Εικ. 8. Μινωική θεά με τρείς κωδύες (κάψες) από μήκωνα 
υπνοφόρο στη μετωπική ταινία σημάδι γονιμότητας ή κα-
ταπραϋντικής δράσης. Κρητικό πήλινο ειδώλιο. Περίπου 
1400 π.Χ. Δίπλα τα αρχαιότερα χειρουργικά εργαλεία που 
βρέθηκαν στην Ευρώπη. Βρέθηκαν κοντά στο Παλαμήδη 
του Ναυπλίου, π. 1400 π.Χ.
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Ιπποκράτης μεταξύ άλλων, ξεχωρίζει τα δια-
στρέμματα από τα εξαρθρήματα. Αναφέρεται 
όμως με λεπτομέρειες κυρίως στα εξαρθρή-
ματα όλων των αρθρώσεων του σώματος 
και τους τρόπους ανατάξεως των. Πέραν 
αυτών όμως και στα κατάγματα της μύτης 
του αυτιού, των οστών του ποδιού, καθώς και 
στις κακώσεις της σπονδυλικής στήλης. Είναι 
εντυπωσιακό να πιστοποιεί κανείς ότι τίποτε 
δεν άλλαξε επί 2.500 χρόνια στην ανάταξη 
του εξαρθρήματος της κάτω γνάθου (Εικ. 9, 
απολλώνιος), της κλείδας, του ώμου, (Εικ. 
10, απολλώνιος), του αγκώνα, της κερκίδας, 
του πήχη, του καρπού, των δακτύλων, της 
οσφυοκήλης, του γονάτου, και των σφυ-
ρών. Η μέθοδοι ανατάξεώς των παρέμειναν 
ακριβώς οι ίδιοι. Ακόμα και το “εκ της Άπω 
Ανατολής” ορμώμενο “foot to back shiatsu” 
στην οσφυαλγία, έχει περιγραφεί από το τον 
Ιπποκράτη τον ίδιο! Και όχι μόνο. Το έργο 
αυτό έχει απεικονιστεί από τον Απολλώνιο 
από το Κίτιο (1ος αι. π.Χ.), έχουν δε διασωθεί 
βυζαντινές και αραβικές μικρογραφίες των 
μεθόδων οι οποίες περιγράφονται. Μαζί με 
τις απεικονίσεις που έκανε ο Απολλώνιος ο 
Κιτιεύς, η πραγματεία αυτή του Ιπποκράτη 
είναι ότι πολυτιμότερο έχει διασωθεί από 
την Ιπποκρατική Ιατρική και αυτό χάρη σε ένα βυζαντινό χειρόγραφο του ιατρού Νικήτα 
του 10ου αιώνα μ.Χ., το οποίο φυλάσσεται στην Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη της Φλωρεντί-
ας (codex laur. graec. 74.7). Για πρώτη ίσως φορά στην Ιστορία της Ιατρικής παίρνουν 
σάρκα και οστά ιατρικές απεικονίσεις που συνοδεύουν το κείμενο και μας βοηθούν να 
κατανοήσουμε πολύ καλλίτερα τους τρόπους ανάταξης, οι οποίοι εκτός των εξαρθρη-
μάτων του ισχίου δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις σημερινές. 

Πιθανόν στα κείμενα να μην είναι πάντα ξεκάθαρο αν πρόκειται μόνο για εξαρθρήμα-
τα. Μπορεί να μπερδεύονται καμιά φορά με εξαρθρήματα επιπλεγμένα από κατάγματα. 
Αλλά ακόμα και σήμερα όπου έχουμε και τις ακτίνες Χ δεν είμαστε πάντα σίγουροι, αν 
πρόκειται για ένα απλό εξάρθρημα ή αν κρύβεται από πίσω κάποιο κάταγμα. Έτσι και 
ο Ιπποκρατικός ιατρός, ο οποίος σχεδόν πάντοτε αναφέρει μετά την διάγνωση και την 
πρόγνωση, τα φοβάται και γράφει: «εξαρθρήματα μετ’ επιπλεγμένων καταγμάτων εισίν 
βαρύτατα». Γράφουν τα σημερινά Εγχειρίδια Χειρουργικής κάτι το διαφορετικό;

Ο Ιπποκράτης μας συμβουλεύει ότι τα εξαρθρήματα πρέπει να ανατάσσονται όσο 
γίνεται πιο γρήγορα: «άριστον γαρ, ηι αν εκπέσηι, ει εμπέσηι τάχιστα», και αν δεν είναι 
δυνατόν η ανάταξη να γίνει άμεσα με τα χέρια επί τόπου, τότε να γίνει άμεσα ή ανάταξη 
με την βοήθεια “ορθοπαιδικών μηχανημάτων” όπως η σκάλα ή το βάθρο.

Εικ. 9. “Εμβολή γνάθου”: Ανάταξη εξαρθρήμα-
τος κάτω γνάθου. Ενώ ένας βοηθός ακινητοποι-
εί την κεφαλή, ο ιατρός πιέζει την κάτω σιαγόνα 
προς τα κάτω και την σπρώχνει προς τα πίσω 
(η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται και σήμερα) 
Εικονογραφημένο υπόμνημα του Απολλωνίου 
από το Κίτιο στο Ιπποκρατικό σύγγραμμα: 
“Περί άρθρων”. Βυζαντινό χειρόγραφο του 
10ου αιώνα. Codex laurentianus graecus 74.7
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Το Μοχλικόν είναι μια περιληπτική επανά-
ληψη των δύο τελευταίων έργων, ορισμένα 
δε κεφάλαια είναι επί λέξει επαναλήψεις των 
ανωτέρω. Πρόκειται κυρίως για ανατάξεις 
εξαρθρημάτων με τη βοήθεια μοχλών ή άλλων 
μηχανικών μέσων και ίσως απευθύνονταν 
απ’ ευθείας στους «μοχλικούς» ιατρούς. Ας 
σημειωθεί εδώ ότι λίγο μετά τον Ιπποκρά-
τη, στη πρώιμη Ελληνιστική Περίοδο όπου 
ζούσαν ακόμη τα παιδιά και τα εγγόνια του, 
υπήρχαν δίπλα στους χειρουργούς, δύο 
χειρουργικές-τραυματολογικές υποειδικότη-
τες της Χειρουργικής. Τα λίγα διασωθέντα 
χειρουργικά κείμενα αυτής της περιόδου ομι-
λούν για μοχλικούς και οργανικούς ιατρούς. 
Ιατρούς δηλ. ιατρούς, οι οποίοι κατείχαν την 
τέχνη των ανατάξεων διαφόρων καταγμάτων 
και εξαρθρημάτων με την βοήθεια μοχλών 
ή βοηθητικών οργάνων: οι «Χειροπρακτικοί» 
του σήμερα. Κανείς όμως δεν γνωρίζει ακόμα 
αν αυτές οι δύο εξειδικεύσεις ήταν μία ή δύο 
διαφορετικές.

Εντυπωσιακό είναι και το έργο Περί τῶν 
ἐν κεφαλή τρωμάτων, το οποίο πρέπει να 
ήταν γνωστό στον συγγραφέα των έργων 
«Περί αγμών και άρθρων» διότι ενώ ασχο-
λείται ο συγγραφεύς στα δύο αυτά έργα 
με τα κατάγματα και τα εξαρθρήματα όλου 

του σώματος δεν ασχολείται καθόλου με αυτά του κρανίου! Εξαίρεση αποτελούν τα 
κατάγματα της μύτης, του αυτιού και το εξάρθρημα της κάτω γνάθου, τα οποία ενώ 
αναφέρονται στα παρά πάνω έργα δεν αναφέρονται στο Περί κεφαλής τρωμάτων. Αυτό 
δείχνει ότι ο συγγραφεύς των «Περί αγμών και άρθρων» γνώριζε το κείμενο του «Περί 
κεφαλής τρωμάτων» και ότι ή είναι ο ίδιος ο συγγραφεύς και δεν ήθελε να επαναληφθεί 
ή εάν ήτο άλλος και δεν ήθελε να διορθώσει ή να αλλάξει κάτι που είχε γράψει κάποιος 
τον οποίο σεβόταν. Κατά τον Δ. Λυπουρλή το έργο αυτό θεωρείται κορυφαίο σύγγραμμα 
της Συλλογής καθώς «δύσκολα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι στο χειρουργικό αυτό 
έργο… αντικαθρεφτίζεται, περισσότερο ίσως πράγματι από άλλα έργα της Ιπποκρατικής 
συλλογής, το γνήσιο πνεύμα της Ιπποκρατικής, της κωακής δηλαδή ιατρικής». Κατά δε τον 
εξαίρετο μελετητή των χειρουργικών έργων της Ιπποκρατικής Συλλογής Ε. Τ. Withing-
ton: «η γνησιότητά του αμφισβητήθηκε μόνο από εκείνους που αμφιβάλουν αν πράγματι 
άφησε πίσω του κανένα γραπτό έργο ο Ιπποκράτης». 

Το έργο αυτό ασχολείται με μεγάλη ακρίβεια πρώτα με την ανατομία του κρανίου 
και την διάταξη των ραφών των οστών του, στη συνέχεια με τα τραύματα του κρανίου 
και τέλος με το πότε ενδείκνυται ένας τρυπανισμός. Η ασφαλής διάγνωση και ή ακριβής 

Εικ.10. “Εμβολή ώμου”: Ανάταξη εξαρθρήματος 
ώμου. Ο ιατρός βάζει την άκρη του ώμου του 
στην μασχάλη του ασθενή και τραβώντας τον 
βραχίονα προς τα κάτων ανασηκώνει τον ασθε-
νή(η ίδια τεχνική χρησιμοποιείται και σήμερα) 
Εικονογραφημένο υπόμνημα του Απολλωνίου 
από το Κίτιο στο ιπποκρατικό σύγγραμμα: 
“Περί άρθρων”. Βυζαντινό χειρόγραφο του 
10ου αιώνα. Codex laurentianus graecus 74.7 
Hippocratic medicine slide no 91
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περιγραφή της τεχνική εντυ-
πωσιάζουν (Εικ. 11, ανάτρηση 
κρανίου).

Χαρακτηριστικό της Ιππο-
κρατικής αλλά και της σημε-
ρινής Ιατρικής είναι η ακριβής 
εξέταση του ασθενή ακριβώς 
όπως αναφέρεται σε αυτό το 
κείμενο: «Πρώτον δε χρή τον 
τρωματίην σκοπείσθαι» μας 
εντέλλεται ο Ιπποκράτης. 
Πριν κάνουμε δηλ. το οτιδή-
ποτε στον τραυματία, πρέπει 
να τον παρατηρήσουμε ιδιαίτε-
ρα καλά και συμπληρώνει στη 
παράγραφο 10: «Πέρα όμως 
από την εξέταση που θα κάνεις 
ο ίδιος, πρέπει να ξέρεις αν το 
άτομο που τραυματίστηκε έχα-
σε τις αισθήσεις του, αν έχασε 
το φώς του, του αν ζαλίστηκε 
και έπεσε κάτω» (πργρ.12).Τι 
το πιο σύγχρονο;

Αλλά και οι άλλες λεπτο-
μέρειες είναι συγκλονιστικές. 
Αναφέρω εδώ δύο χαρακτηρι-
στικά πράγματα, που χρησιμο-
ποιούνται ακόμα και σήμερα. 
Αν δεν βρίσκεις το σπάσιμο/ρά-
γισμα, να επαλείφεις την πιθα-
νή θέση τους, τότε μεν, με «τω 
μελανί φαρμάκω» (πργρ.14), 
ένα υγρό μείγμα ελασμάτων 
και σκόνης χαλκού, σήμερα δε, 
με το κυανό του μεθυλενίου». 
Σε περίπτωση ραγίσματος ή 
κατάγματος ή ρωγμή απορ-
ροφά την χρωστική ουσία και 
έτσι φαίνεται με το απλό μάτι. 
Ή το άλλο ακόμα πιο καθημερι-
νό (πργρ.21): «Στην ανάτρηση 
πρέπει να τραβάτε το τρυπάνι 
από το κρανίο, για να μην υπερ-
θερμανθεί το κόκκαλο, και να το 

Εικ. 11. “Εμβολή γνάθου”: Ανάταξη εξαρθρήματος, foot to 
back).. Ενώ ο ασθενής έχει ξαπλώσει μπρούμυτα πάνω στο 
βάθρο, ο ιατρός στέκεται επάνω στον ασθενή και πατάει 
προσεκτικά πάνω στην σπονδυλική στήλη (η ίδια τεχνική χρη-
σιμοποιείται σήμερα στην ισχιαλγία ως foot to back shiatsu). 
Εικονογραφημένο υπόμνημα του Απολλωνίου από το Κίτιο στο 
ιπποκρατικό σύγγραμμα: “Περί άρθρων”. Βυζαντινό χειρόγραφο 
του 10ου αιώνα. Codex laurentianus graecus 74.7 Hippocratic 
medicine slide no 91
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βουτάτε σε κρύο νερό, γιατί το τρυπάνι, 
θερμαινόμενο με την περιστροφή, ζεσταί-
νει και ξεραίνει το κόκκαλο, το καίει και 
προκαλεί στα γειτονικά οστέινα τμήματα 
νέκρωση μεγαλύτερη από εκείνη που θα 
προκαλούσε διαφορετικά». Τι κάνουμε 
σήμερα το βρέχουμε συνεχώς με κρύο 
νερό! Επί πλέον υπάρχει ένα εργαλείο, 
ο μηνιγγοφύλαξ, το οποίο τοποθετείται 
κάτω από το οστό για να μην τραυματίσει 
το τρύπανο την μήνιγγα. Κατάγματα του 
κρανίου με εισολκή θεωρούνταν απλά και 
συνιστάται όπως και σήμερα η ανάταξή 
τους.

Εντύπωση προκαλεί επίσης και η πα-
ρατήρηση ότι οι σπασμοί ενός τραυματία 
παρατηρούνται από την αντίθετη πλευ-
ρά από την οποία βρίσκεται το τραύμα 
(πργρ.19). 

Το επόμενα τρία έργα: Τα Περί ἐλκῶν, 
Αἰμορροΐδων και Συρίγγων» θεωρούνται 
από τον Ερωτιανό και τον Γαληνό γνήσια 
Ιπποκρατικά έργα, ενώ ο littrè θεωρεί πως 
συγγραφέας είναι κάποιος σύγχρονος ή 
μαθητής του Ιπποκράτη. 

Στο Περί ἐλκῶν είναι σίγουρο ότι ο 
συγγραφέας είναι ένα άτομο, το οποίο έχει μεγάλη πείρα στη θεραπεία των τραυμάτων, 
καθώς δίδονται ακριβείς οδηγίες για την περιποίηση των τραυμάτων, την χρήση υγρών 
και ιδίως οίνου, αλλά και για την αναγκαιότητα ή μη επίδεσης ή επίθεσης φαρμάκων. 
«Η θεραπεία επετυγχάνετο δια πλύσεων δια θερμού ύδατος, ούτινος η θερμοκρασία έδει 
να είναι ευάρεστος τω αρρώστω, άλλωστε, τα έλκεα τω θερμώ ήδεται» (Κούζης, 134). 

Σε αυτό το έργο αναφέρονται δεκάδες αιμοστατικών, αιμοστυπτικών, μαλακτικών, 
ξηραντικών και επουλωτικών φαρμάκων καθώς και άλλα παρασκευάσματα για τον καθα-
ρισμό των τραυμάτων (Κάκτος 1992;103:227/8). Η πληθώρα απλών αλλά και πολύπλοκων 
αλοιφών, όπως και η ακριβής παρασκευή τους είναι, μαζί με την χρήση ρινισμάτων χαλ-
κού, ιδιαίτερα κατατοπιστική. Χρειάστηκαν όμως 30 αιώνες για να δώσουμε δίκιο στον 
Όμηρο, ο οποίος πρωτοαναφέρει, ότι ο Αχιλλέας έτριψε τα όπλα του πάνω στην πληγή 
του Τήλεφου. Έριξε δηλ. ρινίσματα χαλκού πάνω στην πληγή του Τήλεφου, η οποία 
δεν έκλεινε. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο χαλκός έχει έντονη αντιμικροβιακή δράση και 
σκοτώνει μέσα σε 10 λεπτά ακόμη και τα πιο ανθεκτικά βακτήρια. Τα ρινίσματα χαλκού 
μαζί με το λίγο πλάσμα της πληγής δημιουργούν τοπικά στατικό ηλεκτρισμό, ο οποίος 
επηρεάζει ουσιαστικά την επιφανειακή ηλεκτροφόρτιση της βακτηριακής μεμβράνης, 
με αποτέλεσμα τα βακτήρια να μην μπορούν να πολλαπλασιαστούν, και αποθνήσκουν. 

Παράλληλα στο έργο αυτό δίδονται διάφοροι τρόποι θεραπείας εγκαυμάτων. Σχεδόν 

Εικ. 12. Εγχείρηση στο κρανίο από έναν ιατρό 
παρουσία του θεού Ασκληπιού, ο οποίος υποδη-
λώνεται από το ραβδί με τον περιτυλιγμένο όφη και 
την χαραγμένη επιγραφή κάτω από τα πόδια του: 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ. Ίσως πρόκειται για κρανιοανάτρηση, 
τα εργαλεία όμως δεν μπορούν να ταυτιστούν με 
βεβαιότητα. Αττικόα αναθηματικό ανάγλυφο. Πρώτο 
μισό του 4ου αι. π.Χ.
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δε όλες οι αλοιφές, τις οποίες συστήνει ο συγγραφεύς για τα εγκαύματα, περιέχουν 
λίπη, κάτι που ως γνωστόν δεν επιτρέπει στο οξυγόνο να έλθει σε επαφή με το έγκαυμα 
και να προκαλέσει τον πόνο. 

Στο έργο Περί αἰμορροΐδων εμφανίζεται για πρώτη φορά η χρήση του κατοπτήρα, 
δηλ. του έδρο-, ή πρωκτοσκοπίου, κάτι που καθιστά τον Ιπποκράτη όχι μόνο Πατέρα της 
Ιατρικής αλλά και επί το ειδικότερο Πατέρα της Ενδοσκοπήσεως. Και δεν χρησιμοποιεί 
μόνο τον κατοπτήρα για τον πρωκτό αλλά και στην Γυναικολογία τη διόπτρα δηλ. το 
μητροσκόπιο, για την θεώρηση του κόλπου αλλά και της μήτρας.. 

Οι αιμορροΐδες θεραπεύονται όπως και σήμερα κυρίως συντηρητικά με διάφορα 
υπόθετα και πλύσεις. Εφόσον όμως χρειαστεί, είτε με εκτομή, είτε με καυτηριασμό. 
Αναφέρεται επίσης πλήθος συνταγών, αλλά και οι τρόποι παρασκευής των, για αλοιφές 
και υπόθετα. 

Ειδικότερα όμως αξίζει να διαβάσει κανείς προσεκτικά τις παραγράφους 5 & 6 κα-
θώς εδώ λέει πως πρέπει να γίνονται οι καυτηριασμοί. Είναι πολύ πιο προσεκτικός από 
ότι εμείς σήμερα. Χαρακτηριστικά γράφει ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί 
στη καυτηρίαση, «προσέχοντας να μην αγγίζεται πάνω [στην αιμορροΐδα] το σιδερένιο 
εργαλείο, αλλά να ξεραίνεται το μέρος πλησιάζοντας απλά το εργαλείο». Συστήνει δε 
και περιγράφει ένα ειδικό προστατευτικό εργαλείο: Έναν κρύο σιδερένιο σωλήνα, μέσα 
από τον οποίο κατευθύνει τον καυστήρα, έτσι ώστε να μην κινδυνεύει να υπερθερμαν-
θεί ο υπόλοιπος βλεννογόνος! Κατευθύνει δε προσεκτικά το εργαλείο προς την προς 
καυτηριασμό αιμορροΐδα και λέει: «Έτσι δεν θα προκληθεί εξέλκωση από την θερμότητα 
και οι αιμορροΐδες θα θεραπευτούν, αφού ξεραθούν». Αναφέρει όμως και τις επιπλοκές 
της θεραπείας, ήτοι την πρωκτίτιδα και την στραγγουρία.

Τέλος το έργο Περί συρίγγων αναφέρεται πως δημιουργούνται τα περιεδρικά συ-
ρίγγια, επισημαίνεται η απόλυτη ανάγκη της έγκαιρης διατομής των πριν διαπυηθούν, 
του καθαρισμού των συριγγίων με τη μήλη ή πλύσεων με χρήση ειδικών φαρμάκων, του 
τρόπου περίδεσης των, γίνεται δε και μνεία της φλεγμονής αλλά και της πρόπτωσης 
του απευθυσμένου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η μέθοδος θεραπείας εκείνων των συριγγίων, τα 
οποία δεν μπορούν να χειρουργηθούν με διατομή, διότι τότε θα διατεμνόταν και θα κατα-
στρεφόταν ο σφιγκτήρας του πρωκτού προκαλώντας ακράτεια κοπράνων. Ο Ιπποκράτης 
περιγράφει λοιπόν εδώ, πώς να περάσει κανείς μέσα από το συρίγγιο ένα λινό νήμα και 
πως θα το στρίβει κάθε μέρα μέχρις ότου μεταφερθεί σιγά σιγά το συρίγγιο δια μέσου 
του σφιγκτήρα και εκπέσει το νήμα και το συρίγγιο. Η μέθοδος της σταδιακής διατομής 
με βρόγχο των συριγγίων του πρωκτού, αποκαλείται σήμερα “the steton technique” όλα 
δε τα βιβλία Ιστορίας της Ιατρικής θεωρούν ότι επινοήθηκε, είτε από τον Μέγη (1ος αι. 
μ.Χ.), είτε από τους Άραβες! Για άλλη μία φορά όμως είχε προηγηθεί ο Ιπποκράτης. 

χΕιρουργικΕΣ αναφορΕΣ ΣΕ αΛΛα κΕιμΕνα

Πέρα όμως από τις εγχειρήσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν στα οκτώ καθαρά χειρουργικά 
έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής, αναφέρονται διάσπαρτα μέσα στα υπόλοιπα έργα 
της Ιπποκρατικής Συλλογής διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις ή εργαλεία, όπως στα 
έργα Αφορισμοί, Περί Αρχαίης Ιατρικής, Τέχνης, Φυσών, Υγρών, Νούσων, Ευσχημοσύ-
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νης, Κρισίμων, Οστέων φύσιος, Όψιος, Διαίτης, των εντός Παθών, Τόπων κατ’ άνθρωπον, 
Επιδημιών, Αφορισμοί, Προγνωστικόν, Κωακαί προγνώσεις κ.α.

Εδώ αξίζει να αναφερθεί καταρχή το πιο αδιάσειστο Ιπποκρατικό αξίωμα, το οποίο 
συνεχίζει να ισχύει αναλλοίωτο μέχρι σήμερα και είναι γνωστό σε όλους τους ιατρούς ως: 
«ην διαπύηι άμεινον τάμνειν» και στα λατινικά: “ubi pus, ibi evacua”. Όπου δηλ. μαζεύεται 
πύον πρέπει να εκκενώνεται, το απόστημα να διανοίγεται, το εμπύημα να παροχετεύεται. 
Ούτε τα αντιβιοτικά δεν ανέτρεψαν το αξίωμα αυτό καθώς τα περισσότερα αντιβιοτικά 
δεν εισχωρούν μέσα στα αποστήματα. Πέρα από αυτό και όπως είδαμε και παραπάνω 
στα περιεδρικά αποστήματα ο Ιπποκράτης επιμένει πολύ σωστά ότι όλα τα αποστήματα 
πρέπει να διανοίγονται άμεσα. 

Τα αποστήματα του ήπατος διανοίγονται με διατομή ή καυτηρίαση: «καίονται ή 
τέμνονται» λέγει. Σήμερα τέμνουμε με το νυστέρι και καυτηριάζουμε τις θέσεις που αι-
μορραγούν με τον ηλεκτρο-καυστήρα. Στο Ιπποκρατικό κείμενο αναφέρεται όμως και η 
έκβαση, η οποία εξαρτάται από την υφή του πύου. Αν είναι καθαρό ή λευκό οι ασθενείς 
σώζονται, αν είναι ακάθαρτο, όπως ή μούργα: «οίον αμόργη», οι ασθενείς χάνονται. Σή-
μερα γνωρίζουμε, ότι καθαρό σαν νερό είναι το περιεχόμενο των υδατίδων κύστεων του 
εχινοκόκκου, λευκό το πύον που προκαλείται από σταφυλόκοκκους ή κολοβακτηρίδια, 
και σοκολατί το απόστημα που προκαλείται από αμοιβάδες. Το τελευταίο είναι σήμερα 
η εξαίρεση από τον κανόνα καθώς είναι το πρώτο απόστημα, το οποίο δεν χρειάζεται 
πλέον επέμβαση αλλά θεραπεύεται με Μετρονιδαζόλη, ενώ στον Εχινόκοκκο όλο και 
περισσότερο καταργείται η χειρουργική διάνοιξη και αντ’ αυτής χρησιμοποιείται η δια-
δερμική παροχέτευση με την βοήθεια υπερήχων.

Τα αποστήματα της σπλήνας (τα περισπληνικά ή ύποδιαφραγματικά) και τα περι-
νεφρικά διανοίγονται ή καυτηριάζονται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ηπατικά. Σήμερα 
τα παροχετεύουμε διαδερμικά με την βοήθεια υπερήχων ή αξονικής τομογραφίας. Το 
αξίωμα όμως του «ην διαπύηι άμεινον τάμνειν» παραμένει αναλλοίωτο, καθώς και εδώ 
πρόκειται περί παροχετεύσεως.

Η παροχέτευση του θωρακικού εμπυήματος γινόταν, είτε με καυτηρίαση, είτε με 
διατομή (l. II, 163). Εκατό πενήντα χρόνια δε μετά τον Ιπποκράτη αναφέρεται και ένα 
χειρουργικό εργαλείο με το όνομα «πλευροκόπος», το οποίο χρησιμοποιείται και σήμε-
ρα δια την αφαίρεση τμημάτων πλευρών. Ο λόγος είναι ότι ή οπή, το παράθυρο δηλ., 
το οποίο δημιουργείται με την μεσοπλεύριο θωρακοτομή κλείνει πολύ γρήγορα, ενώ 
αν αφαιρεθεί μικρό τμήμα δύο πλευρών παραμένει επί εβδομάδες ανοικτό. Σήμερα 
αποκαλείται η εγχείρηση αυτή “Clagett window”. Δεν διαφέρει όμως σε τίποτε από τον 
Ιπποκρατικό τρόπο διάνοιξης.

Την εποχή του Ιπποκράτη φοβόντουσαν όμως να αδειάσουν όλο το υγρό που είχε 
μαζευτεί μέσα στη θωρακική κοιλότητα. Το άδειαζαν λίγο λίγο, ίσως διότι δεν μπορούσαν 
να διαγνώσουν αν είχαν ήδη δημιουργηθεί επαρκείς συμφύσεις ανάμεσα στο πνεύμονα 
και το τοίχωμα του θώρακα. Είναι φυσικό ότι δεν γνώριζαν ότι υπάρχει αρνητική πίεση 
μέσα στην θωρακική κοιλότητα και δεν μπορούσαν ακόμα να αντιμετωπίσουν έναν 
πνευμοθώρακα. Ο κίνδυνος ήταν έτσι μεγάλος για να συρρικνωθεί ο πνεύμονας και να 
μην μπορέσει να επανεκταθεί. Μόνο μετά από 10 ημέρες επιβάλλονταν οι πλύσεις της 
θωρακικής κοιλότητας με οίνο και λάδι (l. VII,95). Ας μην ξεχνάμε όμως και την Ιπποκρα-
τική σείση με την οποία γινόταν η διάγνωση του εμπυήματος, καθώς κανένας χειρουργός 
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δεν θα διάνοιγε εμπύημα χωρίς σωστή 
διάγνωση!

Ο καθετηριασμός της ουροδόχου 
κύστης πρέπει να ήταν πολύ συχνός, 
καθώς δεν υπήρχε η δυνατότητα να 
επέμβουν στην υπερτροφία του προστά-
τη και οι πέτρες μέσα στην κύστη ήταν 
πολύ πιο συχνές από σήμερα. Αυτό που 
εντυπωσιάζει όμως είναι αυτό που λέει ο 
Ιπποκράτης:ότι είναι δηλαδή αδεξιότητα 
του ιατρού αν δεν μπορεί αυτός που 
κάνει τον καθετηριασμό και μπει στην 
κύστη να μην διαγνώσει αν υπάρχει λίθος 
μέσα στη ουροδόχο κύστη! Γνωρίζετε 
πολλούς ουρολόγους που μπορούν να 
κάνουν σήμερα έτσι απλά την διάγνω-
ση της κυστο-ουρολιθίασης ! Ευτυχώς 
σήμερα υπάρχουν οι υπέρηχοι.

Στα Ιπποκρατικά κείμενα αναφέρεται επίσης και η κήλη του ομφαλού, δεν αναφέρονται 
όμως πουθενά εγχειρήσεις κήλης, ούτε βουβωνοκήλης. Αντιθέτως γνωρίζουμε, ότι λίγο 
αργότερα υπήρχαν ειδικοί κηλοτόμοι. Την πρώτη περιγραφή εγχειρήσεως βουβωνοκήλης 
την οφείλουμε σε έναν εγκυκλοπαιδιστή μη ιατρό τον Κέλσο (1ος αι. μ.Χ.). Είναι όμως 
άγνωστο από πού άραγε να την αντέγραψε.

Ενδιαφέρον προκαλεί, ότι πριν εγχειρισθεί κάποιος έπρεπε να γίνει κάθαρση του 
εντέρου: «την κοιλίην υποκενώσαντα τηι χειρουργίαι χρέεσθαι» (l. VI, 405) κάτι που ήταν, 
μέχρι την 10ετία του 1980, ακόμα απολύτως απαραίτητο. Ο λόγος είναι ότι όλα τα οπι-
ούχα παυσίπονα προκαλούν έντονη στάση κοπράνων και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται 
μετεγχειρητικά συχνά πολύ πιο πολύ λόγω αυτού, παρά λόγω της ίδιας της εγχείρησης. 
Στην αρχαιότητα δεν γνωρίζουμε αν υπήρχαν παυσίπονα, τα οποία δεν επηρέαζαν την 
κινητικότητα του εντέρου. Κατά πάσα πιθανότητα όχι. Αντίθετα όμως, το όπιο από την 
μήκωνα υπνοφόρο, την επηρεάζει πολύ έντονα, μπορεί δε να προκαλέσει ακόμα και 
παραλυτικό ειλεό. 

Οι αιμορραγίες των τραυμάτων θεραπεύονται με πίεση, στυπτικά φάρμακα και καυ-
τηριασμό. Απολίνωση δεν αναφέρεται στην Ιπποκρατική Ιατρική, αλλά ακρωτηριασμός 
χωρίς απολίνωση των μεγάλων αγγείων είναι αδιανόητος και ακρωτηριασμοί γίνονταν, 
συχνά δε με επιτυχία. Πιστοποιείται από σκελετούς ανθρώπων με ακρωτηριασμένα μέλη, 
ακρωτηριασμός των οποίων είχε γίνει πριν από καιρό.

Τεχνικά μέλη δεν περιγράφονται υπάρχουν όμως μερικές απεικονίσεις ακρωτηριασμέ-
νων ατόμων, τα οποία χρησιμοποιούσαν υποτυπώδη μέλη (Εικ. 13, ετρουσκικό αγγείο με 
πρόθεση κάτω άκρου). Αντίθετα από την Ρωμαϊκή εποχή σώθηκαν μερικά τεχνικά μέλη.

χΕιρουργικΕΣ ΛοιμΩξΕιΣ

Δεν θα επανέλθω στο «ην διαπύηι άμεινον τάμνειν» ή το πέρασμα των ραμμάτων μέσα 

Εικ. 13. Παράστα-
ση νέου ανδρός 
του οποίου έχει πι-
θανόν ακρωτηρια-
στεί το δεξιό κάτω 
άκρο στο επίπεδο 
του γονάτου. Προ-
κειμένου να σταθεί 
χρησιμοποιεί ένα 
μακρύ ξύλο στη-
ριγμένο με ιμάντα 
γύρω από την 
μέση. Ετρουσκι-
κό….. περιγραφή 
είδε ΤΡΑΥΜΑ
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από καυτό λάδι. Προσωπικά όμως με εντυπωσιάζουν οι πρακτικές γνώσεις αντισηψί-
ας τις οποίες είχε, πολλές από τις οποίες ισχύουν μέχρι σήμερα. Κατ’ αρχή όμως να 
υπενθυμίσουμε ότι τα βακτηρίδια ανακαλύφθηκαν στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα. 
Ο Ιπποκράτης δεν τα γνώριζε. Η απλή αλλά ακριβής όμως παρατήρηση τον έκανε να 
πιστεύει ότι οι λοιμώξεις μεταδίδονταν από τον αέρα. Έτσι θεωρούσε αυτόν ως τον 
φορέα των μιασμάτων: «μεμιασμένων νοσεροίσι μιάσμασιν (l.VI, 97). Αλλά μήπως και 
σήμερα δεν γνωρίζουμε τις αερογενείς λοιμώξεις ή την μετάδοση ιώσεων μέσω στα-
γονιδίων ! Πίστευε δε ότι ακόμα και οι δυσοσμίες «Οδμαί βορβορώδεις» μπορούσαν να 
προκαλέσουν πυρετό (l.V,493).

Όπως είδαμε πάρα πάνω ο Ιπποκράτης είχε αντιληφθεί την αποστείρωση του ύδατος 
με το βράσιμο. Εφήρμοζε δε σχολαστικά μέτρα ασηψίας και αντισηψίας για την αποτροπή 
λοιμώξεων. Έτσι τα έλκη και τα τραύματα έπρεπε να ξεπλένονται με νερό, ει δυνατόν 
βρόχινο, το οποίο όμως έπρεπε πριν να βράζεται ! Δέεται δε το ύδωρ αφέψεσθαι και 
αποσήπεσθαι, (Π. αέρ.Υδατ. Τοπ.8, l.VI,128). 

Για την αντισηψία στη περίθαλψη των τραυμάτων χρησιμοποιεί τον άκρατο οίνο, 
κυρίως τον γλυκό και εάν χρειάζεται συγχρόνως στύψη, τον στυφό μαύρο οίνο (τον 
μπρούσκο ερυθρό). Με αυτούς πότιζε καλά τα επιτιθέμενα φρεσκοπλυμένα, καθαρά 
και στον ήλιο στεγνωμένα υφασμάτινα επικαλύμματα (τις “γάζες”), τα λευκά ή σπληνία 
όπως τα αποκαλεί. Αν δε δεν έχει ερυθρό και έπρεπε να βάλει λευκό οίνο τότε προσθέτει 
στυπτικές ουσίες. Αλλά και μείγμα από λάδι τερεβίνθου ανακατεμένο με ξύδι, το οποίο 
περιέχει και αυτό τις ίδιες πολυφενόλες, χρησιμοποιεί για εξωτερική χρήση (l.VI,419). 
Επί πλέον τοποθετούνταν διάφορα βότανα πάνω στις πληγές, τα οποία έχουν όχι μόνο 
αιμοστατική και στυπτική ιδιότητα αλλά σίγουρα και αντιμικροβιακή. Ένα πολύ συχνά 
χρησιμοποιούμενο είναι το δίκταμο, το οποίο αναφέρεται ήδη σε πλάκες της Γραμμικής 
Β γραφής. Με ξύδι ξεπλένονταν και το δέρμα μετά από βεντούζες, που σε περίπτωση 
που έκαναν σκαριφισμούς μπορούσαν να διαπυηθούν (κοφτές βεντούζες). Αυτό το 
οποίο επιδίωκε με τις βεντούζες ήταν μια άσηπτη φλεγμονή. Σήμερα γνωρίζουμε ότι έτσι 
ενεργοποιείται ο καταρράκτης των μεσολαβητών φλεγμονής, ο οποίος δεν βοηθά μόνο 
στην απορρόφηση του τοπικού υποδορίου αιματώματος, αλλά και σε μια πιο απομα-
κρυσμένη περιοχή όπως π.χ. σε μια πνευμονία στον πνεύμονα. Ο λόγος είναι ότι με τις 
βεντούζες αυξάνεται μαζικά ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων και των μακροφάγων. 

Όσον δε αφορά την χρήση του ξυδιού είναι ενδιαφέρον να σημειώσει κανείς, ότι 
εκατό περίπου χρόνια μετά τον Ιπποκράτη, ο Ερασίστρατος στην Αλεξάνδρεια συστήνει 
να τοποθετούν οι χειρουργοί πριν από μία εγχείρηση τα χέρια τους μέσα σε ξύδι !

Για τον φόβο των επιμολύνσεων των τραυμάτων, από μολυσμένο αέρα, το μίασμα 
όπως το αποκαλούσε, δεν ήταν υποστηρικτής της συχνής αλλαγής των επιθεμάτων (l. 
III,501). Χειρουργοί δε όπως ο πάππος μου Μαρίνος Γερουλάνος (1867-1960) άλλαζαν 
ακόμα τις γάζες της χειρουργικής τομής για πρώτη φορά μετά από μία εβδομάδα. Εάν 
όμως άρχιζε κάποια φλεγμονή, τότε ο Ιπποκράτης έπλενε συχνά το τραύμα με ξύδι (l.VI, 
433). Όπως αναφέρθηκε και πάρα πάνω μέσα στον οίνο αλλά και το ξύδι υπάρχουν 
πολυφενόλες. Σήμερα γνωρίζουμε ότι, αν αναμείξουμε ένα μέρος οίνου με εννέα μέρη 
νερό δημιουργώντας κράσιν οίνου (δηλ κρασί) και αφήσουμε το μείγμα για τέσσερεις 
ώρες μέσα σε έναν αμφορέα, οι πολυφενόλες τις οποίες περιέχει ο οίνος, σκοτώνουν 
τα κολοβακτηρίδια, το δονάκιο της χολέρας και τις σαλμονέλες. Γι’ αυτό ο τρικλινάριος 
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(ο υπεύθυνος δηλ. για το γεύμα) ερχόταν στο 
σπίτι, το οποίο είχε το βράδυ καλεσμένους, 
πριν μεσουρανήσει το μεσημέρι ο ήλιος και 
ετοίμαζε το “κρασί”, έτσι ώστε οι συμποσια-
στές να μην πάθουν διάρροια το βράδυ. Μία 
απλή εμπειρική γνώση, η οποία είναι σήμερα 
επιστημονικά τεκμηριωμένη. Οι δάσκαλοι επι-
μένουν ακόμα ότι οι Αρχαίοι πρόγονοί μας 
αναμείγνυαν τον οίνο με νερό για να μην 
μεθούν οι συμποσιαστές. Σίγουρα έπαιζε και 
αυτό ένα ρόλο αλλά ο κίνδυνος τροφικής 
δηλητηρίασης ήταν τότε πολύ πιο μεγάλος 
από την μέθη, καθώς το νερό στην πόλη δεν 
ήταν πάντοτε καθαρό. Από δε τον Ξενοφώντα 
στην Κύρου Ανάβαση γνωρίζουμε, ότι ο Κύρος 
πήρε στην εκστρατεία μαζί του τεράστιες πο-
σότητες βρασμένου νερού από το παλάτι του 
για να μην πάθει στη εκστρατεία δηλητηρίαση 
ή απλή διάρροια. Μάλιστα το έβαλε μέσα σε 
σφραγισμένα ασημένια δοχεία. Σήμερα στην 
Εντατική χρησιμοποιήθηκαν συχνά δισκία ρινισμάτων αργύρου για την απολύμανση 
του νερού στους αφυγραντήρες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την εφύγρανση του 
εισπνεόμενου αέρα. Οι αφυγραντήρες αυτοί μπορούν παρ’ όλες τις σημερινές γνώσεις 
να περιέχουν βακτήρια και μάλιστα πολυανθεκτικά.

Πέρα από αυτές τις εγχειρήσεις, οι Ιπποκρατικοί ιατροί διασωλήνωναν τον λάρυγγα, 
παρακεντούσαν και παροχέτευαν σε περιπτώσεις ύδρωπα ή ασκίτη την κοιλία με τα 
παρακεντήρια, αφαιρούσαν πολύποδες της μύτης με τους πολυποτόμους, εκτελούσαν 
σταφυλοτομίες με την σταφυλάγρα, διάνοιγαν περιαμυγδαλικά αποστήματα με το 
νυστέρι, αφαιρούσαν οδόντες με την οδοντάγρα και εκτελούσαν αφαιμάξεις με τους 
φλεβοτόμους (Εικ. 14, αρύβαλος Peytel). Ας σημειωθεί εδώ ότι τον καιρό εκείνο δεν 
υπήρχαν βήτα-αναστολείς για την καταπολέμηση της υπερτάσεως και ο μόνος τρόπος 
για να ανακουφίσει κανείς τους ασθενείς του από τον πονοκέφαλο της “πληθώρας” ήταν 
η αφαίμαξη, η οποία έριχνε για μικρό βέβαια χρονικό διάστημα αλλά άμεσα, απόλυτα 
ικανοποιητικά την αρτηριακή πίεση. 

ΕπιπΛοκΕΣ

Ως επιπλοκές τραυμάτων η χειρουργικών τομών αναφέρονται η διαπύηση, τα συ-
ρίγγια, η τερηδόνα των οστών, το ερυσίπελας και ο τέτανος, οι περιγραφές των οποίων 
αντιστοιχούν με τις σημερινές. Χαρακτηριστικά αναφέρω: «Τέτανοι δε δύο ή τρείς. Ην 
μεν επί τρώματι γένηται, πάσχει τάδε. Αι γνάθοι πήγνυνται ώσπερ ξύλα και το στόμα 
ανοίγειν ου δύναται, και οι οφθαλμοί δακρύουσι θαμινά και έλκονται, και το μετάφρενον 
πέπηγε, και τα σκέλεα ου δύνανται συγκάμπτειν, ουδέ τας χείρας και την ράχιν. Οκόταν 
δε θανατώδης η, το ποτόν και τα βρώματα, α πρότερον εβεβρώκεεν, ανά τας ρίνας ενίοτε 

Εικ. 14. Φλεβοτομία με την βοήθεια μικρού 
μαχαιριού (φλεβοτόμου) στη φλέβα του δεξιού 
αγκώνα από ένα ιατρό καθισμένο στο ιατρείο 
δίπλα σε μια μεγάλη λεκάνη. Ζωγράφος του 
ιατρείου. Αττικός αρύβαλλος. Περίπου 480 π.Χ. 
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Εικ. 15. Κρανιοτρύπανο του 2ου αι. π.Χ. από το Bingen, 
και δίπλα κρανιοτρύπανο του 1972 slide 55.

έρχεται» (L.IX,302).
Πέραν αυτού οι όροι οπισθότονος, τριγμός οδόντων και σαρδόνιος γέλως περιγρά-

φονται με ακρίβεια. Ο Ιπποκρατικός ιατρός γνωρίζει να συρράβει τραύματα και να περνά 
τα ράμματα από καυτό λάδι πριν τα χρησιμοποιήσει. Περιγράφονται επίσης η κύφωση, 
η σκολίωση, η ισχιαρθροκάκη και το Πόττειο κακό. Από τα ίδια κείμενα πληροφορείται 
κανείς ότι, η παραπληγία έρχεται μετά από κακώσεις ή ασθένειες των σπονδύλων.

χΕιρουργικα ΕργαΛΕια

Αναφορές σε χειρουργικά εργαλεία υπάρχουν διάσπαρτα μέσα σε όλα σχεδόν τα 
κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής. Σίγουρα δεν είναι όμως τα μόνα. Η αρχαιολογική 
σκαπάνη έφερε στο φώς πάμπολλα χειρουργικά εργαλεία ακόμα και από την εποχή του 
Ομήρου. Τα ευρήματα από ένα τάφο της Ναυπλίας χρονολογούνται γύρω στο 1400 π.Χ. 
δηλ. στην μυκηναϊκή εποχή. Βρέθηκαν κοντά στο Παλαμήδι του Ναυπλίου και σωστά ο 
μεγάλος αρχαιολόγος Νικόλαος Γιαλούρης έκανε την δυστυχώς αναπάντητη ερώτηση: 
Μήπως το Παλαμήδι πήρε το όνομά του από τον περίφημο ομηρικό ήρωα ιατρό Πα-
λαμήδη; Μήπως αυτός είναι ο τάφος 
του Παλαμήδη και τα εργαλεία αυτά 
του ανήκαν ; 

Από την Ιπποκρατική εποχή δηλαδή 
τον 5ο- 4ο αιώνα προέρχονται και τα 
εργαλεία από τον τάφο της Ιαλυσού 
στη Ρόδο, αλλά και οι διάφορες βε-
ντούζες, τα νυστέρια, οι μήλες κ.α. τα 
οποία βρέθηκα στην Επίδαυρο. Από τα 
κείμενα γνωρίζουμε επίσης ότι, και στην 
Ιπποκρατική Ιατρική χρησιμοποιούνταν 
κρανιοτρύπανα. Δεν έχουν όμως βρεθεί 
από αυτή την εποχή. Πρέπει όμως να 
ήταν σαν αυτά του 2ου π.Χ. αιώνα, τα 
οποία βρέθηκαν σε ανασκαφές στο 
Bingen (Εικ. 15), μια και έχουν βρεθεί 
κρανία της εποχής του Ιπποκράτη αλλά 
και παλαιότερα με επιτυχημένες κρανι-
οανατρήσεις, στα οποία οι κρανιοανα-
τρήσεις έχουν γίνει με κυκλικό πρίονα 
(Εικ. 16, μουσείου χίου). 

Έτσι μπορούμε να πούμε με βεβαιό-
τητα ότι, κατά την εποχή του Ιπποκράτη 
χρησιμοποιούνται είτε λόγω αναφορών 
σε γραπτά κείμενα είτε λόγω αρχαιο-
λογικών ευρημάτων η αποδεδειγμένων 
εγχειρήσεων τα εξής χειρουργικά εργα-
λεία: μεταλλικές μήλες, απλές (μότος, 

Εικ. 16. Κρανιοανάτρηση με επουλωμένα τα χείλη της 
οστεωτομής, η οποία έγινε τουλάχιστον 3-6 μήνες 
πρίν από τον θάνατο του αρρώστου. Χίος, 3/4ος αι. 
π.Χ. Hippocratic medicine slide no 55.
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ράβδοι) ή τετρημένες (μηλωτρίς), ή 
πεπλατυσμένες στο άλλο άκρο για την 
επίθεση αλοιφών (επάλειπτρον), σπά-
θες, σμίλες, μαχαίρια, σκολοπομάχαιρα, 
νυστέρια (Εικ. 17, μ. ακρόπολης), μα-
χαιρίδες (οξείες ή επίκυρτες, στηθοει-
δείς ή οξυβελείς), κοχλιάρια, καυτήρια, 
σιδήρια, ξυστήρες ή ξέστρα (Εικ. 18), 
τρύπανα, πρίονες χαρακτοί, σύριγγες 
και αυλίσκοι, κοπίδια, μοχλοί και οστε-
οαναβολείς, οστεολόγοι, οστεάγρες, 
σφυρία, βελουλκοί, βελόνες, ράμματα, 
λαβίδες, καυτήρες και καθετήρες, σικύ-
ες (βεντούζες), οδοντάγρες, παρακεντή-
ρια, πολυποτόμοι, σταφυλάγρες, κατο-
πτήρες (εδροσκόπια), μητροδιαστολείς, 
μητρεμφυσητές, ξέστρα, μητροσκόπια, 
ασκοί από παρασκευασμένες ουροδό-
χους κύστεις βοδιού προς εμφύσηση 
αέρα, φτερά, σπόγγοι και μοτοί, επίδεσμοι κλπ. Τα 
περισσότερα από όλα αυτά χρησιμοποιούνται με 
το ίδιο όνομα μέχρι σήμερα!

Αυτό όμως το οποίο εντυπωσιάζει το πιο πολύ, 
είναι το ότι όταν ένα εργαλείο πάρει την χρηστική 
του μορφή παραμένει επί αιώνες αναλλοίωτο. 
Πχ. το νυστέρι ή σκολοπομάχαιρο (scalpel), χρη-
σιμοποιείται απαράλλακτο στην ανατομία. Στη 
χειρουργική απλά αλλάζουμε σήμερα το αιχμηρό 
μέρος. Η εφεύρεση να χρησιμοποιείται το ίδιο 
χερούλι και να αλλάζει μόνο η λάμα μοιάζει να 
έγινε στη Αλεξανδρινή εποχή και όχι στην Ιππο-
κρατική, παρόλο ότι ένα μαχαιρίδιο από την Κω 
(Συλλογή Meyer-steineg) έχει κατασκευαστεί το 
χερούλι από ορείχαλκο και ή λάμα από σίδερο. 
Επίσης παρασκευασμένες κύστεις βοδιού (στην 
τελική φάση παρασκευασμένες μέσα σε φορμόλη) 
χρησιμοποιούντο μέχρι και την δεκαετία του 1950 
ως αμπού στην αναισθησιολογία!

οροΛογια

Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Όλη η σημερινή 
χειρουργική ορολογία, είτε εγχειρήσεων είτε ερ-
γαλείων, πηγαίνει πίσω στην Ιπποκρατική Ιατρική. 

Εικ. 18. Χειρουργικά εργαλεία, τα οποία 
βρέθηκαν στην Κω. Από αριστερά, εμ-
βρυουλκός, μήλη, άγκιστρο, ξέστρο, 
εμβρυοτόμος, παρακεντήριο, και δύο 
άλλα 5ος ή 4ος αι. π.Χ. Συλλογή Meyer-
steineg & sudhof.

Εικ. 17. Δύο σικύες (βεντούζες), γνώρισμα του αρχαί-
ου ιατρού, και ανάμεσά τους μια ανοιχτή εργαλειοθήκη 
με έξι σκολοπομάχαιρα ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
ενός χειρουργού. Ανάγλυφη βάση πιθανότατα ενός 
χειρουργού από τον ναό του Ασκληπιού στην Αθήνα.
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Είτε αναφέρονται οι ανάλογοι όροι ήδη σ’ αυτή, όπως οι μήλες, οι σμίλες, οι σύριγγες, οι 
καθετήρες, τα παρακεντήρια κλπ, είτε δημιουργούνται νέες λέξεις, οι ρίζες των οποίων 
όμως πηγάζουν από τον Ιπποκράτη ή τον Όμηρο, όπως η μαστεκτομή, η γαστρεκτομή, 
η καρδιο-χειρουργική, ή το βλεφαροκάτοχο, ο στερνοτόμος, το κυστοσκόπιο κλπ! Λέξεις 
που δεν αναφέρονται από τον Ιπποκράτη τον ίδιο, αλλά σίγουρα πηγάζουν από ρίζες 
λέξεων, τις οποίες χρησιμοποιούσε εκείνος.

υποΒοΗΘΗΤικα μΗχανΗμαΤα και ΕργαΛΕια

Όπως αναφέρθηκε παρά πάνω στην Ελληνιστική Περίοδο υπήρχαν δεκάδες χει-
ροπρακτικών ιατρείων στην Αλεξάνδρεια. Πρόκειται για μια εποχή που διακρίνεται για 
τις τεχνολογικές της εφευρέσεις. Τα περισσότερα όμως μηχανήματα κυρίως για τις 
ανατάξεις καταγμάτων και εξαρθρημάτων περιγράφονται ήδη με ακρίβεια από τον Ιπ-
ποκράτη τον ίδιο. Το Ιπποκράτειο βάθρο, το οποίο εκείνος αποκαλούσε απλά «Ξύλον», 
ονομάστηκε αργότερα Ιπποκράτειο βάθρο ακριβώς διότι το έχει περιγράψει εκείνος, 
είναι η πρώτη τράπεζα ανατάξεων (extension table) που περιγράφτηκε ποτέ στον κόσμο. 
Γράφει λοιπόν στο Περί άρθρων έργο του (πργρ. 72-78): «Γιατρός που ασκεί το επάγ-
γελμά του σε πολυάνθρωπη πόλη, καλό είναι να είναι εφοδιασμένος με ένα τετράγωνο 
σανίδι, μήκους έξι πήχεων (π.2,70 μ), η λίγο παρά πάνω, φάρδους δύο περίπου πήχεων 
(π.0,9μ.) και ύψους όχι παρά πάνω από μια σπιθαμή (0,25μ.). Σε κάθε άκρη πρέπει να 
υπάρχουν στερεά στηρίγματα για δύο στροφάλους. Στο ένα ήμισυ του ξύλου πρέπει να 
υπάρχουν 5-6 μακριές εντομές, που να απέχουν μεταξύ τους τέσσερα δάκτυλα και να 
έχουν φάρδος και βάθος τρία δάκτυλα…

… Στο κέντρο του ξύλου πρέπει να υπάρχει μια βαθειά εντομή τετράγωνη με πλάτος 
περίπου τρία δάκτυλα. Μέσα σ’ αυτή την εντομή τοποθετούμε ένα ξύλο στρογγυλό ανάμεσα 
στο περίνεο και την κεφαλή του μηριαίου οστού… έτσι ώστε να εμποδίζει το σώμα να γλι-
στράει όταν δημιουργούμε με την μία στρόφαλο έκταση στο πόδι» Οι εγκοπές χρειάζονται 
για να μην γλιστρούνε οι μοχλοί αν τους χρειάζεται ο χειροπρακτικός (ο “μοχλικός” ή 
“οργανικός” ιατρός). Με αυτή την περιγραφή αναπαραστάθηκε στο Διεθνές Ιπποκράτειο 
Ίδρυμα στην Κω η κατά littré έκδοσή του (Εικ. 19, ιπποκράτειο ιατρείο με το βάθρο).

Στο ίδιο κείμενο περιγράφει ο ίδιος ο Ιπποκράτης και την μορφή της κλίμακας (σκά-
λας), της άμβης (ενός ξύλινου είδους νάρθηκα), του θεσσαλικού δίφρου (μιας καρέκλας 
με ψιλή και γερή πλάτη) και ενός σκαμνιού για υποκαπνισμούς.

ΗΘοΣ

Εκείνο όμως που μαγεύει στα Ιπποκρατικά κείμενα είναι το ήθος. Το παρακάτω περι-
στατικό δείχνει το μέγεθος του ανδρός: [Ο] Αυτόνομος, εν Ομίλω, εκ κεφαλής τρώματος 
έθανεν εκκαιδεκάτη (16η) ημέρη, θέρους μέσου, λίθω εκ χειρός βληθείς κατά τας ραφάς 
μέσω τω βρέγματι. Τούτο παρέλαθέ μοι δεόμενον πρισθήναι (αυτό μου διέλαθε ότι έπρεπε 
να ανατρηθεί). Έκλεψαν δε μου την γνώμην (με εξαπάτησαν δε) αι ραφαί έχουσιν εν 
σφίσιν εωυτήσι του το σίνος (την βλάβην, την πληγήν). Ύστερον δε καταφανές γίνεται. 
Πρώτον μεν ες την κληίδα (κλείδα), ύστερον δ’ ες την πλευρήν, οδύνη ισχυρή πάνυ, και 
σπασμός ες άμφω τω χείρε ήλθεν. Εν μέσω γαρ είχε της κεφαλής και του βρέγματος 
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το έλκος. Επρίσθη (ανετρήθη) δε πεντεκαιδέκατη (την 15η), και πύον ήλθεν ου πολύ. Η 
δε μήνιγξ ασαπής εφαίνετο… (δεν φαινόταν σάπια) l.V,287, Κούζης 136. 

Είναι συγκλονιστικό και δείχνει το μέγεθος της προσωπικότητας αυτού του ιατρού 
ο οποίος δεν φοβάται να πει: τούτο μοι παρέλαθε. Αυτό μου διέφυγε, έκανα λάθος 
και μου πέθανε ο ασθενής! Ποιος ιατρός θα έκανε σήμερα τέτοια αυτοκριτική και θα 
έγραφε κάτι ανάλογο;

Συμπερασματικά όταν διαβάσει ένας χειρουργός τα παρά πάνω κείμενα θα αναγκαστεί 
να σβήσει κάθε προσωπική υπεροψία, καθώς θα συνειδητοποιήσει ότι ο ίδιος είναι ένας 
μικρός νάνος, ο οποίος κάθεται πάνω στους ώμους ενός γίγαντα. Όχι μόνο του Ιππο-
κράτη αλλά πάνω στις γνώσεις, τις οποίες συνέλλεξαν οι προκάτοχοί του, που πολλές 
φορές ήταν και πριν από 2.500 χρόνια. Θα αναγκαστεί να αναρωτηθεί τι προσέφερε ο 
ίδιος στην ιατρική τέχνη;

Και τότε θα συνειδητοποιήσει ότι ο ίδιος, ότι ίσως να κατάφερε να προσθέσει ένα 
μικρό λιθαράκι στο τεράστιο ψηφιδωτό που λέγεται Ιατρική, αλλά ότι όλα τα άλλα τα 
οποία εφήρμοσε στην ζωή του, τα μάζεψαν, τα κατέγραψαν και του τα κληροδότησαν 
οι δάσκαλοί και οι δάσκαλοι των δασκάλων του. 

Τότε μόνο θα κατανοήσει την μεγάλη σημασία του 2ου άρθρου του Όρκου, που τόσοι 
Ιστορικοί το υποβιβάζουν ως συνδικαλιστικό. «Ηγήσασθαι μεν τον διδάξαντά με την τέχνην 
ταύτην ίσα γενέτησιν εμοίσι, κλπ., κλπ.» καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν προς 

Εικ. 19. Αναπαράσταση κατά E.littro των ορθοπαιδικών οργάνων ενός αρχαίου ιατρείου με τα όρ-
γανα όπως τα έχει περιγράψει ο ίδιος ο Ιπποκράτης. Μπροστά το Ιπποκράτειο Βάθρο. Ιπποκράτειο 
Ιατρείο. Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα Κω.
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αυτόν. Έτσι και εγώ, χωρίς τους δασκάλους μου Erwin Ackerknecht στην Ιστορία της 
Ιατρικής, Erwin Uehlinger στην Παθολογική Ανατομία και Ǻke senning στη Χειρουργική, 
σίγουρα δεν θα στεκόμουν σήμερα εδώ. 

Μακρηγόρησα όμως αρκετά. Κλείνω λοιπόν με ένα εδάφιο από τον μεγαλύτερο 
Ιπποκρατιστή όλων των αιώνων, τον Γαληνό (130-200 μ.Χ), ο οποίος μας λέγει: 

«Αυτά νομίζω αρκούν για σήμερα… άλλωστε απλά υπομνήματα 
(απλές παραπομπές) είναι στα κείμενα του Ιπποκράτη… Δεν 
θεώρησα λοιπόν σωστό να μεταφέρω σ’ αυτό το κείμενο όλα 
όσα τόσο τέλεια έχει Εκείνος καταγράψει. Είπα μόνο τόσα όσα 
αρκούν για να βοηθήσω εκείνο τον αναγνώστη που του μιλούν τα 
αρχαία κείμενα να εξορμήσει να τα διαβάσει και να μπορέσει να τα 
κατανοήσει καλλίτερα» 

«Ταυτ’ αρκείν μοι δοκεί… υπομνήματ’ είναι των Ιπποκράτει… ου γαρ εδικαίωσα 
πάντα μεταφέρειν εις τονδε τον λόγον τα τελέως εκείνωι γεγραμμένα. Τοσούτον 

δε μόνον υπέρ εκάστου είπον, όσον εξορμήσει τε τους εντυγχάνοντας,… τοις των 
παλαιών ομιλήσαι γράμμασι και την εις ράον αυτοίς συνείναι βοήθειαν παρέξει».

Galenus, de naturalibus facultatibus II 9
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Συμπτώσεις Θέσεων και αντιλήψεων 
ανάμεσα στην ιπποκρατική, 
μεταϊπποκρατική και Σύγχρονη 
μαιευτική

Σακελλάριος Ε. Καρπάθιος

Με την παρουσίαση αυτή επιχειρείται η ανάδειξη, δειγματοληπτικά και μόνον, μερικών 
θέσεων και αντιλήψεων, που επικράτησαν πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια, στον τομέα 
της Μαιευτικής και όχι μόνον. Θα επιχειρηθεί ο παραλληλισμός με τις επικρατούσες 
σήμερα αντιλήψεις στον τομέα αυτό και θα καταδειχθεί έτσι η ζώσα αξία της Ιπποκρα-
τικής και μεταϊπποκρατικής ιατρικής. 

Είναι τόση η επικαιρότητα των αντιλήψεων και θέσεων της Αρχαίας Ελληνικής ια-
τρικής, που μόνο θαυμασμό μπορεί να προκαλεί. Αυτό βέβαια ισχύει, κατά κύριο λόγο, 
για τον τομέα της διαγνωστικής μεθοδολογίας και τις περιγραφές των κλινικών εικόνων 
των διαφόρων παθήσεων. Τα αρχαία αυτά κείμενα δεν είναι ορθό να αντιμετωπίζονται 
ως πηγές που ικανοποιούν μόνον κάποιες περιέργειές μας, για το πως ήταν η ιατρική, 
αλλά οφείλουμε να τα εντάξουμε στα πλαίσια της ουσιαστικής ιατρικής παιδείας. Το 
να ασχοληθεί κανείς με τη μελέτη της Ιατρικής της Ιπποκρατικής Συλλογής και των 
Επιγόνων του Ιπποκράτη, θα έχει το προνόμιο της διδαχής και κατανόησης της αξίας 
της παρατήρησης. Γιατί η επαναληπτική παρατήρηση, για παρόμοια ιατρικά συμβάματα, 
καταγραφόμενη και εμπλουτιζόμενη από τις παρατηρήσεις μεταγενεστέρων, οδηγεί στη 
βαθύτερη κατάκτηση της αληθινής και πραγματικής γνώσης. Η παρατήρηση πράγματι 
υπήρξε η μοναδική μέθοδος προώθησης και προόδου της επιστημονικής γνώσης και 
της εδραίωσης της Ορθολογικής Ιατρικής, όπως την εγκαινίασε ο Ιπποκράτης. Η συσ-
σώρευση γνώσεων χωρίς την παρατήρηση, αποτελεί σχεδόν μια μηχανιστική διαδικα-
σία και ακυρώνει την αξία της θεωρητικής κατάρτισης. Η παρατήρηση είναι αυτή που 
πραγματικά αξιοποιεί και πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητά της.

Ο Ιπποκράτης υποστήριζε την άποψη, ότι η πηγή της γνώσης εδράζεται στον τρίποδα: 
Αισθήσεις, Νους (λόγος) και Αποκάλυψη ή διαίσθηση.

Ο ιατρός πρέπει να θεραπεύει, βασιζόμενος στην πείρα και στις παρατηρήσεις, οι 
οποίες ύστερα από λογική επεξεργασία, οδηγούν στη νόηση και γνώση, απορρίπτοντας 
τον παραγωγικό συλλογισμό. 

Η ιπποκρατική μέθοδος διδασκαλίας της ιατρικής βασίστηκε στις βασικές παραμέ-
τρους που περιλαμβάνουν:
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• Παράδοση
• Παρατήρηση
• Πείραμα
• Πιστοποιημένα γεγονότα
• Προσήκοντα λογισμό και επεξεργασία και
• Περαιτέρω αναζήτηση νέων
Η απειρία υποστηρίζει ο Ιπποκράτης «......είναι δυσάρεστο απόκτημα και επιζήμιο 

κεφάλαιο για όσους τη σέρνουν μαζί τους μέρα νύχτα, δεν προσφέρει καμία χαρά, καμιά 
απόλαυση και μόνο τροφοδοτεί τη δειλία και την απερισκεψία. Δύο πράγματα υπάρχουν: 
η πραγματική γνώση που οδηγεί στην επιστήμη και η γνώμη, που συμπίπτει με την άγνοια» 
(Νόμος, κεφ. 4).

Επιμένω να επαναλαμβάνω, ότι με βάση τις γραφές που μας παραδόθηκαν από 
την αρχαιότητα, ο Ιπποκράτης θα ανέμενε μια πολύ γρηγορότερη εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης, από ότι η ιστορική διαδρομή επιφύλαξε. 

Μετά από όσα επιγραμματικά έχουν αναφερθεί, θα μου επιτραπεί να εστιασθώ σε 
συγκεκριμένες αναφορές, για υποστήριξή τους. Η παρουσίαση αυτή δεν είναι τίποτε 
άλλο, παρά μόνον μια ξενάγηση στις αρχαίες πηγές της μαιευτικής επιστήμης, χωρίς 
καμιά προσωπική παρεμβολή, ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματική διάσταση της αξίας 
των πηγών αυτών. Κατά την άποψή μας, στο τέλος κάθε κεφαλαίου είναι απαραίτητο 
να προστίθεται και μια συγκριτική ανάλυση του κλινικού μέρους, με βάση τα σημερινά 
δεδομένα, με τη μορφή ενός βραχύτατου σχολίου.

πΕρι ΕπικυΗΣιοΣ κΕφ. 2 

Αν κάποιο παιδί διαρρήξει τους υμένες ενδομήτρια, πριν ακόμα αρχίσει να βγαίνει, τότε 
ο τοκετός γίνεται πολύ δύσκολος και επικίνδυνος, (ιδίως) αν δεν προηγείται η κεφαλή. Αν 
όμως το παιδί προχωρά προς τα έξω με (άθικτους) τους υμένες και αφού προχωρήσει 
στον τράχηλο της μήτρας απελευθερωθεί από αυτούς, τότε ο τοκετός είναι μάλλον 
εύκολος. Έτσι το παιδί προχωρά από το στόμιο της μήτρας προς τα έξω, ενώ οι υμένες 
κατακρατούνται, ανασπώνται αφ΄εαυτών και μένουν στη θέση τους.

Σχόλιο: Οι Ιπποκρατικοί γιατροί πίστευαν, ότι η ρήξη των εμβρυϊκών υμένων γίνεται 
ενεργητικά από το έμβρυο. Είναι σαφές ότι και σήμερα πιστεύουμε ακριβώς τα ίδια, 
όσον αφορά τη σημασία της πρόωρης ρήξης των υμένων κατά τον τοκετό. Δεν νομίζω 
να χρειάζεται κανένας άλλος σχολιασμός.

πΕρι ΕπικυΗΣιοΣ κΕφ. 6 

Όταν, ενώ το έμβρυο έρχεται με τα πόδια, το υπόλοιπο σώμα του εμβρύου βρίσκεται 
έξω από το στόμιο του κόλπου και το κεφάλι είναι μέσα, τότε περιφέρετε το δάκτυλο 
κυκλοτερώς και έπειτα βοηθάτε παρεμβάλλοντας και τα δύο χέρια μεταξύ του τραχήλου 
και της κεφαλής, αφού τα βρέξετε με νερό και κάνετε εξελκυσμό. Αν είναι έξω από τον 
τράχηλο της μήτρας, αλλά μέσα στον κόλπο, τότε βοηθάτε παρεμβάλλοντας τα χέρια 
σας και περιβάλλοντας την κεφαλή εξέλκετε.

Σχόλιο: Τι περισσότερο κάνουμε σήμερα; Από την περιγραφή αυτή απουσιάζει βέβαια 
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η λεπτομερής παρουσίαση των χειρισμών για την έξοδο της κεφαλής, αλλά δεν αφήνει 
αμφιβολία για το, ότι πρόκειται για τον χειρισμό Bracht. 

πΕρι ΕπικυΗΣιοΣ κΕφ. 8 

Αν ο πλακούς δεν βγαίνει εύκολα, τον αφήνετε όσο το δυνατό περισσότερο με το 
έμβρυο να κρέμεται από αυτόν και τη λεχωϊδα καθισμένη όπως σε δοχείο της νύκτας. 

Πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένο, ώστε να είναι κάπως υπερυψωμένο, έτσι που το 
έμβρυο κρεμασμένο να έλκει με το βάρος του προς τα έξω. Αυτό πρέπει να γίνεται ήπια, 
χωρίς βία, για να μην αποσπασθεί κάτι παθολογικά και προκαλέσει φλεγμονή.

Πρέπει λοιπόν να τοποθετήσετε κάτω από το έμβρυο όσο το δυνατό πιο παχύ στρώμα 
πρόσφατα ξασμένου μαλλιού, για να μπορούν να υποχωρούν σιγά-σιγά δύο ασκοί δε-
μένοι μεταξύ τους και γεμάτοι από νερό. Πάνω από τους ασκούς θα τοποθετήσετε μαλλί 
και πάνω σ΄αυτό θα είναι το έμβρυο. Έπειτα τρυπάτε και τους δύο ασκούς με χονδρή 
βελόνα, ώστε να ρέει το νερό λίγο-λίγο. 

Καθώς το νερό ρέει υποχωρούν οι ασκοί και έλκεται ο ομφάλιος λώρος από το έμβρυο 
και αυτός έλκει τον πλακούντα. ..........Αν σχισθεί ο ομφάλιος λώρος ή και αν κάποιος τον 
κόψει πριν την ώρα του, με τον ίδιο τρόπο κρεμώντας ανάλογα βάρη, επιτυγχάνετε την 
έξοδο του πλακούντα. Αυτή βέβαια είναι η άριστη θεραπευτική αγωγή που εφαρμόζεται 
στις περιπτώσεις αυτές και είναι η ελάχιστα επιβλαβής.

Σχόλιο: Θαυμάζει κανείς την καθαρότητα και ακρίβεια του λόγου και την ιδιαίτερη 
προσοχή που απέδιδαν οι Ιπποκρατικοί γιατροί στην υστεροτοκία. Εκείνο που εντυπω-
σιάζει ιδιαίτερα είναι η ευρηματικότητά τους, ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί 
του ομφαλίου λώρου. Όπως διαπιστώνεται από την περιγραφή των ενεργειών των 
Ιπποκρατικών γιατρών, το σημαντικότερο μέλημά τους ήταν η αποφυγή τραυματισμών, 
για το φόβο ανάπτυξης φλεγμονών, σε μια εποχή μάλιστα κατά την οποία τα αντιβι-
οτικά ήταν εντελώς άγνωστα. Η μόνη ένσταση που θα μπορούσε να αναφερθεί είναι 
η έλξη του πλακούντα από το βάρος του εμβρύου, η οποία πρέπει να αποφεύγεται, 
λόγω κινδύνου ρήξεως των ομφαλικών αγγείων.

πΕρι ΕπικυΗΣιοΣ κΕφ. 9 

Αν σε κάποια γυναίκα συμβεί ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου και αυτό δεν αποβάλ-
λεται, ενώ η μήτρα ήταν υγρή, τώρα πλέον δεν έχει τον εμβρυϊκό σάκκο, αλλά η μήτρα 
έχει στεγνώσει. Tότε κατ’ αρχήν το έμβρυο αναπτύσσει οίδημα, έπειτα λιώνει, σαπίζει το 
σώμα του και ρέει προς τα έξω από το στόμιο της μήτρας. Τελευταία βγαίνουν τα οστά. 
Ενίοτε συμβαίνει και αιμορραγία, αν δεν πεθάνει προηγουμένως η γυναίκα.

Σχόλιο: Σ’ αυτό το κεφάλαιο εντυπωσιάζει η πληρότητα της περιγραφής της εξέλιξης 
του νεκρού εμβρύου, από παθολογοανατομικής άποψης, χωρίς να έχουν κανένα διαγνω-
στικό μέσο. Η αλληλουχία των γεγονότων είναι συμβατή με τις σύγχρονες αντιλήψεις.

πΕρι ΕπικυΗΣιοΣ κΕφ. 10 

Όταν το έμβρυο πεθάνει ενδομήτρια, το συμπεραίνετε και από όλα τα άλλα παθο-
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γνωμονικά σημεία, ενώ συνιστάται να μεταβάλλει τη θέση της, ξαπλώνοντας, πότε 
προς τα δεξιά και πότε προς τα αριστερά. Γιατί αν πεθάνει το παιδί, τότε υπόκειται σε 
μεταβολή της θέσης του μέσα στη μήτρα, ανάλογα με ποια πλευρά γυρίζει η γυναίκα, σαν 
μια πέτρα ή κάτι άλλο, ενώ χαμηλά το υπογάστριο είναι ψυχρό. Αν όμως το παιδί είναι 
ζωντανό και το υπογάστριο είναι θερμό και η κοιλιά με το υπόλοιπο σώμα υπόκειται σε 
μεταβολή και τεντώνεται, γατί τίποτε δεν μεταβάλλεται σ’ αυτήν, χωρίς τη συμμετοχή 
και του υπόλοιπου σώματος.

Σχόλιο: Είναι να μη θαυμάσει κανείς την παρατηρητικότητα και τη λακωνική, αλλά σαφή 
διαγνωστική περιγραφή του Ιπποκρατικού γιατρού; Ουδέν σχόλιο. Όπως προκύπτει 
και από άλλα κεφάλαια και τους αφορισμούς της Ιπποκρατικής Συλλογής, με την 
παραπομπή σε παθογνωμονικά σημεία, εξυπακούεται, ότι αναφέρεται στην απώλεια 
της σπαργής των μαστών, στην απουσία σκιρτημάτων του εμβρύου και των γνωστών 
νευροφυτικών διαταραχών της κύησης.

πΕρι ΕπικυΗΣιοΣ κΕφ. 11 

Αν μια επίτοκος που έχει ωδίνες συμβεί να έχει μεγάλη ανώδυνη αιμορραγία, πριν 
από τη γέννηση του παιδιού, τότε υπάρχει κίνδυνος να αποβληθεί νεκρό παιδί ή να 
γεννηθεί μη βιώσιμο......... 

Σχόλιο: Είναι σαφές, ότι αναφέρεται σε αιμορραγία κατά 
τον τοκετό, λόγω προδρομικού πλακούντα. Το ενδεχόμενο 
να γεννηθεί νεκρό το παιδί ή να μην είναι βιώσιμο ισχύει 
και σήμερα ακόμα, στις περιπτώσεις κακής διευθέτησης 
του τοκετού ή ανεπαρκούς παρακολούθησής του.

πΕρι ΕπικυΗΣιοΣ κΕφ. 15 

Σε γυναίκα που έχει δύσκολο τοκετό, αν το παιδί κατακρατείται στη μήτρα και δεν 
βγαίνει εύκολα, αλλά επίπονα και με ιατρικούς χειρισμούς, τότε τα παιδιά είναι βραχύβια. 
Σε αυτά είναι αναγκαίο να μην αποκόψετε τον ομφάλιο λώρο πριν ουρήσουν ή φταρνι-
στούν ή κραυγάσουν, αλλά να τον αφήσετε. Η γυναίκα να πλησιάζει όσο το δυνατό πιο 
κοντά στο παιδί και αν διψά να πιει μελόνερο. Αν ο ομφάλιος λώρος είναι διογκωμένος 
(σφριγηλός) όπως ο τράχηλος της μήτρας, το παιδί θα κινηθεί ή θα φταρνισθεί και θα 
εκσφενδονίσει κραυγή και αφού (αρχίσει) να αναπνέει, τότε να τον αποκόψετε. Αν όμως 
δεν είναι διογκωμένος ο ομφάλιος λώρος και καθώς περνά ο χρόνος δεν κινείται το 
παιδί, αυτό δεν θα επιβιώσει.

Σχόλιο: Στο κεφάλαιο αυτό αξιολογείται το γεγονός του επίπονου τοκετού και ιδιαίτερα 
αν χρειασθούν επεμβατικοί ιατρικοί χειρισμοί. Δίδεται σημασία στη διατήρηση της 
επικοινωνίας του εμβρύου με τον πλακούντα μέσω του ομφαλίου λώρου, προφανώς για 
να δοθεί περισσότερο αίμα στο έμβρυο. Η σπαργή του ομφαλίου λώρου αξιολογείται 
ως καλό προγνωστικό σημείο για την έκβαση της κατάστασης του παιδιού. 
Σήμερα βέβαια παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζονται πολύ πιο δραστικά, με την 
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άμεση μεταφορά στις ειδικές μονάδες εντατικής θεραπείας των νεογεννήτων και την 
άμεση διασωλήνωσή τους, αν χρειαστεί, αφού αναρροφηθούν οι εκκρίσεις από τις 
αεροφόρους οδούς.

πΕρι ΕπικυΗΣιοΣ κΕφ. 17 

Αν μια (γυναίκα), ενώ είναι επίτοκος έχει κοίλους τους οφθαλμούς, είναι ελαφρά οι-
δηματώδης στο πρόσωπο και ολόκληρη, έχει οίδημα στα πόδια και φαίνεται σαν να έχει 
λεμφικό οίδημα, τα ωτιαία πτερύγια είναι χλωμά, το ακρορρίνιο είναι χλωμό και τα χείλη 
της είναι μελανιασμένα, τότε θα γεννήσουν νεκρά έμβρυα ή ζωντανά μεν αλλά σε κακή 
κατάσταση, μη βιώσιμα και αναιμικά, σαν να πάσχουν από αρρώστια ή γεννούν πρόωρα 
μη βιώσιμα. .........Από όλο το πρόσωπο, το ακρορρίνιο πρωτοφανερώνει τη μεταβολή, 
παίρνοντας (το κανονικό της) χρώμα.

Σχόλιο: Η περιγραφόμενη κλινική εικόνα είναι συμβατή με βαρειά προεκλαμψία μετά 
τον τοκετό. Η περιγραφή είναι υποδειγματικά πλήρης. Η περιγεννητική νοσηρότητα 
και θνησιμότητα, στις περιπτώσεις αυτές, παρατηρούνται σε αυξημένο ποσοστό.

πΕρι ΕπικυΗΣιοΣ κΕφ. 27 

Η γυναίκα εκείνη που καθίσταται μεν έγκυος, αλλά αποβάλλει τα παιδιά της στο δίμη-
νο και ακριβώς κατά τον ίδιο χρόνο, ούτε νωρίτερα, ούτε αργότερα, και αυτά τα ίδια τα 
παθαίνει δύο ή τρεις φορές .......η μήτρα σε αυτές τις γυναίκες δεν αυξάνεται περαιτέρω 
(σε χωρητικότητα), ανάλογα με το αναπτυσσόμενο παιδί καθώς δεν ξεπερνά το δίμηνο ή 
το τρίμηνο ....... της κύησης. Αντιθέτως ενώ αυτό αναπτύσσεται, η μήτρα δεν είναι ικανή 
(να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις) και λόγω αυτού αποβάλλεται το παιδί στην ίδια ηλικία 
της κύησης.

Σχόλιο: Προφανώς πρόκειται για περιπτώσεις ανωμαλιών διαπλάσεως της μήτρας. 
Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός πρόκλησης των αυτομάτων εκτρώσεων δεν έχει να 
ζηλέψει τίποτε από αυτά που υποστηρίζουμε σήμερα.

πΕρι ΕπικυΗΣιοΣ κΕφ. 28 

Αν σε κάποια (γυναίκα) η μήτρα της γεμίσει από πύον ή μετά από τοκετό ή μετά από 
αποβολή ή από άλλες αιτίες και αυτό δεν (εγκλωβίζεται) μέσα σε άλλο θύλακα ή το πύον 
δεν περιβάλλεται από μεμβράνη (δεν περιχαρακώνεται), όπως συμβαίνει σε απόστημα, 
τότε ωφελεί να κατευθύνετε στο στόμιο της μήτρας μια μήλη που χρησιμοποιείται για 
επαλείψεις, γιατί τότε θα είναι λιγότερο αναγκαίες οι πλύσεις με κλυστήρα, εφ’ όσον 
αποβληθεί το πύον με τη μήλη........... 

Σχόλιο: Πρόκειται για πυόμητρα, αποτέλεσμα ενδομητρίτιδος ή άλλης αιτιολογίας. Η 
επιλογή της διαστολής του τραχηλικού στομίου με τη μήλη, είναι ότι το καλύτερο θα 
μπορούσε να γίνει. Σε κάθε περίπτωση που υφίσταται εγκλωβισμός πυώδους συλλογής 
και σχηματισμός αποστήματος, μετά την εμφάνιση του σημείου του κλυδασμού είναι 
απαραίτητη η εγχειρητική διάνοιξη και παροχέτευσή του.
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πΕρι ΕγκαΤαΤομΗΣ ΕμΒρυου κΕφ. 3. 

Σε μερικές (επίτοκες γυναίκες) τρέχουν έξω (από τον κόλπο) ακαθαρσίες με αμνιακό 
υγρό πριν από (την έξοδο) του εμβρύου και κατ’ ανάγκην τότε οι ωδίνες γίνονται τραχείες 
και οδυνηρές. Όσες όμως δεν αποβάλλουν ακαθαρσίες με το αμνιακό υγρό απαλλάσ-
σονται ευκολότερα από τον τοκετό.

Σχόλιο: Στο μικρό αυτό κεφάλαιο περιγράφεται κάτι πολύ γνωστό, το οποίο ισχύει και 
σήμερα. Την τεχνητή ρήξη των εμβρυϊκών υμένων προφανώς την απέφευγαν οι Ιππο-
κρατικοί ιατροί, ενώ σήμερα, κακώς βέβαια, αποτελεί μέθοδο επιτάχυνσης του τοκετού.

πΕρι γυναικΕιΩν α κΕφ. 35

Τώρα θα μιλήσω περί των λοχίων και περί αποβαλλομένων μετά τον τοκετό. Όταν η 
γυναίκα δεν αποβάλλει τα λόχια ή δεν έρχεται η έμμηνος ρύσις ή η μήτρα είναι σκλη-
ρή, τότε η οσφύς καταλαμβάνεται από πόνο και έχει ακόμα οξείς πόνους στα πλάγια 
μεσογάστρια, τις βουβωνικές χώρες, τους μηρούς και τους άκρους πόδες∙ η κοιλιά 
διογκώνεται, ρίγη διαπερνούν το σώμα της και από αυτά προκαλείται υψηλός πυρετός. 
Ενώ έτσι έχει η κατάστασή της, αν μεν είναι απύρετη να κάνει............ 

Σχόλιο: Προφανώς πρόκειται για λοχιόμητρα, η οποία επιπλέκεται από θρομβοφλε-
βίτιδα των σκελών.

πΕρι γυναικΕιΩν α κΕφ. 40

Αν μετά από τοκετό αποφραχθεί εντελώς το αιδοίο, γιατί το έχω δει και αυτό, αν 
εξελκωθεί λοιπόν η είσοδος του αιδοίου και οσάκις εξελκωθεί οφείλεται σε βίαιη 
άσκηση πίεσης κατά τον τοκετό από την έξοδο του εμβρύου και δημιουργεί πληγή που 
μοιάζει με διάβρωση. Αν αναπτυχθεί έντονη φλεγμονή και τα χείλη του αιδοίου έλθουν 
σε στενή συνάφεια το ένα με το άλλο, λόγω της φλεγμονής τότε συγκολλώνται μεταξύ 
τους καθώς είναι εξελκωμένα. Συμβαίνει και επαφή και σύμφυση, που κρατούν συνδε-
δεμένα τα αμφοτερόπλευρα χείλη, καθώς έχει επισχεθεί η αποβολή των λοχίων, γιατί 
αν συνέβαινε η αποβολή των λοχίων δεν θα μπορούσαν να συμφυθούν οι εξελκώσεις, 
ενώ τώρα ρέουν μέσα τους (στις σχηματισθείσες συμφύσεις) και διογκώνονται σαν μια 
παράξενη σάρκα. ..........

Σχόλιο: Όπως αναφέρεται στην αρχή πρόκειται για πολύ σπάνια επιπλοκή μετά τον 
τοκετό. Αφήνεται να εξυπονοηθεί ότι στην περίπτωση αυτή ο τοκετός διενεργήθηκε 
από κάποιον άλλο ιατρό, όχι και τόσο έμπειρο. Πρόκειται πιθανόν για ανάπτυξη εστίας 
ενδομητρίωσης.

πΕρι γυναικΕιΩν α κΕφ. 50

Αν η μήτρα φλεγμανθεί μετά τον τοκετό, το σώμα καταλαμβάνεται από ήπιο πυρετό 
και η όραση γίνεται ομιχλώδης. Το αίσθημα θερμότητας ουδέποτε εγκαταλείπει την 
κοιλιακή χώρα. Η γυναίκα διψά και πονά στα ισχία και πρήζεται έντονα το υπογάστριο, 
ενώ η κοιλιά ερεθίζεται. Η αφόδευση είναι κακής ποιότητας και δύσοσμη. Καταλαμβά-
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νεται από υψηλό πυρετό, ανορεξία και πόνο κατά τη βρεγματική χώρα και ο οισοφάγος 
δεν μπορεί να προσελκύσει τα ποτά και τις τροφές, αδυνατώντας να τις πέψει. Αν δεν 
θεραπευθούν αμέσως, οι περισσότερες γυναίκες πεθαίνουν ..........

Σχόλιο: Η κλινική εικόνα περιγράφεται λεπτομερώς και επιτρέπει την υπόνοια ατελούς 
ρήξης της μήτρας.

πΕρι γυναικΕιΩν α κΕφ. 67

Αν η γυναίκα λόγω σηπτικής έκτρωσης υποστεί σοβαρή κάκωση ιστών ή αν μετά από 
εφαρμογή ερεθιστικών κολπικών υποθέτων εξελκωθεί η μήτρα, καθώς οι γυναίκες πάντα 
ενεργούν από μόνες τους πολλά και εφαρμόζουν θεραπευτικές αγωγές, Αν το έμβρυο 
λοιπόν έχει αποβληθεί και η γυναίκα δεν υποβληθεί σε απομάκρυνση του περιεχομένου 
της μήτρας, αλλά αυτή αναπτύσσει βαριά φλεγμονή και αποφραχθεί τότε παρεμποδί-
ζεται η πλήρης αποβολή όσων υφίστανται μέσα σ’ αυτήν, ............Αν κατά τον τοκετό 
τραυματισθεί σοβαρά η μήτρα, λόγω του ότι το έμβρυο δεν έρχεται φυσιολογικά, θα 
υποφέρουν από τα ίδια, όπως μετά τον τραυματισμό της μήτρας λόγω αποβολής. Η 
νόσος θα έχει τις ίδιες εναλλαγές και την ίδια κατάληξη με αυτές, είτε ο τραυματισμός 
οφείλεται σε αποβολή, είτε σε τοκετό. Αν τα παράγωγα της κύησης αποβληθούν πλή-
ρως και αν οι εξελκώσεις δεν είναι μεγάλες, η γυναίκα θα υποφέρει λιγότερο και με την 
έγκαιρη θεραπευτική αγωγή ανακτά την υγεία της. 

Είναι λοιπόν αναγκαίο η (ιατρική) φροντίδα και η προσοχή σας να είναι άμεση, αν 
αναπτυχθούν έλκη μέσα στην μήτρα, καθ’ όσον καθώς αναπτύσσονται σε χαλαρό πε-
ριβάλλον, γρήγορα καθίστανται σαπρά. Να θεραπεύετε τις εξελκώσεις αυτές όπως και 
στο υπόλοιπο σώμα και πρέπει να τις απαλλάσσετε από τη φλεγμονή, να τις καθαρίζετε 
εντελώς από τις εκκρίσεις, να τις ανακουφίζετε και να τις οδηγείτε σε επούλωση......... 

Σχόλιο: Πρόκειται για ανάλυση των κινδύνων που οφείλονται στην κατακράτηση παρα-
γώγων της κύησης μετά από τοκετό ή αποβολή ή και σε τραυματισμό των γεννητικών 
οργάνων κατά τις μαιευτικές επεμβάσεις. Τα ίδια ισχύουν και σήμερα.

πΕρι γυναικΕιΩν α κΕφ. 72

Τόσα είχα να αναφέρω για τα νοσήματα που συμβαίνουν λόγω των αποβαλλομέ-
νων λοχίων. Οι κίνδυνοι από αυτά δεν είναι μικροί και επειδή είναι ταχείας εξέλιξης 
μεταβάλλονται γρήγορα∙ από αυτούς υποφέρουν περισσότερο οι πρωτοτόκες, παρά 
αυτές που είναι έμπειρες στους τοκετούς. Τα λόχια στην υγειά γυναίκα, στην αρχή είναι 
αρκετά και αποβάλλονται σε ποσότητα όσο μια και μισή αττική κοτύλη (0.3435 λίτρα) ή 
και λίγο περισσότερα και έπειτα λιγοστεύουν προοδευτικά μέχρις ότου σταματήσουν. 
Αποβάλλεται δε όπως το αίμα από τα ιερά σφάγια και πήζει γρήγορα, αν είναι υγιής, 
όπως ανέφερα και πρόκειται να διατηρήσει την υγεία της. Η αποβολή των λοχίων μετά 
τον τοκετό, όπως συμβαίνει ως επί το πλείστον στις υγιείς γυναίκες, διαρκεί το μέγιστο 
σαράντα δύο ημέρες,.........Στις περιπτώσεις αυτών που αποβάλλουν τα έμβρυά τους, η 
αποβολή των λοχίων διαρκεί ανάλογες ημέρες με την ηλικία της κύησης και πιο συγκε-
κριμένα στα νεότερης ηλικίας της κύησης, τα αποβαλλόμενα διαρκούν λιγότερες ημέρες, 
ενώ στα μεγαλύτερης ηλικίας περισσότερες ημέρες. Οι επιπλοκές που σχετίζονται με 
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την αποβολή των λοχίων είναι οι ίδιες και σε αυτήν που θα εκφυλίσει το έμβρυο και σε 
αυτήν που θα γεννήσει,......Η απώλεια βέβαια των παιδιών κατά τον τοκετό είναι πιο δυ-
σβάσταχτη. Διότι ως γνωστόν, δεν είναι δυνατό να απολεσθεί το έμβρυο χωρίς άσκηση 
βίας ή χωρίς τη χορήγηση φαρμάκου ή ποτού ή φαγητού ή κολπικών υποθέτων ή με 
κάποιο άλλο μέσο. Η βία είναι οδυνηρή, γιατί με αυτή υπάρχει κίνδυνος να εξελκωθεί ή 
να φλεγμανθεί η μήτρα και αυτό είναι επικίνδυνο.

Σχόλιο: Εστιάζεται στη φυσιολογική αποβολή των λοχίων μετά τον τοκετό ή την απο-
βολή. Η ποσότητά τους είναι ανάλογη της ηλικίας της κύησης, όπως και η διάρκεια 
της λοχείας, η οποία υπολογίζεται σε σαράντα δύο ημέρες, όπως και σήμερα. 

πΕρι γυναικΕιΩν Β κΕφ. 4

,,,,,, Εκβάλλει κόκκινο αίμα με διόγκωση του υπογαστρίου, η γυναίκα γίνεται ισχνή, 
αδύναμη και συσπάται, στη ψηλάφηση πονά σαν να έχει πληγή και καταλαμβάνεται από 
πυρετό με τρυγμό των δοντιών. Πονά ακόμα και σε αυτά τα εξωτερικά γεννητικά όργα-
να, το εφήβαιο, το πλάγιο μεσογάστριο, τις λαγόνιες χώρες, τον αυχένα, την κοιλιά, το 
στήθος, τις ωμοπλάτες ως και όλα τα υπόλοιπα μέρη του σώματος και καταλαμβάνεται 
από αδυναμία και λιποθυμική τάση και το χρώμα του δέρματος αλλάζει. Αν η νόσος 
επιμηκυνθεί όλα αυτά επιδεινώνονται και η νόσος γίνεται πιο εμφανής, τα κοίλα των 
οφθαλμών προέχουν και τα πόδια πρήζονται. Η νόσος αυτή καταλαμβάνει την γυναίκα, 
κατά κύριο λόγο, μετά τον τοκετό αν κάτι εντελώς φθαρμένο μέσα στην κοιλότητα της 
μήτρας δεν αποβληθεί, αλλά και όταν το έμβρυο φθαρεί και σαπίσει μέσα της.

Σχόλιο: Πρόκειται για την ανάπτυξη σηψαιμικής κατάστασης λόγω κατακράτησης 
λοχίων ή ενδομητρίου θανάτου του εμβρύου. Σήμερα καταγράφονται παρόμοιες κα-
ταστάσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται πρωτίστως με την αντιβιοτική κυρίως κάλυψη.

πΕρι γυναικΕιΩν Β κΕφ. 11.

...... Αποβάλλεται πρασινοκίτρινη έκκριση γλοιώδης. όπως αυτή από αυγό, και το 
υπογάστριο διογκώνεται, γίνεται σκληρό και αν το ψηλαφήσετε είναι επώδυνο, τρίζουν 
τα δόντια της, καταλαμβάνεται από πυρετό και πονά στο εφήβαιο, στα έξω γεννητικά 
όργανα, στο υπογάστριο και τις λαγόνιες χώρες, ενώ λιποθυμά και παρουσιάζει μεγάλη 
ανησυχία, περιφερική ψύξη με άφθονο ιδρώτα, οι σφυγμοί με την ψηλάφηση του χεριού 
είναι εξασθενημένοι με διαλείψεις και αμέσως μετά χάνονται. Αν επιζήσει το χρώμα 
του δέρματος μεταβάλλεται και γίνεται σαν το κερί και το δέρμα της στην πίεση των 
δακτύλων είναι μαλακό και αφήνει εντύπωμα, όπως σε ζυμάρι· τα πόδια και τα σκέλη 
είναι πρησμένα. Η νόσος εμφανίζεται κατά κύριο λόγο, όταν κάτι εκφυλισμένο ή σάπιο 
παραμείνει μέσα στη μήτρα, μετά τον τοκετό....... 

Σχόλιο: Η περιγραφή αυτή είναι συμβατή με σηψαιμική εικόνα, πυελική θρομβοφλεβίτιδα 
και αμφοτερόπλευρη θρομβοφλεβίτιδα των σκελών. Η περιγραφή είναι λεπτομερής 
και πλήρης. Πιθανότατα πρόκειται για σηπτική έκτρωση ή σε κατακράτηση τμήματος 
του πλακούντα ή επιλόχεια λοίμωξη, άλλης αιτιολογίας.
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πΕρι γυναικΕιΩν Β κΕφ. 13.

Θεραπεία της παθολογικής κάκοσμης με νεκρωμένους ιστούς έκκρισης από τον κόλπο: 
Εκρέει αιματώδης (ύφαιμος) παθολογική έκκριση από τον κόλπο, σαν υγρό από ψημένα 
κρέατα, που ερεθίζει όπως η άλμη και διηθεί και εξελκώνει τα εξωτερικά γεννητικά όργανα, 
ενώ η μήτρα εμφανίζει εκ νέου εξελκώσεις, όπως και οι γειτονικοί ιστοί, οι μηροί και οι 
άλλοι παρακείμενοι ιστοί. Όταν στάζει σταγόνες στο φόρεμά της αφήνουν λεκέδες που 
δύσκολα καθαρίζονται στο πλύσιμό τους. ’Η κοιλιά διογκώνεται και σκληραίνει και αν την 
ψηλαφήσετε πονά, έχει μικρό πυρετό με ρίγος, πονά στα εξωτερικά γεννητικά όργανα, 
στην πρωκτική χώρα, το υπογάστριο, τα πλάγια μεσογάστρια, τα ισχία και τις λαγόνιες 
χώρες∙ νιώθει εξασθενημένη και ψυχρή και το χρώμα του δέρματός της μεταβάλλεται σε 
ικτερικό. Αν επιμηκυνθεί η διάρκεια της νόσου, όλα αυτά χειροτερεύουν περισσότερο, 
η υποφθάλμια περιοχή προεξέχει, τα πόδια εξοιδαίνονται όπως και η περιοχή από τις 
λαγόνιες χώρες μέχρι τα σκέλη. Η νόσος καταλαμβάνει τη γυναίκα όταν εκφυλισθεί κάτι 
από το έμβρυο κατά την κύηση ή λόγω σηπτικής έκτρωσης. 

Σχόλιο: Αποτελεί ακόμα μια πλήρη περιγραφή σηπτικής μαιευτικής επιπλοκής. Η 
περιγραφή είναι πληρέστατη και αντανακλά την εξαιρετική παρατηρητικότητα του 
ιπποκρατικού ιατρού, ο οποίος τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζει την κατάσταση, 
ενεργητικά μεν, αλλά σχεδόν αδύναμος, λόγω περιορισμένων θεραπευτικών δυνατοτήτων.

πΕρι γυναικΕιΩν Β κΕφ. 44

Όταν μια γυναίκα που διανύει την περίοδο μετά τοκετό σηκώσει φορτίο μεγαλύτερο 
από ότι της επιτρέπουν οι φυσικές της δυνάμεις ή χοντροαλέθει, ή τεμαχίζει ξύλα, ή 
τρέχει, ή ενεργεί διάφορες παρόμοιες δράσεις, τότε η μήτρα πέφτει έξω στις περισσό-
τερες περιπτώσεις. Ενίοτε αυτό συμβαίνει και μετά από φτάρνισμα, το οποίο μάλιστα 
πιέζει δυνατά, αν καθώς φτερνίζεται βίαια το αναχαιτίζει συλλαμβάνοντας τη μύτη της.

Σχόλιο: Αναφέρεται εμμέσως σε οδηγίες για την περίοδο της λοχείας, ώστε να 
αποφευχθούν μακροχρόνιες επιπτώσεις της χαλάρωσης των υποστηριγμάτων των 
γεννητικών οργάνων.

πΕρι γυναικΕιΗΣ φυΣιοΣ κΕφ. 1

Για τη γυναικεία ιδιοσυστασία και τις ασθένειες έχω να αναφέρω τα ακόλουθα: 
Για τούτα ανάμεσα στους ανθρώπους κύρια αιτία είναι η κληρονομικότητα [το θείον] 

και έπειτα (ακολουθούν) οι ιδιοσυστασίες των γυναικών και οι χροιές (του δέρματός) 
τους. Οι κατάλευκες είναι υγρότερες και πλαδαρότερες, οι μελαψές είναι στεγνό-
τερες και σφιχτότερες, ενώ ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες κατατάσσονται οι 
καστανόχρωμες. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ηλικίες, οι νεαρές είναι υγρότερες και 
ως επί το πλείστον πολύαιμες, οι ηλικιωμένες είναι στεγνότερες και ολιγαιμικές, ενώ 
οι ενδιάμεσές τους έχουν κάτι ενδιάμεσο και από τις δύο (ομάδες). Πρέπει αυτός που 
χειρίζεται σωστά όλα αυτά, να ξεκινά πρώτα με την επίκληση των θεών και μετά να 
εκφέρει γνώμη για τις ιδιοσυστασίες των γυναικών, τις ηλικίες, τις εποχές του έτους 
και τους τόπους, όπου ζουν. Διότι άλλοι μεν τόποι είναι ψυχροί, άλλοι υγροί, άλλοι 
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θερμοί, άλλοι ξηροί και άλλοι είναι με στάσιμα νερά .........

Σχόλιο: Στην πρώτη παράγραφο προτάσσεται η πρωταρχική σημασία του θείου, ως 
αιτιολογικού παράγοντα των ασθενειών και των ιδιοσυστασιών των ανθρώπων. Αν 
υποτεθεί, ότι γίνεται αποδεκτή η έννοια του θείου, τότε εξ αρχής θεωρείται αντίθετη με τις 
Ιπποκρατικές αντιλήψεις περί ορθολογικής ιατρικής και επομένως τίθεται θέμα γνησιότητας 
του Πεί Γυναικείης Φύσιος.
Κατά την άποψή μας η λέξη θείον πρέπει να μεταφρασθεί με τη λέξη κληρονομικότητα 
ή κληρονομική επίδραση, η οποία σαφώς έχει και μια θεϊκή διάσταση. Με αυτή την 
απόδοση του κειμένου ολοκληρώνεται και η νοηματική συνοχή της δεύτερης παραγρά-
φου, ανταποκρινόμενη έτσι στην Ιπποκρατική ορθολογική θεωρία και διδασκαλία. Έτσι 
ολόκληρη η πρόταση διαμορφώνεται ως εξής: «Για τούτα ανάμεσα στους ανθρώπους 
αιτία είναι η κληρονομικότητα, η ιδιοσυστασία και η χροιά του δέρματός τους». Υπέρ 
της άποψης αυτής είναι και το γεγονός, ότι αμέσως με το ξεκίνημα της διδασκαλίας 
του προσδιορίζει και τις απόψεις του, που είναι απαλλαγμένες από θεοκρατικές αντιλή-
ψεις. Εκφράζει αμέσως την πεμπτουσία της ορθολογικής ιατρικής με την αναφορά του 
«Στη γνώση της ιδιοσυστασίας των γυναικών, της ηλικίας, των εποχών και του φυσικού 
περιβάλλοντος όπου ζουν». Και δίνει ψήγματα της περιβαλλοντικής του συνείδησης, 
συνεχίζοντας αμέσως παρακάτω «Από τους τόπους διαβίωσης άλλοι είναι ψυχροί, άλλοι 
έχουν τρεχούμενα νερά, άλλοι είναι θερμοί, άλλοι ξηροί και άλλοι με στάσιμα νερά».

Να σημειωθεί ότι οι αρχαίοι Έλληνες ακολουθούσαν πάντοτε την αρχή «Από Θεού 
Άρχεσθαι». Έτσι και στο κεφάλαιο «Περί Γυναικείης φύσιος» ακολουθείται αυτή η 
αρχή, πριν αρχίσει τη διδασκαλία του.

πΕρι γυναικΕιΗΣ φυΣιοΣ κΕφ. 2

Αν παρουσιασθεί κατακράτηση υγρών στη μήτρα τους [ύδερος εν τοίσι μήτρησιν], η 
έμμηνη ρύση λιγοστεύει και γίνεται κακής ποιότητας, έπειτα εξαφανίζεται απότομα και η 
κοιλιά ξαναπρήζεται [επανοιδέει], ενώ οι μαστοί μαραίνονται. Κατά τα άλλα υποφέρει και 
νομίζει ότι εγκυμονεί (ότι συνεχίζεται η εγκυμοσύνη), ενώ από όλα αυτά καταλαβαίνετε, 
ότι η γυναίκα υγραίνεται (στα γεννητικά της όργανα) [και τουτέοισι γνώση ότι υδεραίνει]. 
Αυτά επιβεβαιώνονται και από (τη μαία) με τη ψηλάφηση του στομίου της μήτρας, το 
οποίο φαίνεται ισχνό (μόλις ψηλαφούμενο). Ακολουθεί η εμφάνιση πυρετού και υδρόρ-
ροιας [και πύρ και ύδωρ αυτήν λαμβάνει]. Όσο περνά ο χρόνος τόσο επιδεινώνονται 
αυτά και ο πόνος επεκτείνεται στο υπογάστριο, στα λαγόνια και στις νεφρικές χώρες 
[νειαίρην γαστέρα και τας ιξύας και τους κενεώνας]. Αυτή η νόσος προκαλείται από 
σηπτική απειλούμενη έκτρωση [τρωσμός], επισυμβαίνει όμως και από άλλα αίτια...........

Σχόλιο: Η όλη περιγραφή της πάθησης είναι συμβατή με τη συμπτωματολογία και 
σημειολογία επιπλοκής της σηπτικής απειλούμενης αυτόματης έκτρωσης, την οποία 
αποκαλεί «τρωσμό». Τα περιγραφόμενα συμπτώματα αποδίδονται σε μια συγκεκρι-
μένη μορφή αυτόματης έκτρωσης την οποία σήμερα χαρακτηρίζουμε ως σηπτική 
απειλούμενη έκτρωση. Πιθανότατα ο όρος «τρωσμός» είναι συμβατός με τον όρο 
σηπτική έκτρωση.

Σε υποστήριξη όσων αναφέρθηκαν, θεωρήθηκε σκόπιμη η συγκριτική παρατήρηση 
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των σημερινών δεδομένων με εκείνα που αναφέρονται στο αρχαίο κείμενο: Η σηπτική 
έκτρωση εκδηλώνεται με κολπική υπερέκκριση αναμειγμένη με λίγο αίμα (το οποίο 
στην περιγραφή του αρχαίου κειμένου αναφέρεται ως «επιμήνια»). Το κύημα συνήθως 
υποστρέφεται και επειδή δεν εμφανίζεται η έμμηνη ρύση η γυναίκα εξακολουθεί να 
νομίζει ότι είναι ακόμη έγκυος, ενώ υποχωρούν τα πιθανά σημεία της κύησης, όπως 
για παράδειγμα η χαλάρωση των μαστών. Όσο περνά ο καιρός εγκαθίσταται πυρετός 
και η ενδομητρική φλεγμονή επεκτείνεται στα εξαρτήματα της μήτρας και από εκεί 
στην περιτοναϊκή κοιλότητα. Παράλληλα συνυπάρχει και ουρολοίμωξη. Όλα αυτά οδη-
γούν σε πόνο στο υπογάστριο, στις λαγόνιες και τις νεφρικές χώρες. Λόγω εντερικής 
πάρεσης η κοιλιά διογκώνεται και βαθμιαία εγκαθίσταται γενικευμένη περιτονίτις. Ο 
Ιπποκρατικός όρος «τρωσμός» πιθανότατα αντιστοιχεί στη ¨σηπτική έκτρωση¨, όπως 
ήδη έχει αναφερθεί.

πΕρι γυναικΕιΗΣ φυΣιοΣ κΕφ. 9

Αν δεν αποβληθούν τα λόχια μετά τον τοκετό [εκ του τόκου μη καθαρθή] διογκώ-
νονται η κοιλιά και τα σκέλη και εμφανίζονται ρίγος και πόνος στο υπογάστριο και τις 
λαγόνιες χώρες [νειαίρην γαστέρα και τας ιξύας]. Ο πόνος μερικές φορές επεκτείνεται 
ψηλότερα στα κοιλιακά σπλάχνα και η γυναίκα εμφανίζει λιποθυμική τάση. Από αυτά 
πάσχει στην αρχή της νόσου και καθώς περνά ο χρόνος η περιοχές των κάτω από τα 
βλέφαρα κοιλωμάτων [τα κοίλα του προσώπου] γίνονται εξέρυθρες........

Σχόλιο: Πρόκειται για ακόμα μία περίπτωση λοχιόμητρας, από τις πάρα πολλές που 
αναφέρονται στην Ιπποκρατική Συλλογή. Εντυπωσιάζει η λεπτομερής περιγραφή της 
εξέλιξης σε σηψαιμική εικόνα. Σήμερα με τη χρήση των αντιβιοτικών αποφεύγεται 
αυτή η εξέλιξη.

πΕρι γυναικΕιΗΣ φυΣιοΣ κΕφ. 19

Όταν ενώ (η γυναίκα) είναι έγκυος, εκφυλισθεί [διαφθείρη] το έμβρυο κατά τον πρώτο 
ή δεύτερο μήνα και δεν μπορεί να το αποβάλει [και εκφέρειν ου δύνηται], τότε η μήτρα 
γίνεται υπερβολικά αδύνατη και είναι αναγκαίο να την καθαρίσετε από το περιεχόμενό 
της (με επέμβαση προφανώς)........

Σχόλιο: Ουδέν σχόλιο. Ισχύει και σήμερα αυτή η άποψη.

πΕρι ΕπΤαμΗνου κΕφ. 1

Τα επτάμηνα έμβρυα σχηματίζονται μετά από (κύηση) εκατόν ογδόντα δύο ημερών 
και κάτι από μία ημέρα, υπολογίζοντας δέκα πέντε ημέρες για τον πρώτο μήνα και εκατό 
σαράντα επτά ημέρες και μισή, για τους πέντε επόμενους∙ για να συμπληρωθούν κατά 
προσέγγιση δύο μήνες χρειάζονται εξήντα μία ημέρες. Ούτως εχόντων των πραγμάτων, 
για να φτάσουν τον έβδομο μήνα, περισσεύουν, για να συμπληρωθεί το χρονικό αυτό 
διάστημα, πάνω από είκοσι ημέρες, που (όλες μαζί) είναι οι μισές ημέρες του έτους και 
το μισό μέρος μιας ημέρας..........

Όταν λοιπόν φθάσει στην έναρξη της συμπλήρωσης της ωρίμανσής του, το έμβρυο 
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αναπτύσσεται (σε μέγεθος) και καθίσταται πολύ δυνατόν στο τέλος με την συμπλήρωση 
του χρόνου μάλλον, παρά σε όλο το άλλο χρονικό διάστημα. Οι εμβρυϊκοί υμένες μέσα 
στους οποίους, τρεφόταν από την αρχή, όπως εκείνοι που περιβάλλουν τα στάχυα, 
υποχωρούν προς τα κάτω αναγκαζόμενοι από την πίεση, πριν συμπληρωθεί τελείως η 
ωριμότητα του καρπού (εμβρύου – κατ’ αντιστοιχία). Έτσι λοιπόν τα πολύ ισχυρά και 
αναπτυγμένα έμβρυα πιέζουν ισχυρώς και αφού διαρρήξουν τους εμβρυϊκούς υμένες 
εξαναγκάζουν να εμφανιστούν σημεία τοκετού.

Σχόλιο: Σημειώσετε και εστιάσετε στο ότι για τον υπολογισμό των ημερών της διάρ-
κειας της κύησης υπολογίζονται μόνον οι δεκαπέντε ημέρες του πρώτου μήνα, δηλαδή 
υπολόγιζαν την έναρξη της κύησης από τη δέκατη πέμπτη ημέρα του πρώτου μήνα. 
Αυτό το υπολόγιζαν εμπειρικά, μόνον ως παρατήρηση χωρίς να γνωρίζουν τίποτε για 
ωοθήκες, ωορρηξία κλπ.

11. πΕρι ΕπΤαμΗνου κΕφ. 2 

Η μέγιστη πλειονότητα από αυτά πέθαιναν, γιατί όντας πράγματι μικρά χρειάζονται 
μεγαλύτερη προσαρμογή (στην εξωμήτρια ζωή) από τα άλλα (που είναι πιο ώριμα). Αφού 
εξέλθουν από τη μήτρα αναγκάζονται να υποστούν ταλαιπωρία και να κακοπαθήσουν κατά 
το πρώτο τεσσαρακονταήμερο, που θανατώνει πολλά ακόμα και από αυτά του δέκατου 
μήνα. Συμβαίνει δε ορισμένα από τα επτάμηνα να επιβιώνουν, λίγα βέβαια από τα πολλά, 
εφ΄όσον το περιβάλλον και ο χρόνος κατά τον οποίον αναπτύχθηκαν μέσα στη μήτρα τα 
καταστήσουν ικανά, ώστε να μετέχουν ισότιμα σε όλες (τις κακουχίες) όπως μετέχουν 
και τα τελείως ολοκληρωμένα, (σε βαθμό) μάλιστα ώστε να επιβιώνουν». 

Σχόλιο: Οι παρατηρήσεις αυτές βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τα ισχύοντα 
σήμερα, στην υποειδικότητα της νεογνολογίας. Το πρώτο τεσσαρακονταήμερο της 
ζωής του νεογεννήτου είναι κομβικής σημασίας για την επιβίωσή του και περιλαμβά-
νεται στην περίοδο εκτίμησης της περιγεννητικής θνησιμότητας και νοσηρότητας. 
Υποκλινόμεθα μπροστά στο μεγαλείο της αρχαίας ιατρικής σκέψης. Στο σημείο αυτό 
τους αντιγράφουμε σήμερα.

πΕρι ΕπΤαμΗνου κΕφ. 4

Δεν πρέπει να δυσπιστούμε για ότι λένε οι γυναίκες, όσον αφορά τους τοκετούς τους, 
γιατί τα λένε όλα και τα λένε πάντα και θα τα λένε παντοτεινά. Γιατί δεν θα μπορούσαμε 
να τις πείσουμε, ούτε πρακτικά, ούτε με λόγια, αφού (υποστηρίζουν) ότι γνωρίζουν το 
κάθε τι που συμβαίνει στο σώμα τους. 

Άλλες λένε ότι θέλουν, όπως τους αρμόζει και άλλες που σκέπτονται και μιλούν 
σωστά για αυτά, πάντα θα μιλούν και θα υποστηρίζουν, ότι γεννούν και επταμηνίτικα 
και οκταμηνίτικα και εννιαμηνίτικα και δεκαμηνίτικα παιδιά και ότι τα οκταμηνίτικα δεν 
επιβιώνουν. Υποστηρίζουν ακόμη ότι η μέγιστη πλειονότητα των σηπτικών αποβολών 
επισυμβαίνουν τις πρώτες σαράντα ημέρες, καθώς και ότι άλλο έχει γραφεί για αυτές 
τις σαράντα ημέρες και για τον καθ΄ ένα χωριστά από τον κάθε μήνα.

Όταν κατά τον έβδομο μήνα γίνει αυτόματη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων και το έμβρυο 
μετατοπισθεί, τότε εκδηλώνονται οι πόνοι που έχουν υπολογισθεί για τον όγδοο μήνα 
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και περί την έκτη τεσσαρακοντάδα. Αφού περάσει αυτός ο χρόνος, σε όσες πρόκειται 
να πάνε καλά υποχωρούν οι φλεγμονές του εμβρύου και της μητέρας και η κοιλιά τους 
μαλακώνει και η διόγκωσή της κατεβαίνει από το υποχόνδριο και τα πλάγια μεσογάστρια 
στις χαμηλότερες περιοχές, για ευκολότερη εξέλιξη των τοκετών. Τον περισσότερο 
χρόνο της έβδομης τεσσαρακοντάδας τα έμβρυα παραμένουν σε αυτή τη θέση, διότι οι 
περιοχές αυτές είναι μαλακές και οι μετακινήσεις (τα σκιρτήματα των εμβρύων) γίνονται 
ευκολότερες και συχνότερες. Για όλα αυτά ο τοκετός καθίσταται ευκολότερος. Οι γυ-
ναίκες κατά τις τελευταίες ημέρες της τεσσαρακοντάδας αυτής ανέχονται ευκολότερα 
τις κοιλιές τους, μέχρις ότου αρχίσει το έμβρυο να περιστρέφεται και ύστερα από αυτά 
επίκειται η έναρξη των ωδίνων και των πόνων, ώσπου να απελευθερωθεί από το παιδί 
και τον πλακούντα.

Σχόλιο: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται ανάγλυφα οι δοξασίες των γυναικών της 
εποχής, για οτιδήποτε αφορά τον τοκετό τους και τη διάρκεια της κύησης, οι οποίες 
δεν φαίνεται να διαφέρουν και πολύ από τις σημερινές. Σχολιάζεται η πρώιμη ρήξη 
των εμβρυϊκών υμένων κατά τον έβδομο μήνα της κύησης και η μετέπειτα εξέλιξή της. 
Από τα αναφερόμενα γεννάται η υποψία υψηλής ρήξης

πΕρι ΕπΤαμΗνου κΕφ. 9

........Οι πιο σημαντικές ημέρες μεταξύ αυτών είναι ως επί το πλείστον οι πρώτες 
και οι έβδομες, τόσο για τις ασθένειες, όσο και για τα έμβρυα που κυοφορούνται στις 
μήτρες τους. Οι περισσότερες αποβολές συμβαίνουν αυτές ακριβώς τις ημέρες και 
ονομάζονται για το λόγο αυτό εκκρίσεις (πρώιμες αυτόματες εκτρώσεις) και όχι απο-
βολές. Όλες οι υπόλοιπες ημέρες από τις σαράντα είναι λιγότερο σημαντικές, πολλές 
όμως είναι κρίσιμες.......

Σχόλιο: Οι ιπποκρατικοί ιατροί όπως διαπιστώνεται από τις αναφορές αυτές, γνώριζαν 
τις πρώιμες εκτρώσεις (προεμφυτευτικές) και τις ξεχώριζαν από τις συνήθεις εκτρώσεις, 
αποδίδοντάς τους μάλιστα τον όρο εκκρίσεις (εκροές κυήματος). Η διαπίστωση αυτή 
δεν μπορεί παρά να μας αναγκάσει να επιβεβαιώσουμε το υψηλό επίπεδο γνώσης των 
ιπποκρατικών ιατρών, βασισμένο αποκλειστικά και μόνον στην παρατήρηση.

αφοριΣμοΣ 37, ΤμΗμα 5ο

Γυναικί εν γαστρί εχούση, ην οι μασθοί εξαίφνης ισχνοί γίνωνται, εκτιτρώσκει.

Σχόλιο: Ακριβώς το ίδιο υποστηρίζουμε σήμερα.

αφοριΣμοΣ 49, ΤμΗμα 5ο 

Υστέρων εκπτώσιες, πταρμικόν προσθείς, επιλάμβανε τους μυκτήρας και το στόμα.

Σχόλιο: Αντί για πταρμικό, πόσες φορές σήμερα δεν παραγγέλλουμε στην επίτοκο να 
εξωθήσει κλίνοντάς της το στόμα και τη μύτη, για να αποβάλει τον πλακούντα; 
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αφοριΣμοΣ 51, ΤμΗμα 5ο

Οκόσαι εν γαστρί έχουσι, τουτέων το στόμα των υστερέων ξυμμέμηκεν.

Σχόλιο: Οι Ιπποκρατικοί ιατροί αξιολογούσαν το κλειστό τραχηλικό στόμιο της μήτρας, 
κατά την κύηση και το ξεχώριζαν από το χαίνον στόμιο. Η εκτίμηαη αυτή βέβαια γινό-
ταν εμπειρικά, με το μειονέκτημα της υποκειμενικότητας. Σήμερα με τη βοήθεια των 
υπερήχων εκτιμάται όχι μόνον το εύρος αλλά και το μήκος του τραχήλου.

αφοριΣμοΣ 52, ΤμΗμα 5ο

Ην γυναικί εν γαστρί εχούση, γάλα πουλύ εκ των μαζών ρυή, ασθενές το έμβρυο 
σημαίνει. Ην δε στεραιοί οι μαστοί έωσιν, υγιεινότερον το έμβρυον σημαίνει.

Σχόλιο: Οι Ιπποκρατικοί ιατροί αξιολογούσαν αυτή την παράμετρο, (την εκροή γάλα-
κτος) συσχετίζοντάς την με την προοπτική εξέλιξης της κυήσεως. 
Κλείνοντας την εισήγησή μου αυτή, θα μου επιτραπεί να αναφερθώ και στον πατέρα 

της μαιευτικής το Σωρανό τον Εφέσιο (1ος αι. μ.Χ.). 
Ο Σωρανός λοιπόν μας παραδίδει μια πολύ ενδιαφέρουσα και λεπτομερή περιγραφή 

της εκτίμησης της γενικής κατάστασης των νεογεννήτων. Προσέξετε παρακαλώ τι ανα-
φέρει ο Σωρανός στο κεφάλαιο VI του Περί Γυναικείων Β:

Η μαία θα πάρει το βρέφος στην αγκαλιά της, αρχικά θα το αποθέσει στη γη και ........., 
το επιθεωρεί αν είναι αγόρι ή κορίτσι και όπως συνηθίζουν οι γυναίκες, θ’ ανακοινώσει 
το φύλο του με σημάδια......

Θα κρίνει αν έχει τη σωστή φυσική κατάσταση, θα σημειώσει την ηλικία της κύησης. Στη 
συνέχεια θα ελέγξει αν θα κλάψει με ικανοποιητική ένταση, αμέσως μετά την εναπόθεσή 
του στη γη. Για εκείνο που δεν κλαίει για πολλή ώρα ή που κλαίει ασυνήθιστα (γογγυσμός), 
μπορούμε να υποπτευθούμε πως για κάποιο λόγο δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η μαία 
θα σιγουρευτεί αν όλα τα μέρη, τα μέλη και τα όργανα των αισθήσεών του είναι σε καλή 
κατάσταση, αν τα ανοίγματα των αυτιών, της μύτης, του φάρυγγα, της ουρήθρας και του 
πρωκτού είναι ελεύθερα. (Θα ελέγξει) αν οι φυσικές κινήσεις κάθε μέλους του σώματός 
του είναι ούτε νωθρές, ούτε αχαλίνωτες. Ακόμα θα εξετάσει τις κάμψεις και εκτάσεις των 
αρθρώσεων. Τέλος θα εξετάσει το μέγεθος (βάρος), την μορφή και την πρέπουσα ευαι-
σθησία........., το φυσιολογικό είναι να νιώθει πόνο σε όπιο μέρος τσιμπιέται ή πιέζεται......

Και στο κεφάλαιο VII του Περί Γυναικείων Β αναφέρει για το κόψιμο του ομφαλίου 
λώρου:

Αφού το έμβρυο ηρεμήσει λίγο, μετά την αναστάτωση του τοκετού, το παίρνουμε 
στην αγκαλιά μας και προχωρούμε στην αποκοπή του ομφαλίου λώρου........τον κόβουμε 
τέσσερα δάκτυλα μακρυά από την κοιλιά, με αιχμηρό εργαλείο, για να αποφύγουμε τους 
μώλωπες...........πολλές (μαίες αποφεύγουν το κόψιμο με σίδερο) διότι πιστεύουν πως 
το κόψιμο με σίδερο τον πρώτο χρόνο αποτελεί κακό οιωνό, πράγμα που είναι τελείως 
γελοίο, διότι και το κλάμα είναι κακός οιωνός, αλλά με αυτό αρχίζει το βρέφος τη ζωή 
του.....είναι καλύτερο λοιπόν να ξεχάσουμε τις δεισιδαιμονίες και ..............

Ο εφαρμοζόμενος σήμερα χειρισμός Kristeller, περιγράφηκε από το Σωρανό πριν 
από δύο χιλιάδες περίπου χρόνια (κεφ. ΙΙ, Περί Γυναικείων Β, κεφ. ΙΙΙ, Περί Γυναιηείων Δ).

Ο Σωρανός επίσης αναφέρεται στη διενέργεια εμβρυουλκιών (κεφάλαιο ΙΙ, Περί Γυναι-
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κείων Β), πολύ πριν τον μαιευτήρα W, Chamberlen (1540-1596 μ.Χ.).
Αλλά και την ψυχοπροφυλακτική εφάρμοζε ο Σωρανός, έστω και κατά τρόπο απλοϊκό, 

αναθέτοντας το έργο αυτό, κατά την ώρα του τοκετού, σε τρεις γυναίκες εξειδικευμένες 
στο να παρηγορούν την επίτοκο που δειλιάζει (κεφάλαιο ΙΙΙ, Περί Γυναικείων Β).

Οι αναφορές που προηγήθηκαν για το Σωρανό, δείχνουν ανάγλυφα την εξέλιξη της 
μαιευτικής στα επόμενα τριακόσια χρόνια, μετά τον Ιπποκράτη. Η πρόοδος αυτή έκτοτε 
ανεκόπη για πολλούς αιώνες, μέχρι την επανεκκίνησή της.

Σε τι διαφέρει από το το γνωστό μας Apgar Scor η περιγραφείσα εκτίμηση του νεογεν-
νήτου απο αυτή του Σωρανού; Η διαφορά αυτή συνίσταται στην προσθήκη καταγραφής 
μόνον του αριθμού των καρδιακών παλμών του νεογεννήτου (Πίν.).

Μήπως θα πρέπει να γίνει μια καλά εμπεριστατωμένη πρόταση, από όλους μαζί τους 
κατ’ εξοχήν εντεταλμένους, ώστε να ονομάζεται Soranos Scor; 

πίν. Σύγκριση των Νεογνικών Παραμέτρων που Ελέγχονται μεταξύ των Δεικτών APGAR και ΣΩΡΑΝΟΥ

παράμετρος Βαθμολογία Apgar Βαθμολογία κατά ΣΩρανο (εμπειρικά)

Καρδιακοί παλμοί Μηδέν έως 2 Δεν αναφέρονται
Αναπνευστική προσπάθεια Μηδέν έως 2 Εκτίμηση κλάματος (εμπειρικά)
Μυϊκός τόνος Μηδέν έως 2 Νωθρό ή έντονα κινητικό
Αντανακλαστική αντίδραση Μηδέν έως 2 Εκτίμηση αντίδρασης στα ερεθίσματα
Χρώμα Μηδέν έως 2 Εκτιμάται η φυσική κατάσταση (χρώμα)

Παρατηρήσεις: Καταγράφεται η ηλικία της κύησης, το φύλο του εμβρύου, ο έλεγχος των μελών 
και του σώματος, η κατάσταση των αισθητήριων οργάνων, αν είναι ελεύθερα τα ανοίγματα μύτης, 
φάρυγγα, αυτιών, ουρήθρας και πρωκτού και αν είναι φυσιολογικές οι κάμψεις και εκτάσεις των 
αρθρώσεων.

Η Ιπποκρατική Ιατρική υπήρξε η βάση της αλματώδους εξέλιξης της ιατρικής τους 
αμέσους επόμενους μεταιπποκρατικούς αιώνες, που κατέστησαν την αρχαία ελληνική 
ιατρική ως το μοναδικό εφαλτήριο των μετέπειτα ιατρικών επιτευγμάτων. Η ιπποκρατική 
ιατρική παραμένει παρούσα, ακόμα και σήμερα και πιστεύουμε όσο θα υπάρχει ιατρική. 
Οι χιλιάδες λέξεις στην παγκόσμια βιβλιογραφία και το πνεύμα που διατρέχει την ιατρική 
σκέψη, αποτελούν το αδιάψευστο τεκμήριο των όσων αναφέρθηκαν.

 Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να παρατηρήσω, ότι πέραν του Ιπποκράτη, 
οφείλουμε να εστιαζόμαστε και σε μια πληθώρα εξαιρετικά αξιόλογων Ελλήνων ιατρών 
της αρχαιότητας. Οι παραλήψεις μας αυτές, δίνουν λαβή στο να τις οικειοποιούνται ή 
εκμεταλλεύονται τρίτοι.

 Και ακόμα κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Τα μέλη της οικογένειας W, Chamberlen 
εφάρμοζαν την εμβρυουλκία, πιθανότατα ως αποτέλεσμα μελέτης αρχαίων πηγών, 
γεγονός που βέβαια δεν μπορεί να αποδειχθεί. Όμως το σημαντικότερο είναι, ότι τις 
επεμβάσεις τους τις εφάρμοζαν κεκλεισμένων των θυρών, για να μη γνωρίζουν τρίτοι το 
μυστικό της επιτυχίας τους. Έτσι κατόρθωσαν να αποκτήσουν μεγάλη δόξα και πλούτο, 
προαχθέντες σε προσωπικούς ιατρούς βασιλέων και της αριστοκρατίας της εποχής 
τους. Τελικά επωλήθη η εφεύρεσή τους και κατέστη έτσι διαθέσιμος ο εμβρυουλκός 
σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Συγκρίνετε παρακαλώ την ανιδιοτελή συμπεριφορά των 
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ιδεολόγων της ιατρικής δεοντολογίας και ανθρωπιστικής συμπεριφοράς των αρχαίων 
Ελλήνων ιατρών και αυτών του μεσαίωνα.

Θα μου επιτραπεί επίσης να αναφερθώ στο, ότι οι έλληνες ιατροί, πλην περιορισμέ-
νων εξαιρέσεων, δυστυχώς,δεν ασχολήθηκαν ή ασχολούνται με την πραγματική μελέτη 
των πηγών αυτών, τουλάχιστον όσο θα έπρεπε. Το έργο αυτό είναι γεγονός, ότι το 
προώθησαν ξένοι μελετητές. Σήμερα, λυπούμαι που θα το αναφέρω, οι περισσότεροι 
καταφεύγουν στη μελέτη ή και την μεταφραστική αναπαραγωγή ξένων μελετητών, αντί 
της ενασχόλησης με την πρωτότυπη αυθεντική γραφή.

Αυτός είναι ο λόγος που υποκλέπτεται ο επιστημονικός, πολιτισμικός αλλά και ο 
πολιτιστικός μας θησαυρός, που παραμένουν έκθετοι με δική μας υπαιτιότητα.
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Στρες και χρόνια μη-μεταδιδόμενα 
νοσήματα, Συμπεριλαμβανομένης  
της αρτηριακής υπέρτασης

Γεώργιος Π. Χρούσος 

Από την αρχαιότητα, οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι Πυθαγόρας και Αλκμέων χρησιμο-
ποίησαν, αντίστοιχα, τους όρους «αρμονία» και «ισονομία» για να εκφράσουν αντίστοιχα 
τη δυναμική ισορροπία του σύμπαντος και την ομοιόσταση της ζωής, ενώ οι ιπποκρατικοί 
γιατροί και φιλόσοφοι εξίσωσαν την αρμονία με την υγεία και τη δυσαρμονία με τη νόσο. 
Τόσο οι Στωικοί όσο και οι Επικούρειοι, δύο φιλοσοφικές σχολές που επικεντρώθηκαν 
στη μελέτη του στρες και στη διαχείρισή του, θεωρούσαν την επίτευξη της «αταραξίας», 
ή αλλιώς του απόρθητου του πνεύματος και του σώματος από στρεσογόνα ερεθίσματα, 
ως ένα πρωταρχικό σκοπό της ζωής, ενώ ο ίδιος ο Επίκουρος μίλησε για «ευστάθεια», 
τη γαλήνια και ζητούμενη εκείνη αισθηματική κατάσταση της αρμονικής ισορροπίας στο 
ανθρώπινο ον που ίσως ισοδυναμεί με την Αριστοτέλεια «ευδαιμονία».

Για πάνω από 30 χρόνια έχω κάνει βασική, μεταφραστική και κλινική έρευνα στο 
Στρες, στους μηχανισμούς μέσω των οποίων το στρες προκαλεί ή διευκολύνει την 
έκφραση νόσων και στις μεθόδους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να προλά-
βουμε ή να μετριάσουμε τις αρνητικές του επιπτώσεις στον άνθρωπο. Από την αρχή της 
σταδιοδρομίας μου, όρισα ως «στρες» τη διαταραχή στη «δυναμική ισορροπία» ή στην 
«ομοιόσταση» ενός πολύπλοκου συστήματος, όπως είναι ο ανθρώπινος οργανισμός ή η 
ανθρώπινη κοινωνία, ως «στρεσογόνο ερέθισμα» τη δύναμη η οποία παράγει τη διαταραχή 
αυτή, και ως «προσαρμοστική απόκριση» την εσωτερική δύναμη του πολύπλοκου αυτού 
συστήματος, η οποία επιδιώκει να επαναφέρει την ομοιόστασή του στο φυσιολογικό 
επίπεδο. Στην περίπτωση του ανθρώπινου οργανισμού, η προσαρμοστική απόκριση εξυ-
πηρετείται από ένα εξειδικευμένο σύστημα στον εγκέφαλο και στο σώμα, το «σύστημα 
του στρες», το οποίο ενεργοποιείται για να μας βοηθήσει να αντεπεξέλθουμε το στρες 
όταν ένα στρεσογόνο ερέθισμα οποιουδήποτε τύπου υπερβεί ένα συγκεκριμένο ουδό. 

Είχα την ευτυχία να συμμετάσχω στη διαλεύκανση των κέντρων του συστήματος του 
στρες στον εγκέφαλο και στην ταυτοποίηση των ορμονικών και φλεγμονωδών διαμεσο-
λαβητών αυτού του συστήματος, καθώς και στην πολύπλοκη ρύθμιση της παραγωγής 
τους και στους μοριακούς μηχανισμούς των δράσεών τους στο κύτταρο. Επιπλέον, κατά 
τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, συμμετείχα στην ανακάλυψη μηχανισμών μέσω των 
οποίων οι διαμεσολαβητές του στρες προκαλούν οξέα επεισόδια νόσων, όπως η ημι-
κρανία και το άσθμα, ή, ακόμη πιο σημαντικό, πως οι ίδιες ουσίες προκαλούν σοβαρές 
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χρόνιες παθήσεις, τα λεγόμενα «Χρόνια Μη-Μεταδιδόμενα Νοσήματα».
Αυτό καθ’ αυτό, το χρονικά περιορισμένο στρες, δηλαδή η σύντομη κατάσταση της 

διαταραγμένης ή απειλούμενης ομοιόστασης, όταν αντιμετωπίζεται επιτυχώς από την 
προσαρμοστική απόκριση, είναι ουδέτερο ή ακόμη και επωφελές για τον οργανισμό 
ή την κοινωνία. Σε αντίθεση, η δυναμική κατάσταση κατά την οποία η προσαρμοστική 
απόκριση αποτυγχάνει να επαναφέρει πλήρως την ομοιόσταση, όπως συμβαίνει κατά 
το χρόνιο στρες, την οποία ορίζουμε ως «δυσομοιόσταση» ή πιο σωστά «κακόσταση», 
μπορεί να έχει καταστροφικές επιδράσεις. Στα ανθρώπινα όντα, οι κύριες επωφελείς 
ορμόνες οι οποίες ενεργοποιούνται για να επαναφέρουν την ομοιόσταση, οι καλούμενοι 
«διαμεσολαβητές της ομοιόστασης ή του στρες», που συμπεριλαμβάνουν τον εκλυτικό 
παράγοντα της κορτικοτροπίνης και τη νοραδρεναλίνη στον εγκέφαλο, και την αδρενα-
λίνη, τη νοραδρεναλίνη, την κορτιζόλη και τη φλεγμονώδη κυτοκίνη ιντερλευκίνη-6 στη 
συστηματική κυκλοφορία, είναι παράδοξα υπεύθυνες σε ένα σημαντικό βαθμό για τη 
βλάβη που υφίσταται ο οργανισμός όταν τελεί υπό χρόνια κακόσταση. 

Αυτοί οι διαμεσολαβητές του στρες όταν δεν εκκρίνονται σωστά, δηλαδή όταν υπερεκ-
κρίνονται ή υποεκκρίνονται κατά την προσαρμοστική αντίδραση στο στρες, μπορούν να 
επηρεάσουν αρνητικά τον οργανισμό μας και τη φυσιολογία των κυττάρων μας. Χρόνια 
υπερέκκριση ή υποέκκριση στον εγκέφαλο μπορεί να προκαλέσει ψυχιατρικές καταστά-
σεις, όπως το άγχος, η κατάθλιψη, και οι ψυχοσωματικές νόσοι. Χρόνια υπερέκκριση 
στη συστηματική κυκλοφορία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε παχυσαρκία, υπέρταση και 
αντίσταση στην ινσουλίνη, δηλαδή σε μεταβολικό σύνδρομο και σακχαρώδη διαβήτη 
τύπου 2. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει διαταραχή στη μεταβολική δραστηριότητα των 
κυττάρων μας, να αυξήσει τη φλεγμονώδη απόκρισή τους και να διεγείρει τις οξειδωτι-
κές τους λειτουργίες, όλες δυνητικά καταστροφικές μεταβολές. Η χρόνια υπερέκκριση 
διαμεσολαβητών του στρες μπορεί τέλος να προκαλέσει οστεοπόρωση, να προάγει την 
αθηροσκλήρυνση και την καρδιαγγειακή νόσο, να διαταράξει την ανοσιακή λειτουργία 
και να αυξήσει την πιθανότητα λοίμωξης και καρκινογένεσης στον οργανισμό. Είναι 
φαινομενικά παράδοξο, αλλά και η χρόνια υποέκκριση μεσολαβητών του στρες μπορει 
επίσης να οδηγήσει σε παχυσαρκία και μεταβολικά προβλήματα, καθώς και σε αυτοά-
νοσες και αλλεργικές παθήσεις.

Μελετώντας νόσους του συστήματος του στρες, όπως το σύνδρομο «πρωτοπαθούς 
αντίστασης στην κορτιζόλη», που οι συνεργάτες μου και εγώ περιγράψαμε το 1982, 
καθώς και το σύνδρομο Cushing και τη νόσο του Addison, όχι μόνο διελευκάναμε νέους 
παθοφυσιολογικούς και μοριακούς παθογενετικούς μηχανισμούς και εφηύραμε νέες δι-
αγνωστικές μεθόδους και θεραπείες για αυτές τις διαταραχές, αλλά και αντιληφθήκαμε 
ότι το στρες και οι μηχανισμοί του υπεισέρχονται σε κάθε λειτουργία του οργανισμού, 
προκαλώντας σημαντικότατη παθολογία στον ανθρώπινο πληθυσμό. Αυτό άνοιξε νέους 
ορίζοντες στην προληπτική και θεραπευτική αντιμετώπιση αυτής της τεράστιας νοσολογίας. 

Βασιζόμενοι σε αυτές τις πρωταρχικές ιδέες, εισηγηθήκαμε ότι η κατάλληλη από-
κριση του ανθρώπινου συστήματος του στρες στα στρεσογόνα ερεθίσματα είναι κύρια 
προϋπόθεση για το ατομικό και κοινωνικό «ευ ζειν», και, συνεπώς, για την επιβίωση του 
ατόμου και του είδους. Σε αντίθεση, η υπερ- ή υπο-απόκριση του συστήματος του στρες 
μπορεί να επηρεάσει την αύξηση και την ανάπτυξη αρνητικά και να συντελέσει σε πολ-
λά απο τα χρόνια συμπεριφορικά, ενδοκρινικά, μεταβολικά, καρδιαγγειακά αλλεργικά 
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και αυτοάνοσα νοσήματα τα οποία πλήττουν τη σύγχρονη ανθρωπότητα. Η ανάπτυξη 
και η βαρύτητα των καταστάσεων αυτών πρωτίστως εξαρτώνται από τη γενετική και 
επιγενετική προδιάθεση του ατόμου, την έκθεση σε ανεπιθύμητους περιβαλλοντικούς 
και κοινωνικούς παράγοντες, και το χρόνο και τη διάρκεια του/των στρεσογόνου/ων 
ερεθίσματος/ερεθισμάτων. 

Οι πρώτες νόσοι πρότυπα υπερδραστικότητας ή υποδραστικότητας του συστήματος 
στρες που μελετήσαμε και αναδείξαμε ήταν αντίστοιχα η μελαγχολική κατάθλιψη και 
ο αντίποδας της, η άτυπη κατάθλιψη. Οι συμπεριφορικές και σωματικές εκδηλώσεις 
και των δύο εξηγούνται από τα ευρήματά μας. Η διαπίστωση αυτή μας επέτρεψε να 
επεκτείνουμε τη σκέψη μας στην ευρύτερη νοσολογία του πληθυσμού, καταλήγοντας 
στην ταυτοποίηση πολλών ανθρώπινων νόσων και καταστάσεων που κατατάσσονται 
κατ’ αυτό τον τρόπο.

Ξεκινώντας από ζωικά πρότυπα, και με κάποια έκπληξη, διαπιστώσαμε ότι υποαπα-
ντητικότητα του συστήματος στρες σε φλεγμονώδη ερεθίσματα και/ή η αντίσταση του 
ανοσιακού συστήματος στην κορτιζολη χαρακτηρίζουν πολλές φλεγμονώδεις νόσους, 
όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και το σηπτικό σοκ, φαινόμενα που διελευκάναμε σε 
μοριακό επίπεδο. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι και άλλες ανθρώπινες νόσοι χαρακτηρίζο-
νται από υποδραστικότητα του συστήματος στρες, και αυτές συμπεριλαμβάνουν την 
εποχιακή κατάθλιψη, τα σύνδρομα χρόνιας κόπωσης και ινομυαλγίας, την επιλόχεια 
κατάθλιψη και το προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο. 

Η προγεννητική περίοδος, η βρεφική ηλικία, η παιδική ηλικία και η εφηβεία αποτελούν 
σημαντικά στάδια της ζωής τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλη πλαστικότητα και, ως 
εκ τούτου, από μεγάλη ευαλωτότητα σε στρεσογόνα ερεθίσματα. Κατά τη διάρκεια των 
σημαντικών αυτών περιόδων της ζωής, οι μεσολαβητές της ομοιόστασης ασκούν μέγιστες 
οργανωτικές και επιγενετικές δράσεις, π.χ. δράσεις παρατεταμένες ή και μόνιμες, οι 
οποίες συχνά περιλαμβάνουν χημικές αλλαγές στο DNA. Εισηγηθήκαμε ότι οι γενετικοί 
προδιαθεσικοί παράγοντες που οδηγούν στις σύγχρονες χρόνιες μη-μεταδιδόμενες νό-
σους, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας, των συνδρόμων πόνου και κόπωσης, των 
αλλεργικών και αυτοάνοσων νόσων, της κατάθλιψης, της υπέρτασης, του μεταβολικού 
συνδρόμου και των καρδιαγγειακών νοσημάτων, προέκυψαν από επιλεκτικές πιέσεις 
των εξελικτικών στρεσογόνων ερεθισμάτων στο γονιδίωμά μας κατά τη διάρκεια της 
εξέλιξής μας σε σύγχρονους ανθρώπους.

Πολύ πέραν της κατάθλιψης, από την οποία υποφέρει περίπου το 20 % του ενήλι-
κου πληθυσμού, και η οποία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σύντομα 
θα αποτελεί τη δεύτερη αιτία νοσηρότητας στον κόσμο, εισηγηθήκαμε ότι το χρόνιο 
στρες και η συνακόλουθη κακόσταση του οργανισμού είναι ένας κύριος παράγοντας 
νοσηρότητας και θνησιμότητας όλων των αιτιών στις σύγχρονες κοινωνίες, που συμπε-
ριλαμβάνει όλες τις χρόνιες μη-μεταδιδόμενες νόσους και, ως ενός σημείου, ορισμένες 
λοιμώξεις και τον καρκίνο.

Σήμερα, παρά τις καταπληκτικές προόδους που σημειώθηκαν στην υγιεινή και στην 
ιατρική, πάνω από 50% του συνόλου των ανθρωπίνων νοσημάτων οφείλονται στη χρόνια 
κοινωνικοοικονομική δυσαρμονία, ένα αποτέλεσμα, σε μεγάλο βαθμό, της ολοένα αυ-
ξανόμενης πολυπλοκότητας και αλλοτρίωσης μεγάλου μέρους του σύγχρονου κόσμου. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιδράσεις του παρατεταμένου στρες επιταχύνουν κατά 
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πολύ τη φυσική εξέλιξη των χρονίων μη-μεταδιδόμενων νοσημάτων. Η παρατεταμένη 
ανθρώπινη κακόσταση διαταράσσει τη φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη του παιδιού και 
εφήβου, προκαλεί συναισθηματική αναστάτωση, διαταράσσει τον ύπνο, καταστρέφει την 
οικογενειακή και κοινωνική ζωή, αυξάνει την εγκληματική συμπεριφορά, πολλαπλασιάζει 
τα επεισόδια βίας και προάγει την κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών. Το χρόνιο στρες, 
επιπρόσθετα, επιταχύνει τη γήρανση, γεγονός το οποίο αντανακλάται από τη μείωση 
του μήκους των τελομερών των χρωμοσωμάτων, και αυξάνει την ανθρώπινη ευπάθεια 
(frailty) που οδηγεί σε βράχυνση του προσδόκιμου επιβίωσης.

Η δυσφορία η οποία συχνά συνοδεύει την κακόσταση, από τη μια μεριά, και η 
«ευτυχία» της ηρεμίας και η αίσθηση του «ευ ζειν» από την άλλη, είναι αμοιβαία ανα-
σταλτικές. Τώρα κατανοούμε τους νευροχημικούς μηχανισμούς αυτής της σημαντικής 
σχέσης στον εγκέφαλο και μπορούμε να τους εφαρμόσουμε στην αναζήτηση της καλής 
ψυχικής και σωματικής υγείας, ακόμη και της Αριστοτέλειας ευδαιμονίας. Στην πραγ-
ματικότητα μπορούμε, με τη δύναμη της θέλησής μας, να οδηγήσουμε τους εαυτούς 
μας σε μια δυναμική ομοιόσταση η οποία βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση 
με το αναμενόμενο από τη γενετική και επιγενετική μας σύσταση και το περιβάλλον 
μας, μια κατάσταση την οποία ορίζουμε ως «υπέρσταση». Η τελευταία κατάσταση μας 
επιτρέπει την πλήρη εμπειρία και εκτίμηση της ζωής και παρατείνει τη διάρκειά της και 
τις ευνοϊκές επιδράσεις της στους άλλους που βρίσκονται γύρω μας. Αυτή η κατάσταση 
δίνει στον υλισμό τις πραγματικές του περιορισμένες διαστάσεις και προωθεί την αρετή, 
την πνευματικότητα και μια καλύτερη Κοινωνία.

Συνεπώς, με την εργασία μας, καθορίσαμε ένα κοινό βιολογικό μονοπάτι που συνδέει 
μια ευρύτατη συστάδα φαινομενικά ανεξάρτητων παθολογικών καταστάσεων, ψυχολογι-
κών και σωματικών, που συμπεριλαμβάνουν την κατάθλιψη, αγχώδη νεύρωση, υπέρταση, 
μεταβολικό σύνδρομο, διαβήτη, χρόνιο πόνο και κόπωση, αλλεργικές και αυτοάνοσες 
φλεγμονώδεις καταστάσεις, διαταραχές του ύπνου, όπως η αϋπνία και η άπνοια του 
ύπνου, υπογονιμότητα και οστεοπόρωση. Συνδράμαμε στο να αντιληφθούμε πως το 
στρες μέσω των διαμεσολαβητών του και της φλεγμονής προκαλεί πρώιμη γήρανση, 
και καρδιαγγειακές και νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Η κοινή παθοφυσιολογία σημαίνει 
ότι η πρόληψη και η θεραπευτική αντιμετώπιση επίσης έχουν κοινές βάσεις.

Σήμερα, η παρουσία του στρες και της κακόστασης σε ένα άτομο μπορεί να εκτιμη-
θεί και να βαθμολογηθεί. Υπάρχουν μέθοδοι πρόληψης και περιορισμού του στρες οι 
οποίες ξεκινούν από αλλαγές στον τρόπο ζωής μέχρι τεχνικές χαλάρωσης και γνωστικές 
και συμπεριφορικές θεραπείες, καθώς και τη χρήση των κατάλληλων φαρμακευτικών 
σκευασμάτων. Τα τελευταία, σύμφωνα με πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία, είναι ως 
επί το πλείστον ανασταλτές των διαμεσολαβητών του στρες και της φλεγμονής. Το ση-
μαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι η φύση δεν είναι πεπρωμένο και η υπέρσταση είναι 
εφικτή, αν πραγματικά την επιδιώξουμε. 

Θα ήθελα να κλείσω αυτή τη σύνοψη, με τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου προς τους 
πολλούς συνεργάτες και μαθητές μου, Έλληνες και μη, με τους οποίους είχα την ευτυχία 
να συνεργαστώ όλα αυτά τα χρόνια. 
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Είναι Σήμερα ο γιατρός;

Θεόδωρος Δ. Μουντοκαλάκης

ΕιΣαγΩγΗ

Από το σύνολο των 60 έργων που απαρτίζουν την Ιπποκρατική Συλλογή (Corpus 
Hippocraticus), εκείνα που διατηρούν την επικαιρότητά τους μέχρι σήμερα είναι τα 
έργα που αναφέρονται στην ηθική και δεοντολογία και κατ’ επέκταση, στη συμπεριφο-
ρά του γιατρού. Από αυτά, εξίσου σημαντικό με τα γνωστότερα Όρκος, Αφορισμοί και 
Παραγγελίαι, είναι το έργο με τίτλο Περί Ευσχημοσύνης. Ανεξαρτήτως του αν πρόκειται 
για έργο του ίδιου του πατέρα της Ιατρικής ή έργο των μαθητών του ή της Σχολής της 
Κω1, το Περί ευσχημοσύνης σύγγραμμα διαπνέεται από το Ιπποκρατικό πνεύμα και είναι 
συνεπές με την, προφανή σε όλα του τα έργα, επιδίωξη του πατέρα της Ιατρικής να 
προετοιμάσει τους νέους γιατρούς στην άσκηση της Ιατρικής με τον τρόπο που ο ίδιος 
θεωρούσε ότι αρμόζει σε ένα γιατρό. Σε ποιο βαθμό 

οι συμβουλές αυτές του Ιπποκράτη είναι εφαρμόσιμες στις μέρες 
μας και πόσο, άραγε, τις ακολουθούν οι σύγχρονοι γιατροί; 

οι ΣΗμΕρινοι φοιΤΗΤΕΣ μαΣ απροΕΤοιμαΣΤοι ΣΕ ΘΕμαΤα ΣυμπΕριφοραΣ

Αυτό που φρόντιζε να κάνει πριν από 2.500 χρόνια ο Ιπποκράτης, το να προετοιμάζει, 
δηλαδή, τους νέους γιατρούς για τη στιγμή που θα βρεθούν «πρόσωπο με πρόσωπο» με 
τον άρρωστο, παραλείπουν, ασυνείδητα μάλλον, παρά συνειδητά, να το κάνουν οι ιατρικές 
σχολές της χώρας μας. Οι ιατρικές μας σχολές προσφέρουν στους φοιτητές άφθονες 
γνώσεις –βιολογίας, μορφολογίας, φυσιολογίας, νοσολογίας, θεραπευτικής– ελάχιστα, 
όμως, φροντίζουν να τους προσφέρουν κατευθύνσεις σε θέματα συμπεριφοράς2. Ήδη 
από το 1990, ο Σπύρος ο Δοξιάδης είχε διερωτηθεί3: 

Πότε, επιτέλους, θα διδαχτούν οι φοιτητές της Ιατρικής τις βασικές 
επιστήμες της συμπεριφοράς του ανθρώπου, που χωρίς αυτές δεν 
μπορούν να γίνουν καλοί γιατροί με τη σύγχρονη έννοια;3. 

Το ερώτημα αυτό παραμένει αναπάντητο μέχρι σήμερα. 
Με τον όρο “bedside manner”, που πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα 
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και σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει συμπεριφορά παρά την κλίνη του αρρώστου, 
οι Αγγλοσάξονες εννοούν τον τρόπο με τον οποίο ένας γιατρός επικοινωνεί με τον 
άρρωστο. Η διδασκαλία των κανόνων επικοινωνίας περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
σπουδών πολλών ιατρικών σχολών άλλων χωρών4. Όχι, όμως, και των δικών μας. Στη 
χώρα μας, κάθε γιατρός διαμορφώνει τη δική του συμπεριφορά απέναντι στον άρρωστο 
με βάση τις οικογενειακές του αρχές, την προσωπικότητα που έχει διαμορφώσει μέχρι 
την αντίστοιχη ηλικία και μερικές φορές, τη μίμηση της (καλής ή κακής) συμπεριφοράς 
πανεπιστημιακών δασκάλων που συναντά κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

ο ιπποκραΤΗΣ για ΤΗ «ΣυμπΕριφορα παρα ΤΗν κΛινΗ Του αρρΩΣΤου»

Πριν από 2.500 χρόνια, ο Ιπποκράτης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προετοιμα-
σίας για την αποτελεσματική επικοινωνία του γιατρού με τον άρρωστο, προειδοποιεί 
το νέο γιατρό5: 

…και ας τα σκεφτείς όλα αυτά ώστε να είσαι προετοιμασμένος, 
γιατί αλλιώς θα υποχρεωθείς να βρίσκεσαι σε διαρκή απορία για 
το τι πρέπει να κάνεις» (…εσκέφθω δε ταύτα πάντα, όκως η σοι 
προκατηρτισμένα ες την ευπορίην, ως δέοι· ει δε μη επί του χρέους 
απορείν αιεί δει).

Οι περισσότεροι σύγχρονοι νέοι γιατροί δεν μοιάζει να τα έχουν «σκεφθεί όλα 
αυτά», τουλάχιστον μέχρι τη μέρα της αποφοίτησης. Έτσι, όταν έλθει η ώρα της αλή-
θειας, βρίσκονται τελείως απροετοίμαστοι και «σε διαρκή απορία για το τι πρέπει να 
κάνουν». Και, φυσικά, αναγκάζονται να καταφύγουν εκεί που συνήθως καταφεύγει κάθε 
απροετοίμαστος: στον αυτοσχεδιασμό. Πέραν της προτροπής του Ιπποκράτη, το πόσο 
καλά προετοιμάζονταν για τη συνάντησή τους με τον άρρωστο οι γιατροί της αρχαίας 
Αθήνας μαρτυρείται και από τον Πλάτωνα. Στο έργο του Γοργίας ή Περί Ρητορικής, μας 
πληροφορεί πως όταν έβγαιναν για επισκέψεις οι γιατροί, συνήθιζαν να παίρνουν μαζί 
τους κάποιο ρήτορα που είχε ως αποστολή να πείθει τους αρρώστους να δέχονται τη 
θεραπεία που πρότειναν, όταν οι ίδιοι δεν κατάφερναν να τους πείσουν. Έτσι, ο ρήτορας 
Γοργίας, που είχε και αδελφό γιατρό, λέει στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί την 
αξία της ρητορικής τέχνης6: 

Πάρα πολλές φορές όταν πήγαινα με τον αδελφό μου ή άλλους 
γιατρούς να επισκεφθούμε κάποιον από τους αρρώστους τους 
και τον βρίσκαμε απρόθυμο να πάρει φάρμακο ή να επιτρέψει 
στο γιατρό να του κάνει εγχείρηση ή καυτηρίαση, όταν ο γιατρός 
αποτύγχανε, εγώ τα κατάφερνα

πολλάκις γαρ ήδη έγωγε μετά του αδελφού και μετά των άλλων 
ιατρών εισελθών παρά τινα των καμνόντων ουχί εθέλοντα ή 
φάρμακον πιείν ή τεμείν ή καύσαι παρασχείν τω ιατρώ, ου 
δυναμένου του ιατρού πείσαι, εγώ έπεισα. 
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Ο Ιπποκράτης δεν περιορίζεται στην επισήμανση της ανάγκης του γιατρού για προ-
ετοιμασία. Σε άλλο σημείο του βιβλίου του 

Περί Ευσχημοσύνης δίνει συγκεκριμένες συμβουλές συμπεριφοράς στους νεαρούς 
Ασκληπιάδες: «Κατά την είσοδό σου να προσέχεις ακόμα και τον τρόπο που θα καθίσεις 
και τη συμπεριφορά, να είσαι συνεσταλμένος, σοβαρός, λιγομίλητος, ψύχραιμος, μειλίχιος, 
να δείχνεις επιμέλεια για τον πάσχοντα και προθυμία, να προσέχεις τον αντίλογο στις απα-
ντήσεις, να μένεις ατάραχος στις ενοχλήσεις των αρρώστων που δεν πρέπει να επιπλήττεις 
έντονα, και γενικά, να είσαι έτοιμος να τους εξυπηρετήσεις με τον καλύτερο τρόπο…». 

Εν δε τη εσόδω μεμνήσθαι και καθέδρης και καταστολής, 
περιστολής, ανακυριώσιος, βραχυλογίης, αταρακτοποιησίης, 
προσεδρίης, επιμελείης, αντιλέξιος προς τα απαντώμενα, προς 
τους όχλους τους επιγενομένους ευσταθείης της εν εωυτώ, προς 
τους θορύβους επιπλήξιος, προς τας υπουργίας ετοιμασίης…7. 

Είναι εντυπωσιακό το ότι σε μια εποχή όπου επικρατούσε η πατερναλιστική αντίληψη 
για τη σχέση γιατρού-αρρώστου, ο Ιπποκράτης συμβούλευε τους γιατρούς να προσέχουν 
τις αντιρρήσεις που φέρνουν οι άρρωστοι, να μένουν ατάραχοι όταν εκείνοι δείχνουν 
επιθετική συμπεριφορά και να αποφεύγουν τις αυστηρές επιπλήξεις. Οι συμβουλές 
του βρίσκονται σε αντίθεση με το πρότυπο του αυταρχικού γιατρού, που απαιτεί τυφλή 
υπακοή από τον άρρωστο και εξοργίζεται όταν εκείνος αμφισβητεί το κύρος των εντο-
λών του. Η πατερναλιστική σχέση του γιατρού με τους αρρώστους του περιγράφεται 
πολύ χαρακτηριστικά στο Θάνατο του παληκαριού, ένα από τα πρώτα έργα (και τα λίγα 
σε πεζό λόγο) του Κωστή Παλαμά. Παλικάρι στην ιστορία που αφηγείται ο Παλαμάς 
είναι ο Μήτρος, κάτοικος του φανταστικού Θαλασσοχωριού, που ένα βράδυ γλιστρά 
και τραυματίζεται σοβαρά στο ισχίο. Καλείται τότε ο γιατρός του Θαλασσοχωριού, που 
διαπιστώνει «διαβολεμένο χτύπημα απάνου στην κούπα, μεσ’ στη θηλειά του ποδαριού» 
και συνιστά στο Μήτρο να μην το κουνήσει το πόδι και θα γίνει καλά, αλλά θα χρειαστεί 
κάμποσο καιρό. Περνάν 7-8 μήνες, καλούνται και άλλοι, «πρακτικοί» αυτή τη φορά, 
γιατροί και όταν χειροτερεύει το πόδι, καλείται ξανά ο σπουδασμένος γιατρός που είχε 
δει τον άρρωστο την πρώτη φορά. Και να πώς περιγράφει ο Παλαμάς τη δεύτερη αυτή 
επίσκεψη8:

Και ξαναφάνηκε στο σπίτι ο γιατρός του Θαλασσοχωριού, ο 
πρώτος που τον είχε κυττάξει. Πάλι στα πόδια του έπεσαν. Αλλ’ 
όταν τον ξανάειδεν ο γιατρός τον άρρωστο, ύστερα από εφτά-
οχτώ μήνες που τον άφησε, τόσο τον λυπήθηκε, που ξέχασε και 
να θυμώσει ακόμα και να φωνάξει καθώς εσυνήθιζε. Λιγάκι και 
θάκλαιγε. μα δεν έβγαιναν απ’ τα μάτια του δάκρυα. «Ακόμα στο 
στρώμα είσαι; του είπε. κάτι θάκαμες! Αμ δε μ’ ακούτε, δε μ’ 
ακούτε μωρέ σκυλλιά! Δεν σου είπα να μην κουνήσεις το πόδι8;

Η ομοιότητα της συμπεριφοράς του γιατρού με τη συμπεριφορά του δεσποτικού 
πατέρα, του «πατέρα-αφέντη», είναι προφανής. Δεν είναι άκαρδος ο γιατρός του Θα-



133

περι ευσχημοσυνησ: ποσο ευσχημων ειναι σημερα ο Γιατροσ;

λασσοχωριού. Αντίθετα μάλιστα, είναι συμπονετικός, λυπάται τον άρρωστο («λιγάκι και 
θάκλαιγε»). Ταυτόχρονα, όμως, απευθύνει αυστηρές επιπλήξεις στον ίδιο και τους γύρω 
του και σπεύδει να αποδώσει την κακή έκβαση στη μη τήρηση των εντολών του (Αμ’ δε 
μ’ ακούτε, δε μ’ ακούτε μωρέ σκυλιά! Δεν σου είπα να μην κουνήσης το πόδι;),

Σε άλλο σημείο του βιβλίου ο Ιπποκράτης συμβουλεύει τους νέους γιατρούς να είναι 
ευχάριστοι στους τρόπους τους και να αποφεύγουν το αυστηρό ύφος: 

…ο γιατρός πρέπει να έχει ευχάριστη διάθεση επειδή το αυστηρό 
ύφος είναι δυσπρόσιτο τόσο στους υγιείς, όσο και στους 
πάσχοντες9 

…χρη τον ιατρόν έχειν τινά ευτραπελίην παρακειμένην· το γαρ 
αυστηρόν δυσπρόσιτον και τοίσιν υγιαίνουσι και τοίσι νοσέουσιν…9. 

Πότε ξεχάστηκαν οι συμβουλές αυτές του Ιπποκράτη; Φαίνεται πολύ γρήγορα. Μέχρι 
τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, πολλοί γιατροί υιοθετούσαν ένα πολύ αυστηρό και 
τραχύ ύφος απέναντι στους ασθενείς τους στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν έλεγχο 
πάνω τους. Η έπαρση, η ειρωνεία και ο αυταρχισμός ήταν κυρίαρχα στοιχεία της συ-
μπεριφοράς τους –μιας συμπεριφοράς αφεντικού προς υποτακτικό. Τυπικό παράδειγμα 
αποτελεί η περιγραφή του γιατρού Wabanheim από τον leon Daudet, γιο του Alphonse 
Daudet, στο μυθιστόρημά του “les Morticoles”: «Ήταν τραχύς ειδικά με τις γυναίκες 
… Γρύλιζε απευθυνόμενες σ’ αυτές: «Γδυθείτε.» Κατόπιν γινόταν ανυπόμονος. «Μήπως 
πρέπει να σας βοηθήσω; Δεν ξέρετε πώς να ξεκουμπώσετε τον κορσέ σας; Βγάλτε και τα 
εσώρουχά σας … ναι, τα εσώρουχά σας … Κουφή είστε; … Ψάχνετε για τις κάλτσες σας; 
Δεν σας τις έκλεψα εγώ! Δεν κάνω συλλογή από κάλτσες! Τι συμβαίνει τώρα; Δάκρυα! 
Ας μου φέρει κάποιος ένα κουβά!»10. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο leon Daudet είχε 
αρχίσει να σπουδάζει γιατρός, αλλά ο τρόπος άσκησης της Ιατρικής την εποχή εκείνη 
τον είχε κάνει να μισήσει το επάγγελμα και να εγκαταλείψει τις σπουδές του. Σήμερα το 
φαινόμενο του αυταρχικού, είρωνα γιατρού έχει σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί, χωρίς, 
όμως, να έχει, δυστυχώς, εκλείψει.

Η συμπεριφορά των γιατρών απέναντι στους αρρώστους δοκιμάζεται ιδιαίτερα 
κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο θάλαμο. Κατά την τυπική επίσκεψη στο θάλαμο, 
ένας αρχαιότερος γιατρός, περνώντας από τον έναν άρρωστο στον άλλο, εκτιμά την 
πορεία της νόσου τους και δίνει οδηγίες για νέες εξετάσεις και τροποποιήσεις της 
θεραπευτικής αγωγής, ενώ παράλληλα εκπαιδεύει τους φοιτητές και τους νεώτερους 
γιατρούς που ακολουθούν την επίσκεψη, αναλύοντας τα προβλήματα του κάθε αρ-
ρώστου και συζητώντας τις εναλλακτικές διαγνωστικές πιθανότητες και θεραπευτικές 
δυνατότητες. Ιδανικά, η επίσκεψη στο θάλαμο είναι μια καλή ευκαιρία εκπαίδευσης όχι 
μόνο σε γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και σε στάση (attitude). Δεν αποτελούν, όμως, 
όλοι οι εκπαιδευτές τα κατάλληλα πρότυπα και έτσι η επίσκεψη στο θάλαμο μπορεί 
να εμπνεύσει στους φοιτητές και τους νεώτερους γιατρούς μια τελείως αρνητική 
συμπεριφορά. Ιδιαίτερα διδακτική είναι η θεώρηση της επίσκεψης στο θάλαμο από 
την οπτική γωνία του αρρώστου, όπως περιγράφεται στη λογοτεχνία. Ιδού μερικά 
παραδείγματα:11 
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… Ένα αδιάφορο χέρι τράβηξε το σεντόνι και ξεσκέπασε ένα σώμα 
που ψηνόταν στον πυρετό, με όλες του τις δυσμορφίες και τις 
κατακλίσεις, ενώ ο καθηγητής με τη φωνή του τού αμφιθεάτρου, 
έκανε τα σχόλιά του και οι φοιτητές κρατούσαν σημειώσεις … 
Κάθε άρρωστος περίμενε τη σειρά του, άκουγε προσεκτικά, 
προσπαθώντας να καταλάβει τα λόγια του γιατρού, που του ήταν 
τόσο ακατανόητα, όσο και αν ο γιατρός μιλούσε στα λατινικά. (G. 
Simenon «Le malade»). 

…Μια μεγάλη ομάδα γιατρών, αδελφών, φοιτητών της ιατρικής … 
πήγαιναν από κρεβάτι σε κρεβάτι για να συζητήσουν τη βελτίωση 
ή την επιδείνωση των αρρώστων … “Πώς νοιώθεις;”. Ένας ψηλός, 
μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας άρχιζε πάντα με αυτό τον τρόπο, 
αφού ο εσωτερικός γιατρός είχε παρουσιάσει τα δεδομένα. 
“Νοιώθω καλύτερα, γιατρέ”. “Αυτό είναι καλό”. “Μόνο ένα πράμα, 
γιατρέ”. “Ναι;” Αλλά ο γιατρός είχε ήδη στραφεί στον εσωτερικό 
βοηθό. “Επ’ ευκαιρία, τι έδειξε το Schilling test;” (M. Kellogg “Tell 
me that you love me junie moon»).

… Διαγράμματα θερμοκρασίας ήταν τοποθετημένα στο κάτω 
μέρος κάθε κρεβατιού. Ενώ ο Dr Verner μελετούσε προσεκτικά 
τις ενδείξεις για τη θερμοκρασία, το βάρος και τις σφύξεις, ο 
Dr Bruneau ακουμπούσε τεμπέλικα στον τοίχο, χάζευε από το 
παράθυρο ή αν υπήρχε πρόχειρο κάποιο βιβλίο ή περιοδικό, το 
έπαιρνε σκόπιμα στα χέρια του για να δείξει ότι αυτή η ανάγνωση 
αποτελούσε γι αυτόν το μόνο σκοπό της επίσκεψης. (AE Ellis “The 
rack”).

Κάθε γιατρός που έχει εργαστεί σε νοσοκομεία θα αναγνωρίσει εύκολα τον αρχαιό-
τερο γιατρό που ξεσκεπάζει αδιάφορα τον άρρωστο αποκαλύπτοντας δυσμορφίες και 
κατακλίσεις, για να του γυρίσει σε λίγο την πλάτη και να απευθυνθεί στους εκπαιδευόμε-
νους φοιτητές και νεώτερους γιατρούς που συνωστίζονται γύρω του. ‘Η τον Dr Bruneau 
που αν και είναι αναγκασμένος να τον ακολουθεί στην επίσκεψη, δεν χωνεύει τον Dr 
Verner και χαζεύει επιδεικτικά από το παράθυρο ή ξεφυλλίζει βαριεστημένα ένα βιβλίο. 

Ο Ιπποκράτης, όμως, δεν παραλείπει να σημειώσει ότι εκτός από το αυστηρόν και 
δυσπρόσιτον ύφος, και η αντίθετη συμπεριφορά πρέπει να αποφεύγεται. Έτσι, τον 
συμβουλεύει7 να έχει μεν ευχάριστη διάθεση, αλλά

να μην πολυλογεί και να περιορίζεται μόνο στα αναγκαία, γιατί 
αλλιώς θα θεωρηθεί ότι τα πολλά λόγια αποσκοπούν στον 
εξαναγκασμό σε θεραπεία, μηδέ πολλά λεσχηνεύμενον τοίσιν 
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ιδιώτησιν, αλλά τ’αναγκαία· νομίζει γαρ τούτο βίη είναι ες 
πρόσκλησιν θεραπηίης…. 

Πράγματι, ο γλυκερός τόνος της φωνής, το ψεύτικο χαμόγελο, το χτύπημα στην 
πλάτη, η χρησιμοποίηση του πρώτου πληθυντικού προσώπου («Πώς τα πάμε σήμερα; 
Πονάμε ακόμα; Δεν είμαστε λίγο καλύτερα;»), οι άστοχοι αστεϊσμοί δημιουργούν ένα 
πρότυπο συμπεριφοράς που ενώ στοχεύει στην εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του 
αρρώστου, γίνεται συχνά πρόξενος αρνητικών συναισθημάτων, ιδίως όταν ο άρρωστος 
υποφέρει. Στη νουβέλα του Τολστόι12 «Ο Θάνατος Ιβάν Ίλλιτς», ο Ιβάν Ίλλιτς είναι ένας 
έξυπνος γραφειοκράτης που υποφέρει από σοβαρή νόσο. Ο Τολστόι12 περιγράφει ως 
εξής την επίσκεψη του γιατρού στο σπίτι του αρρώστου: 

Τώρα ακούγεται να κτυπά το κουδούνι της πόρτας.  
Να είναι ο γιατρός; Ναι αυτός είναι. Μπαίνει μέσα φρέσκος, υγιής, 
στρουμπουλός και κεφάτος με μια έκφραση στο πρόσωπό του  
που μοιάζει να λέει: “Νάμαστε πάλι, είστε πανικοβλημένος για κάτι, 
αλλά θα τα τακτοποιήσω αμέσως όλα εγώ”. Ο γιατρός γνωρίζει 
ότι η έκφρασή του είναι εκτός τόπου, αλλά την έχει φορέσει μια 
για πάντα και δεν μπορεί να την αλλάξει- σαν ένας άνθρωπος 
που έβαλε το πρωί τη ρεντιγκότα του για να κάνει μια σειρά από 
επισκέψεις. Ο γιατρός τρίβει ζωηρά τα χέρια του με καθησυχαστικό 
ύφος. “Μπρρ! Τι κρύο είναι αυτό που κάνει…  
Μια στιγμή να ζεσταθώ λίγο”, λέει σαν να είναι μόνο θέμα χρόνου 
μέχρις ότου ζεσταθεί και μετά θα τα διορθώσει όλα…  
Ο Ιβάν Ίλλιτς γνωρίζει πολύ καλά ότι όλα αυτά είναι ανοησία και 
καθαρή απάτη … αλλά τα υπομένει…12.

Η υποκριτική αυτή συμπεριφορά του γιατρού, όπως την περιγράφει, ο Τολστόι, είναι 
και ο λόγος για τον οποίο ο ξένος όρος “bedside manner” δεν χρησιμοποιείται πάντοτε 
κολακευτικά. Αρκετές φορές υποδηλώνει ότι οι γιατροί μεταχειρίζονται τους αρρώστους 
με ανειλικρίνεια, υποκαθιστώντας την επιστημονική επάρκεια με προσποιητή άνεση.

Το πόσο πρακτικές είναι οι συμβουλές του Ιπποκράτη αποδεικνύεται από το γεγονός 
ότι αναφέρονται ακόμα και στην περιβολή του γιατρού. Έτσι, στην ίδια παράγραφο 
στην οποία δίνεται βαρύτητα στο ύφος του γιατρού, προστίθεται και το ότι ο γιατρός 
οφείλει, επίσης, να προσέχει την εμφάνισή του (να μη μένουν ακάλυπτα πολλά μέρη 
του σώματός του) 

τηρείν δε χρη εωυτόν ότι μάλιστα, μη πολλά φαίνοντα των του 
σώματος μερέων7. 

Η σημασία της περιβολής του γιατρού, που πριν από δυόμιση χιλιετίες είχε αναγνωριστεί 
από τον Ιπποκράτη, τονίζεται με ιδιαίτερη έμφαση στη σύγχρονη ιατρική βιβλιογραφία 13. 

Πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η καλή σχέση γιατρού-αρρώστου επηρεάζει 
θετικά την έκβαση, ιδίως σε περιπτώσεις χρόνιων νόσων, όπως είναι ο διαβήτης, ή 
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σε περιπτώσεις συγκινησιακά φορτι-
σμένων προβλημάτων υγείας, όπως 
είναι ο καρκίνος και τα ψυχικά νο-
σήματα. Υπάρχουν, ενδείξεις για το 
ότι η περιβολή του γιατρού αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα τόνωσης της 
εμπιστοσύνης προς το γιατρό και ικα-
νοποίησης εκ μέρους του αρρώστου14 
(Εικ.). Σε μια πρόσφατη συστηματι-
κή ανασκόπηση των δημοσιευμένων 
μελετών με θέμα την επίδραση της 
περιβολής του γιατρού στις αντιλή-
ψεις των αρρώστων, στις 21 από τις 
30 μελέτες που περιλήφθηκαν στην 
ανασκόπηση (ποσοστό 70%), οι άρ-
ρωστοι που ρωτήθηκαν δήλωσαν ότι 
η περιβολή του γιατρού και ειδικότερα 
η άσπρη μπλούζα, επηρεάζει θετικά 
την εμπιστοσύνη τους προς το για-
τρό. Η προτίμηση για την ευπρεπή 
περιβολή και την άσπρη μπλούζα ήταν 
εμφανέστερη μεταξύ των αρρώστων 
μεγαλύτερης ηλικίας13. 

ΣυμπΕραΣμα

Παρά τα όσα αρνητικά αναφέρθηκαν για τη συμπεριφορά των σύγχρονων γιατρών, 
υπάρχουν σήμερα αρκετοί νέοι γιατροί που χωρίς να έχουν διδαχθεί τους κανόνες 
συμπεριφοράς που προτείνει ο Ιπποκράτης, χωρίς ίσως να έχουν διαβάσει ή να έχουν 
καν ακουστά το βιβλίο του «Περί Ευσχημοσύνης», γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται 
ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες, κατορθώνοντας έτσι να δημιουργούν αίσθη-
μα ασφαλείας στους αρρώστους τους. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Ιπποκράτης, τους 
γιατρούς αυτούς τους αναγνωρίζει κανείς από την ανεπιτήδευτη εμφάνιση15 

εκ τε γαρ περιβολής και της εν ταύτη ευσχημοσύνης και αφελείης, 
ου προς περιεργίην πεφυκυίης, αλλά μάλλον προς ευδοξίην15, 

τη σύνεση, το καλοπροαίρετο ύφος, ακόμα και από βάδισμά τους,

το τε σύννουν και το εω νω προς εαυτούς διακείσθαι, προς δε την 
πορείην…. 

Είναι οι γιατροί, συνεχίζει ο Ιπποκράτης, που «αποφεύγουν τις εντυπώσεις, είναι 
καταδεκτικοί και ευπροσήγοροι, κρίνουν δίκαια τους πάντες, είναι εχέμυθοι και λογικοί 
και γνωρίζουν να περιμένουν την κατάλληλη ευκαιρία ώστε να πείθουν για την αλήθεια 
με τη βοήθεια επιχειρημάτων»

Εικ. Οι ερευνητές έθεσαν σε 400 Αμερικανούς ασθε-
νείς και επισκέπτες το ερώτημα: «ποιον από τους 
τέσσερεις θα διαλέγατε για γιατρό;». Σε ποσοστό 
15,3% οι ερωτηθέντες προτίμησαν τον γιατρό με 
το επαγγελματικό κοστούμι (Α), σε ποσοστό 75,8% 
το γιατρό με την άσπρη μπλούζα (Β), σε ποσοστό 
6,8% το γιατρό με τα χειρουργικά ρούχα (Γ) και 
σε ποσοστό μόλις 2,3% το γιατρό με το πρόχειρο 
(casual) ντύσιμο (Δ). (Από το The Am J Med 2005; 
118:1279-86)14. 
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…υπομονητικοί προς καιρού την υπομονήν, προς λόγους ανυστούς 
παν το υποδεχθένε εκφέροντες, ευεπίη χρεώμενοι, χάριτι 
διατιθέμενοι, δόξη τη εκ τούτων διισχυριζόμενοι, ες αληθείην προς 
το υποδειχθέν αποτερματιζόμενοι16. 

Είναι οι καλλιεργημένοι γιατροί που αναπτύσσουν εύκολα διαπροσωπικές σχέσεις, 
χαμογελούν συχνά, είναι απαλλαγμένοι από υπεροψία και προκαταλήψεις, δεν διστάζουν 
να πουν «δεν ξέρω», είναι ικανοί να μαθαίνουν από τα λάθη τους, γνωρίζουν να ακούν 
το συνομιλητή τους, δημιουργούν φιλική ατμόσφαιρα γύρω τους και τηρούν αισιόδοξη 
στάση απέναντι στη ζωή - με άλλα λόγια, διαθέτουν όλα εκείνα τα χαρακτηριολογικά 
γνωρίσματα που ο καθένας μας θα ήθελε να έχει ο προσωπικός του γιατρός. Είναι οι 
γιατροί που είναι προφανώς προικισμένοι με φυσική κλίση και προδιάθεση17 

ες το αρχήν λαβείν η φύσις κατερρύη και κέχυται 

αλλά ίσως και οι γιατροί που κατά στη διάρκεια των σπουδών τους αναζήτησαν και 
είχαν την τύχη να συναντήσουν ανάμεσα στους εκπαιδευτές τους κάποιους που απο-
τέλεσαν τα κατάλληλα πρότυπα για τη διαμόρφωση της δικής τους στάσης απέναντι 
στον άρρωστο και την Ιατρική. 
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πΕριΛΗΨΗ:

Σε αυτό το ιστορικό άρθρο θα συζητήσουμε το νεφρολογικό ενδιαφέρον ορισμένων 
δηλώσεων του Ιπποκράτη, που περιέχονται στο βιβλίο του «Αφορισμοί». Δεν υπάρχει 
τίποτα το πρωτότυπο στη μέθοδο μας, καθώς, από την αρχαιότητα, έχουν γίνει επανει-
λημμένα παρόμοιες προσπάθειες. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι σε κάθε εποχή μπορούμε 
να αποκτήσουμε μία νέα αντίληψη κατά την εξερεύνηση των Αφορισμών κάτω από το 
πρίσμα της τρέχουσας ιατρικής γνώσης. Συζητάμε τριάντα έξι από τους τετρακόσιους 
Αφορισμούς, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από τους συντάκτες της παρούσας έρευνας 
ως νεφρολογικού ενδιαφέροντος. Στο τέλος, παρουσιάζουμε τα συμπεράσματά μας.

μΕροΣ ι

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α. Η νεφρολογική γνώση του Ιπποκράτη

Πριν αναλύσουμε τους αφορισμούς έναν προς έναν, προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε 
όλη τη «νεφρολογική» γνώση του Ιπποκράτη, όπως προκύπτει από τα περισσότερα έργα 
του, προκειμένου να εισάγουμε τον αναγνώστη στο υπόβαθρο των αφοριστικών υποθέσεών 
του. Αναφορικά με τη νεφρική ανατομία και φυσιολογία, ο Ιπποκράτης περιέγραψε 
την ανάπτυξη των νεφρών στο τέλος των νεφρικών αρτηριών, τους κλάδους της 
κοιλιακής αορτής και την παράλληλη κατεύθυνση των νεύρων. Δικαίως καθόρισε 
ότι η αορτή ξεκινάει από την καρδιά. Παρατήρησε την ανατομική σύνδεση των 
σπερματικών αρτηριών με τα νεφρά, γεγονός που οδήγησε στην αντίληψη ότι το 
σπέρμα δημιουργείται αρχικά μέσα στα νεφρά, κατόπιν μεταδίδεται μέσω των 
σπερματικών αγγείων στους όρχεις και τελικά έξω από το σώμα. Ο ίδιος σχολίασε 
το παρόμοιο σχήμα και των δύο νεφρών και παρομοίασε το χρώμα τους με αυτό 
των μήλων. Παρατηρήθηκαν και σχολιάστηκαν οι κάλυκες και η πυελική κοιλότητα. 
Περιέγραψε επίσης πώς οι ουρητήρες κατεβαίνουν από τα νεφρά και καταλήγουν 
στην κύστη. Περιέγραψε την κοκκώδη και παχύρρευστη υφή των νεφρών και το 
μεγάλο ποσοστό υγρασίας στο εσωτερικό τους. Έγραψε ότι τα νεφρικά αγγεία 
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μεταφέρουν αίμα με υγρά απόβλητα προϊόντα των μεταβολικών αντιδράσεων 
στα νεφρά και τότε το αίμα επιστρέφεται, καθαρισμένο, σε ολόκληρο το σώμα. 
Διστακτικά, θεώρησε τα νεφρά ως «μη ξένα προς την απέκκριση των ούρων». Οι 
παρατηρήσεις του σχετικά με την παθοφυσιολογία, διάγνωση και πρόγνωση των 
νεφρικών παθήσεων εξαπλώνεται σε όλα τα έργα του. Ο Ιπποκράτης συνέδεσε 
διάφορα ουρολογικά συμπτώματα με τη σωστή διάγνωση και την πρόγνωση τους. 
Χρησιμοποίησε τον όρο «νεφρικός» για να περιγράψει ασθενείς με μια ποικιλία 
παθήσεων των νεφρών, όπως δυσουρία, αιματουρία και ανουρία.

β. Οι Αφορισμοί

Λέγεται ότι «Αρχή παιδεύσεως η των ονομάτων επίσκεψις». Έτσι, ξεκινούμε αυτό το 
μέρος της έρευνας από τη συζήτηση του όρου «Αφορισμός». Προέρχεται από την ελ-
ληνική γλώσσα: αφορίζειν [από + ορίζειν, ορίζοντας] οριοθετώ, αποκλείω, διαχωρίζω, 
ορίζω. Οι αφορισμοί είναι πάντα λακωνικοί και οξείς στη μορφή τους, επιδεικνύοντας 
μέγιστη κατανόηση σε ελάχιστη έκφραση. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν 
αφορισμό για να καθορίσουμε τι είναι αφορισμός, τότε ο πιο κατάλληλος θα είναι: «Οι 
καλύτερες σκέψεις με τις λιγότερες λέξεις».1 Ο όρος αρχικά επινοήθηκε για να νοούνται 
οι Αφορισμοί του Ιπποκράτη που περιλαμβάνονται στην Ιπποκρατική Συλλογή. 

Οι Ιπποκρατικοί «Αφορισμοί» γράφτηκαν πιθανότατα γύρω στο 400 π.Χ. και περιείχαν 
τετρακόσιες καταχωρίσεις, που ασχολούνται με όλες τις πτυχές της πρακτικής ιατρικής. 
Θεωρείται ένα από τα λίγα γνήσια έργα της Συλλογής. Αυτή η πεποίθηση έγινε ήδη 
γνωστή από το Γαληνό και τους Βυζαντινούς μέχρι και από πιο πρόσφατους συγγραφείς 
όπως ο Emile littre του 19ου αι. Έχουν εκφραστεί κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με την 
αυθεντικότητά τους, κυρίως από τους lloyd2 και Jouanna3. Το βιβλίο είχε πολύ μεγάλη 
επιρροή χάρη στη σαφήνεια και την βραχύτητά του. Πολυάριθμοι συγγραφείς το είχαν 
σχολιάσει εκτενώς, ενώ παρείχε ένα εύχρηστο εγκόλπιο για πρακτικούς ιατρούς. Από 
τον ελληνόφωνο κόσμο, αρκεί να αναφέρουμε μόνο τους Σωρανό, Ρούφο, Γαληνό, Πα-
λάδιο, Στέφανο τον Αθηναίο,4 Θεόφιλο Πρωτοσπαθάριο, Δαμάσκιο και Ιωάννη Ακτουάριο. 

Ο ισλαμικός κόσμος είχε επίσης επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό. Αναφέρουμε εδώ τις 
αραβικές μεταφράσεις του από τον Ibn al-Quff, Abū al-Faraj ibn Muwaffaq al-Dīn Ya‘qub 
ibn Isaāq (1286/685), ο οποίος συνέθεσε μια σειρά από πραγματείες, συμπεριλαμβανομέ-
νης μιας σημαντικής πραγματείας για τη χειρουργική και ένα δημοφιλές σχολιασμό των 
Αφορισμών του Ιπποκράτη, και τον Ibn Abi ādiq, από τη Nishapur της Περσίας. Επειδή 
και ο τελευταίος συνέθεσε ένα δημοφιλές σχόλιο των Αφορισμών του Ιπποκράτη, ήταν 
γνωστός σε μερικούς κύκλους ως «ο δεύτερος Ιπποκράτης» (Buqrā al-thānī). Μιμούμενοι 
τον Ιπποκράτη, άλλοι σημαντικοί Άραβες μελετητές είχαν συνθέσει τους δικούς τους 
«Αφορισμούς», που ήταν στην επιμελημένα αντίγραφα του πρωτοτύπου. Υπενθυμίζουμε 
τον Al Razi’s Kitāb al-Murshid (The Guide). Το έργο έχει επίσης επηρεάσει τους Εβραίους 
γιατρούς.5 Ένα από τα ιατρικά συγγράμματα του Μαϊμωνίδη είναι ο Σχολιασμός των 
Αφορισμών του Ιπποκράτη. Σε αυτό το έργο, ο Μαϊμωνίδης ασκεί κριτική κατά καιρούς 
τόσο στον Ιπποκράτη όσο και τον Γαληνό, στα σημεία που οποιοσδήποτε από τους 
δύο Έλληνες δεν συμφωνεί με τις δικές του απόψεις. Ακολουθώντας τη μόδα έγραψε 
επίσης τους δικούς του «Αφορισμούς» που ονομάζονται Ιατρικοί Αφορισμοί του Μωυσή 
«Pirkei Moshe».6 
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Όπως ήταν αναμενόμενο, οι Αφορισμοί μεταφράστηκαν στα λατινικά σε πρώιμο 
στάδιο και ως εκ τούτου διαδόθηκαν στη Δυτική Ιατρική σκέψη. Οι πρώτες μεταφράσεις 
έγιναν από τον Burgundio της Πίζας (από τα ελληνικά, 12ος αιώνας), τον Τζέραρντ από 
την Κρεμόνα (12ος αιώνα, Τολέδο από τα ελληνικά) και από τον William of Moerbeke και 
άλλους (από τα αραβικά, μετά το 1260).7 Το βιβλίο έφτασε στην τότε απομακρυσμένη 
Αγγλία ήδη το 1145. Ο Rabelai (συγγραφέας του Γαργαντούα) στη Γαλλία κέρδισε 
τη φήμη του ως σοβαρός μελετητής με την έκδοση της μετάφρασης των Αφορισμών 
από τον εκδοτικό οίκο Gryphius το 1532.8 Χαρακτηριστικό της μεγάλης εκτίμησης που 
έλαβε το έργο στην Αναγέννηση είναι το γεγονός ότι ο Θεόφραστος Παράκελσος, στις 
24 Ιουνίου 1527, περιβαλλόμενος από ένα πλήθος φοιτητών που ζητωκραύγαζαν, έκα-
ψε δημοσίως τα έργα του Αβικέννα και του Γαληνού και έδειξε σεβασμό μόνο στους 
«Αφορισμούς» του Ιπποκράτη.9

μΕροΣ ιι

Σε αυτό το δεύτερο μέρος, αναλύουμε τους Ιπποκρατικούς αφορισμούς νεφρολογι-
κού ενδιαφέροντος και προσπαθούμε να τους ερμηνεύσουμε και να τους συγκρίνουμε 
με τη σύγχρονη γνώση μας. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα παρόμοια έργα 
για διάφορες ασθένειες, σπάνια περιλαμβάνουν τόσους πολλούς αφορισμούς σχετικά 
με μία μόνο ειδικότητα. Χρησιμοποιήσαμε τη μετάφραση του Σκοτσέζου ιατρού Francis 
Adams (1796 - 1861)10 και την έκδοση των κειμένων του Ιπποκράτη του Γάλλου ιατρού 
και λεξικογράφου Paul-Emile littre (1801 - 1881),11 που έχουν την ίδια ευρετηρίαση πα-
ραπομπών, δηλαδή σε ενότητες και αφορισμούς. Στις περιπτώσεις που πιστεύαμε ότι 
κάποιος αφορισμός θα μπορούσε να έχει διαφορετικό νόημα από αυτό που δίνεται στη 
μετάφραση του Adams, προσθέσαμε την εναλλακτική έννοια σε αγκύλες [], αφήνοντας 
το κείμενο αμετάβλητο. Συγκρίναμε, επίσης, τα σχόλιά μας με εκείνα των προηγούμενων 
αρχαίων και βυζαντινών συγγραφέων. Χρησιμοποιήσαμε την έκδοση 1965 του Kühn για 
το “In Hippocratis aphorismos commentarii”,12 του Γαληνού, και την έκδοση του Hakkert 
για την πραγματεία του “Commentarii in Hippocratis aphorismos” των βυζαντινών ιατρι-
κών συγγραφέων Θεόφιλου, Δαμάσιου, και Στέφανου.13 (Ο Θεόφιλος Πρωτοσπαθά-
ριος, περίπου 7ος αι. μ.Χ., ήταν ένας γιατρός στην αυλή του Βυζαντινού αυτοκράτορα 
Ηράκλειου, ο Στέφανος ο Αθηναίος ήταν ένας βυζαντινός γιατρός του 6ου αιώνα και ο 
Δαμάσιος ήταν ένας βυζαντινός γιατρός του 9ου αι. μ.Χ. (δεν πρέπει να συγχέεται με 
τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο). Παρόλο που έγραψαν σχόλια για όλους τις αφορισμούς, 
συμπεριλάβαμε μόνο εκείνους που, κατά τη γνώμη μας, διαλευκάνουν περαιτέρω το 
νόημα κάθε αφορισμού. Η ακριβής παραπομπή βρίσκεται δίπλα σε κάθε σχόλιο, σε πα-
ρένθεση. Οι αφορισμοί έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες κατά το δοκούν, ανεξάρτητα 
από τη σειρά τους στο αρχικό κείμενο, αλλά ορισμένοι εκτείνονται σε περισσότερες 
από μία κατηγορίες. Προχωρούμε τώρα στην λεπτομερή ανάλυση κάθε αφορισμού.
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ΟΙ «ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΙ» ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ

i. Περί ουροσκοπίας (χωρίς συγκεκριμένη διάγνωση και πρόγνωση)

[4.69.] Όταν ο ασθενής αποβάλλει ούρα πυκνά, με θρόμβους 
και λιγοστά, χωρίς πυρετό, αν ακολουθήσει μεγάλη ποσότητα 
αραιών ούρων, ανακουφίζεται. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα σε όσους 
παρουσιάζουν από την αρχή ή λίγο μετά, ίζημα στα ούρα.

Αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να είναι η περιγραφή μίας ολιγουρικής νεφρικής 
ανεπάρκειας που περιπλέκει μια εμπύρετη νόσο. Η λιγοστή ποσότητα των ούρων που 
είναι πυκνή και «με θρόμβους» (θρομβοειδής, δηλαδή σαν θρόμβος, σκούρος κόκκινος, 
πηγμένος) μπορεί άνετα να είναι το αποτέλεσμα μιας οξείας σωληναριακής νέκρωσης, 
ενώ η μεγάλη ποσότητα αραιών ούρων που ακολουθεί θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει 
τη θεραπεία της ανεπάρκειας με την πολυουρική της φάση.

[4.70.] Όσοι στους πυρετούς αποβάλλουν ούρα θολά, όμοια με 
των υποζυγίων, έχουν ή θα εκδηλώσουν πονοκεφάλους. 

Τα ούρα των αλόγων, των όνων και των βοοειδών είναι θολά, πιθανότατα λόγω της 
υψηλής συγκέντρωσης φωσφορικών αλάτων τα οποία καταναλώνουν μέσω της φυτικής 
διατροφής τους. Οι αρχαίοι το είχαν παρατηρήσει αυτό και το είχαν συγκρίνει με τα 
διαυγή ανθρώπινα ούρα. Αυτό είχε αρχικά αναφερθεί σε κείμενα της Μεσοποταμίας, 
έπειτα στα αρχαία ελληνικά κείμενα και αργότερα στα αραβικά ιατρικά συγγράμματα.14 
Ακόμη και τα πιο πυκνά ανθρώπινα ούρα μπορεί να έχουν χρώμα σκούρο κίτρινο, αλλά 
εξακολουθούν να είναι διαυγή. Η πιο πιθανή εξήγηση που περιγράφει ο Ιπποκράτης για 
τα θολά ούρα είναι είτε η πυουρία ή μία υπερ-απέκκριση οργανικών ή ανόργανων αλάτων. 
Μια τέτοια κατάσταση θα οδηγήσει τελικά σε ένα παθολογικό εσωτερικό περιβάλλον 
και, ως εκ τούτου, ενδεχομένως σε κεφαλαλγία. Στην περίπτωση της μακροσκοπικής 
πυουρίας μπορεί κανείς να προτείνει πυελονεφρίτιδα. απόρροια της οποίας είναι και οι 
πονοκέφαλοι. Στην περίπτωση των θολών ούρων λόγω πρωτεϊνουρίας («μακροσκοπικής» 
πρωτεϊνουρίας, αν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει έναν τέτοιον όρο) τότε μιλάμε για 
μία μαζική, νεφρικού φάσματος πρωτεϊνουρία. Μια τέτοια κατάσταση είναι σχεδόν βέ-
βαιο ότι θα συνοδεύεται από την ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης 
με κατακράτηση αλάτων, γενικευμένο οίδημα και υπέρταση. Η πρόβλεψη «έχουν ή θα 
εκδηλώσουν πονοκεφάλους» θα μπορούσε επίσης να είναι σημάδι υπέρτασης.

[4.71.] Σε όσα άτομα η αρρώστια πρόκειται να κριθεί την έβδομη 
ημέρα, έχουν την τέταρτη ούρα με νεφέλια, κόκκινα και άλλα 
ανάλογα συμπτώματα. 

Αυτό αποτελεί έναν προγνωστικό αφορισμό. Η αιματουρία που παρουσιάζεται την 
τέταρτη ημέρα μετά το ξέσπασμα της ασθένειας αποτελεί δείγμα της σοβαρότητας 
της νόσου και ο αφορισμός προβλέπει ότι τότε θα ακολουθήσει κρίση κατά την έβδομη 
ημέρα. Με την κρίση εννοείται το τέλος της νόσου, όχι η επιδείνωση. Αν και δεν είναι 
ασυνήθιστο μία παροδική αιματουρία να εμφανιστεί μετά από μερικές ημέρες, δεν μπο-
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ρούμε να δώσουμε καμία σημασία στους αριθμούς τέσσερις ή επτά για τις αντίστοιχες 
ημέρες. Η αρίθμηση αυτή αποτελεί απομεινάρι της προσωκρατικής και Πυθαγόρειου 
διδασκαλίας σχετικά με τη σημασία των αριθμών στην ιατρική. Ήταν βασισμένη στη 
γραμμή σκέψης της Μεσοποταμίας και της Βαβυλωνίας που ήθελε να συνδέει τα γήινα 
φαινόμενα με τις φάσεις της σελήνης.15

[4.72.] Τα διαυγή, άχρωμα ούρα είναι κακά. Εμφανίζονται κυρίως 
σε περιπτώσεις φρενίτιδας.

Αυτό θα μπορούσε να περιγράψει έναν ασθενή με προχωρημένη νεφρική ανεπάρκεια. 
Τα «διαυγή, άχρωμα ούρα» θα μπορούσαν να περιγράφουν την ισοσθενουρία της χρόνιας 
νεφρικής ανεπάρκειας. Οι Γαληνός17,17β,759 και Δαμάσιος2,11,430 σχολίασαν ότι η «φρενίτιδα» 
οφείλεται στην κατακράτηση τοξικών ουσιών (κίτρινη χολή) που δεν έχουν αποβληθεί 
σωστά μέσω των ούρων. Ήταν συσσωρευμένες στον εγκέφαλο και προκαλούσαν το 
σύμπτωμα. Θεωρούμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην ερμηνεία αυτού του αφορισμού 
μέχρι τώρα. Αν αντικαταστήσουμε την «κίτρινη χολή» με τις «ουραιμικές τοξίνες» έχουμε 
μια περιγραφή των νευρολογικών δειγμάτων σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας, δηλαδή 
ουραιμικής εγκεφαλοπάθειας.

[4.76.] Όταν μαζί με πυκνά ούρα αποβάλλονται και λεπτότατα 
κομμάτια σάρκας παρόμοια με τρίχες, η αποβολή προέρχεται από 
τα νεφρά.

Αυτό θα μπορούσε να είναι μία από τις πρώτες περιγραφές των αιματηρών ιζημάτων 
(ή coarse granular). Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι η βεβαιότητα του Ιππο-
κράτη ότι οι ουσίες αυτές προέρχονται από τα νεφρά. Ο Ιπποκράτης γνώριζε καλά την 
πολύπλοκη ανατομία των νεφρών, παρόλο που δεν μπορούσε να εξηγήσει τη λειτουργία 
τους. Ο ίδιος διέκρινε σαφώς το «αίμα στα ούρα» ως δείγμα αιμορραγίας, δηλαδή «ρήξη 
αγγείου από την ουροδόχο κύστη ή τα νεφρά», και τις «σαρκώδεις ουσίες» ως κάτι που 
προέρχεται από τα νεφρά.

[4.77.] Όταν μαζί με πυκνά ούρα αποβάλλεται ίζημα όμοιο με 
πίτουρα, η κύστη έχει προσβληθεί από ψώρα.

Τα πυκνά ούρα με «νιφαδωτά» ιζήματα πιθανώς περιγράφουν κυστίτιδα με απόπτωση 
των πλακωδών κυττάρων από το επιθήλιο της ουροδόχου κύστης. Θα μπορούσε επίσης 
να είναι μια περίπτωση κυστίτιδας με αθροίσεις λευκών αιμοσφαιρίων. Ο όρος «ψώρα» 
είναι περιγραφικός και όχι διαγνωστικός.

[7.31.] Ιζήματα ούρων παρόμοια με χοντροαλεσμένο αλεύρι στους 
εμπύρετους ασθενείς, υποδηλώνουν ότι η ασθένεια θα διαρκέσει 
πολύ.

Αυτή είναι μια περιγραφή των εμπύρετων περιπτώσεων που περιπλέκονται είτε από 
μαζική απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων είτε από πυουρία. Σε κάθε περίπτωση, η 
νεφρική συμμετοχή, μια οξεία φλεγμονώδης κατάσταση ή πυελονεφρίτιδα, είναι πράγ-
ματι ένα περιστατικό που θα επέμενε αν σκεφτούμε τα μέσα θεραπείας του Ιπποκράτη.
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[7.32.] Χολώδη ιζήματα ούρων, που αρχικά είναι αραιά, 
προμηνύουν βαριά αρρώστια.

Ο Γαληνός σε σχόλιό του18α,132,11 διευκρίνισε ότι ο Ιπποκράτης εννοούσε μαύρη, 
όχι κίτρινη χολή. Στη συνέχεια εξήγησε ότι αυτός ο αφορισμός αναφέρεται μόνο στο 
χρόνο, όχι στον τόπο, δηλαδή ο αφορισμός προβλέπει την πορεία της νόσου, όχι το 
προσβεβλημένο όργανο.

Μήπως αυτό αποτελεί μια περιγραφή της οξείας σωληναριακής νέκρωσης ή της 
μετα-μολυσματικής σπειραματονεφρίτιδας; Εάν αυτός ο αφορισμός συνδέεται με τον 
προηγούμενο, δηλαδή αναφέρεται σε ασθενείς με πυρετό, είναι πιθανώς η επιδείνωση 
κάποιας χρόνιας νεφρικής νόσου. Τα αραιά ούρα θα μπορούσαν να είναι περιγραφή 
ισοσθενουρίας μιας χρόνιας νόσου. Παρά το γεγονός ότι «χολώδης» στη σύγχρονη 
αγγλική γλώσσα θα σήμαινε πράσινο, ο Ιπποκράτης αναφέρεται στον όρο ως κίτρινο 
ή μαύρο [δηλαδή πολύ σκούρο κόκκινο]. Αν υποθέσουμε ότι εννοεί μαύρη χολή, όπως 
αναφέρει ο Γαληνός, τότε αυτός ο αφορισμός περιγράφει μια οξεία επιδείνωση σε μια 
χρόνια κατάσταση.

[7.33], Στις περιπτώσεις που τα ούρα διαχωρίζονται παρουσιάζεται 
βαριά διαταραχή στον οργανισμό.

Αυτός ο αφορισμός αναφέρεται σε ούρα με μια μεγάλη ποσότητα ιζημάτων, κάνο-
ντάς τα να φαίνονται «διαιρετά» σε δύο μέρη, τα ιζήματα και το εναιώρημα. Η μεγάλη 
ποσότητα ιζημάτων, ανεξάρτητα από την περίπτωση, προδιαθέτει για μία πολύ σοβαρή 
κατάσταση.

[7.34.] Αν στην επιφάνεια των ούρων υπάρχουν φυσαλίδες, αυτό 
σημαίνει πως έχουν προσβληθεί τα νεφρά και ότι η ασθένεια θα 
διαρκέσει πολύ.

Ο Γαληνός μίλησε αναλυτικά για αυτόν τον Αφορισμό: «Οι φυσαλίδες δημιουργούνται 
όταν τα υγρά γεμίζουν με αέρα. Και συνήθως αυτό συμβαίνει όταν το υγρό περιέχει κάτι 
κολλώδες. Σε αυτή την περίπτωση οι φυσαλίδες δεν σπάνε εύκολα και γίνονται μόνιμες»18α,134,12

Αυτός είναι ο πιο συχνά αναφερόμενος «νεφρικός» Αφορισμός του Ιπποκράτη και 
θα μπορούσε να αποτελεί μία από τις πρώτες περιγραφές της πρωτεϊνουρίας. Είναι η 
αύξηση της επιφανειακής τάσης των ούρων, λόγω των πρωτεϊνών, που παράγει αυτό 
το φαινόμενο. Δυστυχώς ο αφορισμός δεν δίνει καμία λεπτομέρεια σχετικά με την 
κατάσταση του ασθενούς, δηλαδή οίδημα, αδυναμία, πονοκεφάλους (υπέρταση) κ.λπ.

[7.35.] Όσοι έχουν ούρα καλυμμένα από λιπαρό και πυκνό 
επίστρωμα, πάσχουν από ασθένειες των νεφρών και μάλιστα 
βαριές. 

Όσον αφορά αυτόν τον αφορισμό όλοι οι σχολιαστές ανέφεραν ότι η παρουσία 
πυκνών ποσοτήτων λίπους στην επιφάνεια των ούρων υποδεικνύει αποσύνθεση του 
λίπους στο σώμα σε οξείες γενικευμένες ασθένειες ή περινεφρικό λίπος σε ασθένειες 
των νεφρών. Συσχέτισαν επίσης αυτή την περίπτωση με περιπτώσεις λιπαρών κοπράνων 
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ως ίδιας αιτιολογίας.16 Η έννοια αυτή χρησιμοποιόταν μέχρι πολύ πρόσφατα υπό τον όρο 
pimelorrhea.17 Αν και αυθαίρετα, λόγω των ανεπαρκών δεδομένων που παρέχει αυτός ο 
αφορισμός, θα μπορούσε να είναι η περιγραφή μιας μη ειδικής, νεφρωσικού φάσματος 
πρωτεϊνουρίας με όλα τα είδη των πρωτεϊνών να εκκρίνονται, και έτσι να προκύπτει το 
«λιπαρό» (λιποπρωτεΐνες) και «πυκνό» (σε πυκνή ποσότητα) επίστρωμα.

[7.67.] Πρέπει να εξετάζουμε αν οι εκκρίσεις της κύστης [των 
ασθενών] είναι διαφορετικές από των υγιών ανθρώπων όσες 
φαίνονται ελάχιστα όμοιες με αυτές, είναι ιδιαιτέρως παθολογικές· 
όσες φαίνονται όμοιες με εκείνες των υγιών, είναι ελάχιστα 
παθολογικές.

Αυτός ο αφορισμός είναι μάλλον μια υπενθύμιση προς όλους τους ιατρούς: Να 
κοιτάζετε πάντα τα ούρα του ασθενούς. Θυμίζει έναν άλλον «αφορισμό» του sir Robert 
Hutchison στις αρχές του 20ου αιώνα: «Τα φαντάσματα των νεκρών ασθενών δεν ρωτούν 
γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε τις τελευταίες τάσεις της κλινικής έρευνας, ρωτούν γιατί δεν 
ελέγξατε τα ούρα μου;»18 Ο Ιπποκράτης πίστευε τόσο πολύ ότι η εξέταση των ούρων 
ήταν θεμελιώδης για τη διάγνωση και την πρόγνωση που δήλωσε ότι εάν τα ούρα ενός 
άρρωστου ατόμου είναι φυσιολογικά, τότε η πρόγνωση είναι ευνοϊκή.

ii. Περί διαγνώσεως

[4.75.] Η αποβολή αίματος ή πύου κατά την ούρηση σημαίνει 
πληγή στα νεφρά ή την κύστη.

Ο Θεόφιλος στάθηκε στην γραμματική του αφορισμού δηλώνοντας ότι ο Ιπποκράτης 
χρησιμοποίησε εξακολουθητικό χρόνο για την εμφάνιση αίματος και πύου κατά την 
ούρηση, υποδεικνύοντας έτσι ότι ο αφορισμός δεν αναφέρεται σε ρήξη ενός αποστή-
ματος από ένα άλλο όργανο όπως το συκώτι, στο ουροποιητικό σύστημα, οπότε και η 
ούρηση αίματος και πύου δεν θα διαρκέσει πολύ, ίσως δύο ή τρεις ημέρες. «Και γιατί 
δεν ανέφερε τους ουρητήρες; Επειδή αναφέροντας τα δύο άκρα συμπεριέλαβε και τη 
μέση.» Ο Δαμάσιος πρόσθεσε: «Το ‘ουρεί’ συνεπάγεται πολλές ημέρες... Γιατί ‘ουρεί’ και 
‘ουρήσει’ δεν είναι το ίδιο».2,432,28 Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε τη λεπτομέρεια 
που ανέλυσαν οι σχολιαστές σε αυτόν τον αφορισμό. Ο Άγγλος μεταφραστής δεν έδωσε 
καμία προσοχή στην γραμματική του αφορισμού. Μια πιο ακριβής μετάφραση είναι: «Αν 
[ο ασθενής] ουρέη αίμα ή πύον, αυτό δείχνει εξέλκωση των νεφρών ή της ουροδόχου 
κύστης». Επειδή το «υρέη» συνεπάγεται συνέχεια ενώ το «ουρήσει» συνεπάγεται μία 
μόνο στιγμή. Το σημαντικό μήνυμα αυτού του αφορισμού είναι η χρονιότητα της νόσου. 

[4.41.] Αν μετά τον ύπνο εμφανιστεί άφθονος ιδρώτας χωρίς 
φανερή αιτία, σημαίνει ότι το σώμα καταναλώνει περισσότερη 
τροφή [απ’ ό,τι πρέπει]. Αν αυτό συμβεί σε άτομο που δεν έχει 
φάει, σημαίνει πως έχει ανάγκη από κένωση.

Στην περίπτωση αυτή, το δέρμα χρησιμοποιείται ως εναλλακτική οδός για την αποβο-
λή του υγρού, σε περιπτώσεις υπερκατανάλωσης τροφής. Όμως, σε περιπτώσεις όπου 
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υπάρχει έντονη εφίδρωση χωρίς υπερκατανάλωση τροφής, ο Ιπποκράτης αναφέρει ότι 
αυτό αποτελεί σημάδι περίσσειας υγρών που πρέπει να εξαλειφθούν μέσω κάποιου εί-
δους θεραπείας, δηλαδή τα φυσικά όργανα εξάλειψης, τα νεφρά ή/και η γαστρεντερικής 
οδός, δυσλειτουργούν και δεν είναι σε θέση να προσφέρουν την κατάλληλη κάθαρση 
και, επομένως, πρέπει να προκληθεί κάποιο άλλο είδος κάθαρσης.19

[4.74.] Όσοι εκδηλώνουν την πιθανότητα σχηματισμού 
αποστήματος στις αρθρώσεις, απαλλάσσονται από το απόστημα 
μετά την αποβολή άφθονων και πολύ πυκνών και λευκών ούρων, 
όπως αρχίζουν να παρουσιάζονται σε μερικές περιπτώσεις 
επώδυνων τεταρταίων πυρετών. Αν επιπλέον τρέξει αίμα από τη 
μύτη, το απόστημα υποχωρεί πολύ γρήγορα. [Εάν εμφανιστεί 
ρινορραγία, η λύση θα έρθει πολύ γρήγορα].

Εδώ, ο Γαληνός,17β,764,8 καθώς και οι βυζαντινοί σχολιαστές2,431,25 δηλώνουν ότι η 
ουσία που συσσωρεύεται στις αρθρώσεις μπορεί να αφαιρεθεί από τα ούρα και έτσι 
να θεραπευτεί ο ασθενής.

Ποιος θα ήταν ο κινητήριος παράγοντας για «την πιθανότητα σχηματισμού αποστή-
ματος στις αρθρώσεις»; Πιθανώς, η υπερκατανάλωση φαγητού και κρασιού από έναν 
ενήλικο άνδρα σε περίπτωση υπερουριχαιμίας. Η υπερουριχαιμία μπορεί να προκαλέ-
σει τόφους, οι οποίοι μοιάζουν με αποστήματα (ουρική αρθρίτιδα), ενώ η πολυουρία 
με ούρα γεμάτα από λευκό υλικό (άμορφα ουρικά άλατα) θα οδηγήσει σταδιακά στη 
λύση της αρθρίτιδας. Ο αφορισμός δεν δείχνει, ωστόσο, αν η πολυουρία ήταν αιφνίδια 
ή επρόκειτο να επιτευχθεί με κάποια ιατρική παρέμβαση, όπως η κατανάλωση νερού ή 
κάποιου φαρμάκου.20

[4.78.] Σε αυτές τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αναιτιολόγητη 
ούρηση αίματος [...όπου υπάρχει αιματουρία], υποδηλώνεται ρήξη 
μικρής φλέβας στα νεφρά.

Η λέξη-κλειδί σε αυτόν τον αφορισμό είναι το «αναιτιολόγητη». Ο Ιπποκράτης 
είχε προφανώς παρατηρήσει κάποιες περιπτώσεις αιματουρίας που δεν είχαν καμία 
προφανή αιτία. Σε άλλους αφορισμούς αναφέρεται στην αιματουρία ως αποτέλεσμα 
κάποιας γνωστής ή πιθανής αιτίας, όπως η αποβολή μιας πέτρας ή ένα τραύμα, ή μια 
συστηματική νόσος με πυρετό, ή καρκίνος. Αλλά κατάλαβε ότι μια αιφνίδια αιματουρία 
θα μπορούσε να συμβεί χωρίς προφανή αιτία σε ένα κατά τα άλλα υγιές άτομο, και 
αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποδίδει αυτή την κατάσταση στη «ρήξη μιας μικρής 
φλέβας». Ο Γαληνός πραγματεύεται σωστά το γεγονός ότι, αν «αιφνίδια» σημαίνει 
χωρίς εμφανή εξωτερική αιτία (π.χ. τραύμα), μπορεί κάλλιστα να είναι μια περίπτωση 
αυτού που σήμερα αποκαλούμε σύνδρομο σύνθλιψης.17β,774,1 Ο Θεόφιλος θυμίζει και 
πάλι στον αναγνώστη τη γραμματική του αφορισμού, με τη χρήση του ρήματος «ουρεί», 
όχι «ουρήσει», υποδεικνύοντας τη μακρά διάρκεια του συμπτώματος.2,434,22 Σύμφωνα 
με τον Eknoyan οι αφορισμοί 4.75 έως 4.78 πιθανώς περιγράφουν θηλώδη νέκρωση.21 
Θεωρούμε ότι μπορεί κάλλιστα να είναι μια περίπτωση IgA νεφροπάθειας.
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[4.79.] Αν τα ούρα παρουσιάζουν ίζημα από άμμο, η κύστη πάσχει 
από λιθίαση.

Τα «αμμώδη» ιζήματα στα ούρα μπορεί να είναι άλατα ασβεστίου ή ουρικά άλατα. 
Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη λίθων στην ουροδόχο κύστη ή/και τα νεφρά ενός τέτοιου 
ασθενούς είναι πολύ πιθανή.

[4.80.] Αν το άτομο ουρεί αίμα και θρόμβους, έχει στραγγουρία 
και νιώθει πόνο στο υπογάστριο και τον περίνεο, αυτό σημαίνει 
πάθηση στην περιοχή της κύστης.

[7.39.] Αν ένα άτομο ουρεί αίμα και θρόμβους, εκδηλώνει 
στραγγουρία και νιώθει δυνατό πόνο στον περίνεο και το εφηβαίο, 
υπάρχουν ενδείξεις για πάθηση στην περιοχή της κύστης.

Αυτοί οι δύο αφορισμοί είναι σχεδόν πανομοιότυποι. Ο αφορισμός 7.39 πιθανόν 
να προστέθηκε αργότερα. Πρόκειται για διαγνωστικούς αφορισμούς. Η τοπογραφική 
εντόπιση και σύνδεση με τις ανατομικές δομές δίνει μια καλή ιδέα για τις γνώσεις του 
Ιπποκράτη περί ανατομίας. Ο Ιπποκράτης ανέφερε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πάσχουν 
τα μέρη «γύρω από την κύστη».

[4.81.] Όταν τα ούρα είναι ανακατεμένα με αίμα, πύον, λέπια και 
μυρίζουν άσχημα, υποδηλώνουν πως υπάρχει πληγή στην κύστη.

Θεόφιλος: «Αυτός ο αφορισμός δίνει τρία γεγονότα: τόπο, σύσταση και κακοήθεια 
της πάθησης. Από τα λέπια, που σημαίνουν πεταλοειδές, καταλαβαίνουμε πάθηση της 
ουροδόχου κύστης, από το πύον και το αίμα, καταλαβαίνουμε εκδορές. Γιατί δεν μπορεί 
να υπάρξει πύον στα ούρα χωρίς έλκος. Και με τη βαριά μυρωδιά, δηλαδή τη δυσάρεστη 
οσμή, υποδηλώνεται κακοήθεια, γιατί η δυσοσμία είναι δείγμα σήψης και η σήψη υποδη-
λώνει κακοήθεια».2,436,13

Αυτός ο αφορισμός πιθανότατα περιγράφει μια σοβαρή περίπτωση λοίμωξης του 
ουρογεννητικού συστήματος που δεν έχει υποβληθεί σε θεραπεία. Θα μπορούσε επίσης 
να είναι φυματίωση ή καρκίνος ως επιπλοκή μιας κοινής λοίμωξης. Η μόλυνση είναι πι-
θανώς στην κύστη αφού ο αφορισμός αναφέρεται σε «λέπια» που μπορεί να σημαίνουν 
την απόπτωση των επιθηλιακών κυττάρων της ουροδόχου κύστης.

iii. Περί προγνώσεως

[4.83.] Η άφθονη νυχτερινή ούρηση προαναγγέλλει λίγες κοιλιακές 
κενώσεις. 

Αυτό φαίνεται σαν μια περιγραφή καρδιακής ή νεφρικής ανεπάρκειας, όπου τα 
εξωαγγειακά υγρά κινητοποιήθηκαν από τα οιδηματώδη πόδια κατά τη διάρκεια της 
νύχτας και αποβάλλονται μέσω των νεφρών με μια απατηλή βελτίωση των συμπτωμάτων. 
Ο Γαληνός17β,779,10 και ο Δαμάσιος2,437,8 πρότειναν ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται στη 
μειωμένη έκκριση υγρών που έπρεπε να αποβάλλεται από το γαστρεντερικό σύστημα 
κατά τη διάρκεια της νύχτας και, επομένως, έπρεπε να απεκκρίνεται από τα νεφρά.
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[6.6.] Οι ασθένειες των νεφρών και της κύστης θεραπεύονται 
δύσκολα στους ηλικιωμένους. 

Ο Γαληνός αναφέρει ότι ο λόγος που οι ηλικιωμένοι θεραπεύονται με δυσκολία όταν 
υποφέρουν από παθήσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος είναι επειδή πάσχουν 
ταυτόχρονα και από άλλες ασθένειες.18α,17,8

Σε έναν σύγχρονο ιατρικό «αφορισμό» αναφέρεται ότι όσοι είναι ηλικίας άνω των 
πενήντα ετών έχουν συνήθως περισσότερες από μία ασθένειες που εξηγούν τα συμπτώ-
ματά τους, ενώ εκείνοι που είναι κάτω των πενήντα, έχουν συνήθως μια ασθένεια που 
εξηγεί όλα τα συμπτώματα και τα σημάδια.22 Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν συνήθως 
περισσότερες από μία ασθένειες και οι περισσότερες από αυτές τις ασθένειες τείνουν 
να επηρεάζουν το ουρογεννητικό σύστημα αρκετά συχνά. Ο διαβήτης, η υπέρταση, 
η καρδιακή ανεπάρκεια, η ήδη επιδεινωμένη νεφρική λειτουργία, η υπερτροφία του 
προστάτη (σε άνδρες) και η ήπια ανοσοανεπάρκεια, κάνουν τη θεραπεία των νεφρικών 
νόσων πολύ πιο δύσκολη για τους ηλικιωμένους από ότι για τους νέους. Ως εκ τούτου, 
αυτός ο αφορισμός είναι σωστός.

[6.11.] Σε μελαγχολικές [με αυξημένη μαύρη χολή] καταστάσεις 
ή ασθένειες νεφρών, η εμφάνιση αιμορροΐδων έχει ευνοϊκές 
επιπτώσεις.

Ένας ακόμα αφορισμός που αναδεικνύει την πεποίθηση του Ιπποκράτη ότι ορισμένες 
ασθένειες χρειάζονται κάποιο είδος κάθαρσης για να θεραπευτούν. Η εμφάνιση αιμορ-
ροΐδων με πιθανή ρήξη και αιμορραγία θα παράσχει κάποιο είδος αυτόματης κάθαρσης. 
Περιττό να πούμε ότι, επίσης, ρίχνουν τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης.

[6.28.] Οι ευνούχοι δεν προσβάλλονται από ποδάγρα ούτε γίνονται 
φαλακροί.

[6.29.] Η γυναίκα δεν προσβάλλεται από ποδάγρα, παρά μόνο αν 
σταματήσει η εμμηνορρυσία της. 

[6.30.] Το παιδί δεν παθαίνει ποδάγρα προτού συνουσιαστεί.

Οι αφορισμοί 6.28, 6.29 και 6.30 στην ουσία ασχολούνται με το ίδιο θέμα: Τη σχέση 
μεταξύ των σεξουαλικών ορμονών, της ουρικής αρθρίτιδας και της φαλάκρας. Γνωρίζουμε 
τώρα ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης αυξάνουν την ουρική αρθρίτιδα και τη φαλάκρα 
και ότι τα οιστρογόνα τις μειώνουν. Ο λόγος αρσενικό: θηλυκό της ουρικής αρθρίτιδας 
σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και άνδρες ίδιας ηλικιακής ομάδας ποικίλει από 7:1 
έως 9:1 και γίνεται 3:1 στις ηλικίες άνω των 65 ετών.23 Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα 
σχόλια του Γαληνού. Ο Γαληνός πρόσθεσε ότι όχι μόνο η απουσία, αλλά και η ανωμα-
λία της εμμηνορρυσίας συνδέεται με την ουρική αρθρίτιδα στις γυναίκες, και ανέφερε 
ακόμα τις σπάνιες περιπτώσεις ουρικής αρθρίτιδας σε γυναίκες με φυσιολογικό κύ-
κλο.18α,43,15 Επομένως, συμφωνεί απολύτως με τις σύγχρονες στατιστικές, ένα θέμα που 
δεν ήταν άγνωστο για αυτόν.24 Και οι τρεις αυτοί αφορισμοί είναι πράγματι ο θρίαμβος 
της προσωπικής εμπειρίας. Κατάφεραν να συνδέσουν σωστά τα σημάδια σεξουαλικής 
λειτουργικότητας με την ουρική αρθρίτιδα.
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[7.36.] Σε όσους νεφροπαθείς εμφανίζονται τα προαναφερθέντα 
συμπτώματα και δυνατοί πόνοι στους ραχιαίους μυς, αν οι πόνοι 
γίνονται αισθητοί προς το έξω μέρος, πρέπει να περιμένουμε τη 
δημιουργία εξωτερικού αποστήματος· αν οι πόνοι γίνονται αισθητοί 
περισσότερο προς τα μέσα, πρέπει να περιμένουμε απόστημα 
μάλλον εσωτερικό. 

Δυστυχώς ο αφορισμός δεν αναφέρει ποια ακριβώς είναι τα «προαναφερθέντα συμ-
πτώματα». Ωστόσο, είναι πιθανό να πρόκειται για ένα απόστημα που προκαλεί πόνο που 
αντανακλά είτε εσωτερικά είτε εξωτερικά, ανάλογα με την τοποθεσία του. Ο Eknoyan 
θεωρεί τους αφορισμούς 7.31 έως 7.36 πιθανότατα ως περιγραφές μεταλοιμώδους 
σπειραματονεφρίτιδας.25

[7.47.] Αν ο υδρωπικός παρουσιάσει βήχα, δεν έχει ελπίδες.

Για άγνωστο λόγο ο Άγγλος μεταφραστής μετέφρασε τη λέξη «βήχα» ως «λόξυγκα». 
Δεν είναι αδύνατο το κείμενο που ο Adams είχε στα χέρια του να είχε τη λέξη «lygx», όχι 
«vyx»», δηλαδή λόξυγκας, όχι βήχας. Ωστόσο, στο σχόλιο που έκανε ο Γαληνός18α,153,4 
καθώς και στην έκδοση του littre για τους Αφορισμούς, η λέξη είναι «βήχας».

Αν ο αφορισμός αναφερόταν πράγματι σε λόξυγκα μπορεί είχαμε μια περίπτωση 
νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου ή, πιο πιθανόν, να περιέγραφε περιπτώσεις χρό-
νιου ή υπό τάση ασκίτη που προκαλεί πίεση στο φρενικό νεύρο. Πράγματι, σε τέτοιες 
περιπτώσεις μη-αντισταθμιζόμενου, μη-υποχωρούντος ασκίτη, από καρδιακή ή ηπατική 
ανεπάρκεια, η εμφάνιση λόξυγκα θα μπορούσε να είναι σοβαρό δείγμα.

[7.81.] Αν στις κενώσεις της κύστης [ούρα], της κοιλιάς [κόπρανα], 
των σαρκών [ιδρώτες] ή οποιουδήποτε άλλου σημείου υπάρχει 
μικρή απόκλιση του σώματος από το φυσιολογικό, η αρρώστια 
είναι ελαφριά, αν υπάρχει μεγάλη απόκλιση είναι βαριά, και αν 
πολύ μεγάλη, τότε είναι θανατηφόρα.

Αυτός ο απλός αφορισμός συνδέει τη σοβαρότητα του συμπτώματος με την πορεία 
της νόσου. Τα παθολογικά ούρα, κόπρανα και ιδρώτας γίνονται προγνωστικά εργαλεία, 
σε σύγκριση με τα κανονικά περιττώματα.26 Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση από το 
κανονικό, τόσο χειρότερη η πρόγνωση.

iv. Περί θεραπείας

[6.36.] Η φλεβοτομία θεραπεύει τη δυσουρία, πρέπει όμως να 
ανοιχτούν φλέβες στην εσωτερική επιφάνεια του βραχίονα.

Αυτός ο αφορισμός βασίζεται στην αρχαία πεποίθηση ότι ορισμένες φλέβες αντι-
στοιχούν σε ορισμένα όργανα.27 Με την κοπή μίας συγκεκριμένης φλέβας, το αντίστοιχο 
όργανο θα πρέπει να απαλλαγεί από την έκκριση των επιπλέον ή τοξικών υγρών που 
είχαν συσσωρευτεί σε αυτό. Αυτή η θεωρία ήταν λανθασμένη και οδήγησε σε τρομερές 
υπερβολές ειδικά κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι 
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τα μέσα του 20ου αιώνα, η αφαίμαξη με βδέλλες ήταν μια κοινή θεραπεία που συνίστα-
το από ορισμένους επαγγελματίες γιατρούς όπως ήταν και η αφαίμαξη με βεντούζες 
πάνω από την οσφυϊκή χώρα28 και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε ορισμένα μέρη 
του κόσμου. Η σωστή αρχή πίσω από αυτή τη λανθασμένη πρακτική ήταν η εξάλειψη 
των φλεγμονωδών τοξινών από το αίμα. Στην εποχή του Ιπποκράτη αυτό επιχειρήθηκε 
μέσω αφαίμαξης ενώ σήμερα επιχειρείται μέσω της αιμοκάθαρσης.

[7.29.] Η εμφάνιση έντονης διάρροιας σε ασθενή που πάσχει από 
λευκοφλεγμασία, θεραπεύει τη νόσο. 

Με τον όρο «λευκοφλεγμασία» ο Ιπποκράτης εννοεί την υπεραφθονία λευκού φλέγ-
ματος, που ήταν ένας από τους τέσσερις χυμούς. Στη σύγχρονη αγγλική γλώσσα, αυτό 
θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως υπερφόρτωση νερού και γενικευμένο οίδημα. Ο όρος 
επινοήθηκε εξαιτίας του λευκού χρώματος του δέρματος που παρατηρήθηκε σε αυτούς 
τους ασθενείς. Η ισχυρή διάρροια αφαιρεί την περίσσεια νερού, παρέχοντας έτσι τη 
θεραπεία της ασθένειας. Σε αυτήν την περίπτωση, το έντερο είναι η μέθοδος κάθαρσης. 

[7.48.] Η στραγγουρία και η δυσουρία θεραπεύονται με άκρατο 
οίνο [μέθη] και φλεβοτομία. Ανοίγουμε τις φλέβες της εσωτερικής 
επιφάνειας του βραχίονα.

Η κατανάλωση άκρατου κρασιού έχει πιθανότατα μικρή αναλγητική, διουρητική και 
αντικαταθλιπτική δράση (Το πρωτότυπο Ελληνικό κείμενο χρησιμοποιεί τη λέξη μέθη). 
Όσο για την αφαίμαξη, που πρέπει να γίνει από μια συγκεκριμένη φλέβα, έχουμε ήδη 
αναφερθεί σε αυτήν σχολιάζοντας τον αφορισμό 6.36

[4.82] Σε όσους εκδηλώνονται εξογκώματα [φύματα] της 
ουρήθρας, αν διαπυηθούν πύον και ανοίξουν, η ασθένεια 
θεραπεύεται.

Τα «φύματα» είναι ίσως φυματιώδη κοκκιώματα από φυματίωση του ουροποιογεν-
νητικού ή από οποιαδήποτε άλλη χρόνια λοίμωξη. Η θέση τους, στο εσωτερικό της ου-
ρήθρας, προκαλεί πόνο, δυσουρία και δυσκολία στην ούρηση. Αναμφίβολα η εκκένωση 
τους ανακουφίζει τον ασθενή.

v. Γενικού ενδιαφέροντος

[2.10] Όσο περισσότερο τρέφουμε το σώμα χωρίς παράλληλη 
κάθαρση, τόσο περισσότερο το βλάπτουμε.

Αυτός ο αφορισμός μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί σε νεφρική ανεπάρκεια, καθώς 
και στην ανεπάρκεια άλλων οργάνων, όπως το ήπαρ ή η καρδιά. Σε περίπτωση νεφρικής 
ανεπάρκειας, η χαμηλή σε πρωτεΐνες διατροφή είναι η πιο ωφέλιμη και είναι ενδιαφέρον 
να σημειωθεί ότι οι δίαιτες που περιγράφονται για χρόνιες παθήσεις στα γραπτά του 
Ιπποκράτη ήταν δίαιτες χαμηλές σε πρωτεΐνη. Κατά συνέπεια, εάν ο ασθενής με νεφρι-
κή ανεπάρκεια δεν έχει «καθαριστεί» από τις ουραιμικές τοξίνες, όσο περισσότερο τον 
τρέφουμε τόσο περισσότερο τον βλάπτουμε. 
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[4.2.] Με τη χορήγηση καθαρτικών πρέπει να αποβάλλονται ύλες 
που είναι ωφέλιμες κι όταν αποβάλλονται από μόνες τους- πρέπει 
να σταματούν όσες έχουν διαφορετικό χαρακτήρα.

Πιστεύουμε ότι αυτός ο αφορισμός είναι παρόμοιος με τη θεωρητική βάση της 
αιμοκάθαρσης. Η ολοκληρωμένη αιμοκάθαρση θα αφαιρέσει τις ουσίες που θα είχαν 
αφαιρεθεί αν τα νεφρά δεν είχαν υποστεί ζημιά, και θα αποτρέψει την απώλεια των 
ουσιών που τα νεφρά θα είχαν διαθέσει.

[4.3.] Αν οι κενώσεις γίνονται με τρόπο φυσιολογικό, ο άρρωστος 
νιώθει καλύτερα και τις ανέχεται εύκολα, σε αντίθετη περίπτωση 
νιώθει άσχημα. 

Σε αυτόν τον αφορισμό, ο οποίος συνδέεται με τον προηγούμενο, ο Ιπποκράτης κρίνει 
την αναγκαιότητα της θεραπείας από το αποτέλεσμά της. Αν αφαιρεθούν οι περιττές 
ουσίες τότε ο ασθενής θα βελτιωθεί και θα αισθανθεί άνετα με τη θεραπεία, αλλά αν 
αφαιρεθούν οι απαραίτητες τότε ο ασθενής θα το ανεχθεί δύσκολα.

Αυτοί οι τρεις αφορισμοί περί κάθαρσης, ως μέσο για την εξάλειψη των τοξινών του 
μεταβολισμού, μπορεί να μην είναι τόσο ξένη προς τη σύγχρονη ιατρική όσο φαίνεται. 
Ακόμα προσπαθούμε να αποβάλλουμε κάποιες τοξίνες σε νεφρική ανεπάρκεια μέσω του 
εντέρου. Αρκεί να παρατηρήσετε τις ρητίνες ανταλλαγής κατιόντων σε υπερκαλιαιμία 
ή τα συνδετικά φωσφόρου σε υπερφωσφαταιμία. 

ΣυμπΕραΣμαΤα

Αφού εξετάσαμε τους Αφορισμούς του Ιπποκράτη με κάποιο νεφρολογικό ενδιαφέρον, 
μένουμε με την εντύπωση ότι αποτελούν καλά παραδείγματα της δύναμης του εμπειρι-
σμού στα καλύτερά του. Η γνώση που εμφανίζεται είναι μόνο η προσωπική γνώμη ενός 
ικανού ιατρού, μη εκπαιδευμένου στην τεκμηριωμένη ιατρική. Ως εκ τούτου, δικαίως 
αποκαλείται ο «Πατέρας της Κλινικής Νεφρολογίας».29 Είναι προφανές ότι ο Ιπποκράτης 
στους Αφορισμούς εμφανίζει με τον συντομότερο δυνατό τρόπο την ικανότητά εύστοχης 
κλινικής παρατήρησης και την επιστημονική επιθυμία του να εξηγήσει τα πάντα λογικά, 
χρησιμοποιώντας την τότε διαθέσιμη νεφρολογική γνώση. Πολύ λίγοι σύγχρονοι νεφρο-
λόγοι θα μπορούσαν να τολμήσουν μια τόσο επιτυχημένη κατανόηση των νεφρολογικών 
ασθενειών με τόσο περιορισμένα μέσα. Ωστόσο, απαιτεί μεγάλο βαθμό καλής θέλησης 
το να συγκρίνουμε τις ιδέες του με τη σημερινή γνώση στον τομέα αυτό. Γράφοντας 
την ιστορία της ιατρικής αντιμετωπίζουμε δύο κινδύνους. Ο ένας είναι να ισχυριστούμε 
ότι ορισμένοι επιστήμονες ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν μια ασθένεια, ένα σύμπτω-
μα, μια θεραπεία (το γνωστό σύνδρομο του «εγώ το είπα πρώτος»),30 ή, αντιθέτως, να 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι όλα είχαν ειπωθεί προηγουμένως, προσπαθώντας 
να το στηρίξουμε με βεβιασμένα επιχειρήματα «που αποδεικνύουν» την αριστεία των 
ιατρικών προγόνων μας.

Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, παρά το γεγονός ότι η Νεφρολογία είναι μια νέα 
ειδικότητα, έχουμε ήδη διανύσει έναν μακρύ δρόμο που φτάνει μέχρι το σημερινό της 
επίπεδο. Όχι ως μια αμφισβητήσιμη παράδοση που αξίζει να συζητηθεί σε ένα δείπνο, 
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αλλά ως ένας πολύ επιστημονικός τρόπος σκέψης. Αυτό γίνεται πιο κατανοητό όταν 
χρησιμοποιούμε στοιχεία τόσο από την ιστορία της ιατρικής όσο και από τη νεφρολογία.
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Ριχάνα Ν. Μωρίς

ποιοΣ, που και ποΤΕ

Γραμμένη όπως όλες οι πραγματείες του Ιπποκράτη, σε ιωνική διάλεκτο με δωρικά 
στοιχεία όμως, η προέλευσή και συνεπώς και η χρονολόγηση της πραγματείας Περί 
Ἰητροῦ αμφισβητείται από τους μελετητές. Ο κλασικός Γάλλος Ιπποκρατικός émile littré 
το 1861 αναφέρει ότι παρά την έλλειψη εξωτερικών μαρτυριών, οι σχέσεις του έργου με 
τα υπόλοιπα νομιμοποιούν την ένταξή του στη συλλογή1. To 1923 o JF Bensel υπέδειξε 
στενές σχέσεις του έργου αυτού με τα έργα Περί ευσχημοσύνης και Παραγγελίαι χρονο-
λογώντας και τα τρία μεταξύ 350 και 300 π.Χ. κάτι που βρήκε αντίθετο τον WHs Jones 
που τοποθετεί το έργο σε εποχή αισθητά προγενέστερη των δύο άλλων. Ακολούθησε η 
μελέτη του U. Fleischer, το 1939 που προτείνει ως χρονολογία τον 3ο αιώνα π.Χ. για να 
φθάσουμε στο σύγχρονο μας Γάλλο Jouanna το 1992 που τοποθετεί την πραγματεία 
στην ελληνιστική εποχή ή και στις αρχές των χριστιανικών χρόνων.2

Αυτή η διαφωνία πηγάζει από την παντελή έλλειψη εξωγενών αναφορών. Πράγματι 
ούτε καν στις πραγματείες του Γαληνού ή του Ερωτιανού δεν υπάρχει κάποιο σχετικό 
στοιχείο που να προσδιορίζει χρονολογικά το έργο και κατ’ επέκταση να καταδεικνύει 
τον Ιπποκράτη ως συγγραφέα. Όπως όμως, προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τον littré η 
πραγματεία Περί Ἰητροῦ έχει πολλές ομοιότητες με άλλα γνωστά του έργα που δεν 
αφήνουν αμφιβολίες τουλάχιστον ότι πράγματι, είναι έργο της Ιπποκρατικής σχολής.

Ο littré με τη σειρά του, βασίζεται στον Pétrequin3 για να επισημάνει πολύ καλά τη 
σχέση της πραγματείας Περί Ἰητροῦ με το έργο Περί Ελκών. Ενδεικτικά παραθέτει 
ομοιότητες του Περί Ἰητροῦ §12 με το Περί ελκών §10 αναφορικά με τα καταπλάσμα. 
Ομοίως το Περί Ἰητροῦ §6 ομοιάζει με το Περί ελκών §25 για τους κιρσούς. Διαβάζου-
με τελειώνοντας όσον αφορά τις βεντούζες στο Περί Ἰητροῦ §7 σχετίζεται με το Περί 
Αρχαίης Ιητρικής §22.

Από την άλλη, ο littré συνεχίζει, ο Daremberg4 τονίζει τη σχέση μεταξύ του Περί Ἰη-
τροῦ και του Κατ’ Ιητρείον. Γράφτηκαν με τον ίδιο σκοπό: τη διδαχή δηλαδή πρακτικών 
σε νέους σπουδαστές. Και επειδή θα διαβαζόταν και από έμπειρους δασκάλους, καλεί 
να αγνοηθούν τυχόν κενά, καθώς απευθύνεται κυρίως σε αρχάριους. Αυτό φαίνεται 
καθαρά από μια συγκριτική μελέτη των δύο έργων. Τέλος, ο Daremberg, υπογραμμίζει 
την κοινή έναρξη με τον Ιπποκρατικό Όρκο σε σχέση με τη διακριτικότητα που πρέπει 
να χαρακτηρίζει τον ιατρό σε ό,τι αφορά τον ασθενή.
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Ο littré, συμπληρώνει τους άνωθεν μελετητές αντιπαραθέτοντας το κεφάλαιο Περί 
Ἰητροῦ §4 για τη ματαιοδοξία στη χειρουργική σε σχέση με το Περί Άρθρων §78.

Αυτές οι ομοιότητες του έργου με άλλα του Ιπποκράτη, δεν αποδεικνύουν φυσικά 
τον ίδιο τον Ιπποκράτη ως συγγραφέα. Είναι αρκετές όμως για να το εντάξουν στην 
Ιπποκρατική Συλλογή.

Συμπερασματικά, το Περί Ἰητροῦ δεν θεωρείται γνήσιο έργο του Ιπποκράτη, πιστεύεται 
όμως ότι ανήκει στη Σχολή της Κω. O Πουρναρόπουλος5 θεωρεί ότι το βιβλίο γράφτηκε 
από πρόσωπο που βρισκόταν πολύ κοντά στον πατέρα της ιατρικής, ίσως από κάποιον 
από τους γιους του ή από τον γαμβρό του Πόλυβο. Πρόσθετο στοιχείο που ενισχύει 
την άποψη ότι το έργο αυτό ανήκει στην Ιπποκρατική Συλλογή είναι οι «κοινοί τόποι», 
δηλαδή αντιλήψεις, φράσεις ή τμήματα φράσεων που υπάρχουν πανομοιότυπα και σε 
άλλα Ιπποκρατικά έργα.6

πΕριΕχομΕνα

Το Περί Ἰητροῦ είναι μια μικρή πραγματεία, που αφού διευκρινίζει ποια θα πρέπει 
να είναι η ιατρική για το σώμα και για την ψυχή, μας μεταφέρει στο εργαστήριο, στον 
τόπο που πλέον, όπως γνωρίζουμε καλά, στην αρχαιότητα ο ιατρός είχε στη διάθεσή 
του πληθώρα συσκευών και εργαλείων για την ανάταξη καταγμάτων ή εξαρθρημάτων, 
για τη διάνοιξη αποστημάτων, για την αντιμετώπιση αιμορραγιών, για βεντούζες και 
αφαιμάξεις. Αυτός είναι ο τόπος που ο σπουδαστής της ιατρικής ξεκινά την εκπαίδευσή 
του. Πράγματι από το δεύτερο κιόλας κεφάλαιο γίνεται φανερό ότι στο σύνολο του, το 
έργο απευθύνεται σε σπουδαστές, αφού πραγματεύεται θέματα ιατρικής εκπαίδευσης. 
Πρακτικά, πρόκειται για ένα περιεκτικό εγχειρίδιο οδηγιών προς μαθητευόμενους ια-
τρούς, ένα ανθολόγιο, που γράφει «λίγο απ’ όλα».

Αναλυτικότερα έχουμε:
Κεφ 1: Πώς πρέπει να είναι ο ιατρός στο σώμα και στην ψυχή
Κεφ 2: Προσανατολισμός ιατρείου, φωτισμός, καθίσματα, εργαλεία, νερό, πετσέτες, 

σφουγγάρια κ.λπ.
Κεφ 3: Επιδεσμολογία
Κεφ 4: Τρόποι επίδεσης και περίδεσης
Κεφ 5: Τομές και καυτηριασμοί
Κεφ 6: Νυστέρια
Κεφ 7: Βεντούζες
Κεφ 8: Αφαιμάξεις
Κεφ 9: Ανακεφαλαίωση
Κεφ 10-12: Αποστήματα, έλκη, καταπλάσματα
Κεφ 13: Εισαγωγή στη φαρμακολογία
Κεφ 14: Συμβουλή προς νέο γιατρό να συμμετέχει σε στρατιωτικές εκστρατείες
Το όλο έργο κυριολεκτικά προσεγγίζει το θέμα του αρχικά από απόσταση: Από τον 

ίδιο τον ιατρό αρχικά, περνάει στον περιβάλλοντα χώρο, φτάνει στον ασθενή όπου αρ-
χικά μιλάει για επιδέσμους πριν φτάσει στις τομές και στις βεντούζες και τελειώνει με 
τα απροσπέλαστα για το νεαρό σπουδαστή θέματα, τη φαρμακολογία και την εμπειρία. 
Η πορεία της σκέψης είναι δηλαδή σταδιακή από το λιγότερο στο περισσότερο επεμ-
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βατικό, από το πιο εύκολο στο πιο δύσκολο. Άλλωστε το βιβλίο αυτό αποσκοπεί σε δύο 
πράγματα: Στην ασφάλεια του ασθενούς και στην καλή φήμη του γιατρού.6

Το Εργο

Μτφρ: Καίσαρος Εμμανουήλ

§1. Ἰητροῦ μέν ἐστι προστασίη, ὁρῇν εὔχρως τε καὶ εὔσαρκος πρὸς 
τὴν ὑπάρχουσαν αὐτῷ φύσιν· ἀξιοῦνται γὰρ ὑπὸ τῶν πολλῶν 
οἱ μὴ εὖ διακείμενοι τὸ σῶμα οὕτως, οὐδ´ ἂν ἑτέρων ἐπιμε-
ληθῆναι καλῶς· ἔπειτα τὰ περὶ αὐτὸν καθαρίως ἔχειν, ἐσθῆτι 
χρηστῇ καὶ χρίσμασιν εὐόδμοις, ὀδμὴν ἔχουσιν ἀνυπόπτως· 
πρὸς ἅπαντα ταῦτα γὰρ ἡδέως ἔχειν ξυμβαίνει τοὺς νοσέο-
ντας. Δεῖ δὲ σκοπέειν τάδε περὶ τὴν ψυχὴν τὸν σώφρονα, μὴ 
μόνον τὸ σιγᾷν, ἀλλὰ καὶ περὶ τὸν βίον [τὸ] πάνυ εὔτακτον, 
μέγιστα γὰρ ἔχει πρὸς δόξαν ἀγαθὰ, τὸ δὲ ἦθος εἶναι καλὸν 
καὶ ἀγαθὸν, τοιοῦτον δ´ ὄντα πᾶσι καὶ σεμνὸν καὶ φιλάνθρω-
πον· τὸ γὰρ προπετὲς καὶ τὸ πρόχειρον καταφρονεῖται, κἂν 
πάνυ χρήσιμον ᾖ· σκεπτέον δὲ ἐπὶ τῆς ἐξουσίης· τὰ γὰρ αὐτὰ 
παρὰ τοῖς αὐτέοις σπανίως ἔχοντα ἀγαπᾶται. Σχήμασι δὲ, ἀπὸ 
μὲν προσώπου σύννουν μὴ πικρῶς· αὐθάδης γὰρ δοκέει εἶναι 
καὶ μισάνθρωπος, ὁ δὲ εἰς γέλωτα ἀνιέμενος καὶ λίην ἱλαρὸς 
φορτικὸς ὑπολαμβάνεται· φυλακτέον δὲ τὸ τοιοῦτον οὐχ ἥκι-
στα. Δίκαιον δὲ πρὸς πᾶσαν ὁμιλίην εἶναι· χρὴ γὰρ πολλὰ ἐπι-
κουρέειν δικαιοσύνην· πρὸς δὲ ἰητρὸν οὐ μικρὰ συναλλάγματα 
τοῖσι νοσοῦσίν ἐστιν· καὶ γὰρ αὐτοὺς ὑποχειρίους ποιέουσι τοῖς 
ἰητροῖς, καὶ πᾶσαν ὥρην ἐντυγχάνουσι γυναιξὶν, παρθένοις, καὶ 
τοῖς ἀξίοις πλείστου κτήμασιν· ἐγκρατέως οὖν δεῖ πρὸς ἅπαντα 
ἔχειν ταῦτα. Τὴν μὲν οὖν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα οὕτω διακεῖσθαι.

Πώς πρέπει να είναι ο γιατρός κατά το σώμα και κατά την ψυχή. Η θέση του ιατρού 
είναι πλεονεκτική όταν έχει καλό χρώμα και είναι εύρωστος, ανάλογα με τη φύση του 
– γιατί ο πολύς κόσμος νομίζει πως όσοι δεν διαθέτουν μια τετοια σωματική ευεξία δεν 
είναι σε θέση να φροντίσουν όπως πρέπει τους άλλους. Έπειτα πρέπει να είναι καθαρός 
γενικά η περιβολή του να είναι σεμνή και να είναι αρωματισμένος με ευχάριστα αρώματα, 
χωρίς η μυρωδιά να κινεί την υποψία. Γιατί όλα αυτά αρέσουν στους αρρώστους. Όσο 
για το ηθικό του, ο φρόνιμος άνθρωπος δεν πρέπει να είναι εχέμυθος μόνο, μα πρέπει 
επίσης να έχει εξαιρετική τάξη στη ζωή του – γιατί αυτό έχει βασική σημασία για τη φήμη 
του. Το ήθος του πρέπει να είναι εξαιρετικό και ανεπίληπτο, και, μαζί με αυτό πρέπει 
να είναι σοβαρός και πονόψυχος – γιατί η προπέτεια και η προχειρότητα προκαλεί την 
περιφρόνηση, ακόμη και όταν αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Ας λάβει υπόψη του την 
ελευθερία που του δίνει ο ασθενής – γιατί τα ίδια πράγματα όταν παρουσιάζονται σπάνια 



156

η σχεση του συΓχρονου Γιατρου με τισ ιπποΚρατιΚεσ αρχεσ Και την ιστορια τησ επιστημησ του

στους ίδιους ανθρώπους εκτιμούνται. Σχετικά με τη μορφή του, το πρόσωπο θα είναι 
στοχαστικό, μα όχι αυστηρό – γιατί διαφορετικά θα έδινε την εντύπωση υπεροπτικού 
και σκληρού ανθώπου – από την άλλη πλευρά πάλι, εκείνος που αναλύεται σε γέλια και 
εκδηλώνεται με υπερβολική ιλαρότητα, είναι άνθρωτος ενοχλητικός – και πρέπει να είναι 
πολύ προσεχτικός κανείς σε αυτό το σημείο. Η δικαιοσύνη πρέπει να πρυτανεύσει στις 
σχέσεις του γενικά – γιατί η δικαιοσύνη πρέπει να επεμβαίνει σε πολλά πράγματα. Δεν 
είναι μικρές οι σχέσεις του γιατρού με τους ασθενείς. Οι ασθενείς είναι υποταγμένοι 
στο γιατρό και αυτός βρίσκεται όλη την ώρα με γυναίκες, με κορίτσια, με αντικείμενα 
μεγάλης αξίας. Πρέπει λοιπόν σε όλα αυτά, να έχει τα χέρια του καθαρά. Τέτοιος πρέπει 
να είναι ο γιατρός σχετικά με την ψυχή και το σώμα.

Εδώ ο συγγραφέας ξεκινάει από τα βασικά της εμφάνισης και του ήθους του ιατρού. 
Ενδιαφέρον προκαλεί αρχικά, η σημασία που δίνει στη γνώμη που σχηματίζει κάποιος 
ασθενής για το γιατρό. Αναφέρει ενδεικτικά: «πολύς κόσμος νομίζει», «αρέσουν στους 
αρρώστους», «σημασία για τη φήμη του» και «θα έδινε την εντύπωση». Όλα αυτά, που 
αναλύονται λεπτομερώς και στο Περί Ευσχημοσύνης, αποβλέπουν αρχικά στην διαφο-
ροποίηση των γιατρών από τους «αγύρτες», στην κτήση εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενούς 
και γιατρού και πιθανότατα της καλύτερης συνεργασίας και θεραπείας. Τα παραπάνω, 
ως απώτερο σκοπό, δεν έχουν μόνο την «άγρα πελατείας». Οι γιατροί ήταν πνευματικοί 
απόγονοι του Ασκληπιού και λειτουργούσαν πάντα σε συνάρτηση με τον Απόλλωνα και 
τις θεότητες. Συνεπώς, και οι ασθενείς περιμένουν από τον γιατρό να έχει έναν κώδικα 
συμπεριφοράς, όπως οι ιερείς, οι μάντεις κ.α. 

Υπάρχει όμως εφαρμογή αυτών των κανόνων στο σήμερα; Φυσικά, και αυτή είναι η 
εντυπωσιακά αναλλοίωτη διαχρονικότητα του κειμένου. Η ιατρική δεοντολογία όπως την 
ξέρουμε σήμερα προέρχεται από την Ιπποκρατική Ηθική ακόμα και αν υπάρχει εκτροπή 
από αυτή. Τα έργα Περί Ιητρού, Όρκος, Περί Ευσχημοσύνης και σε μικρότερο βαθμό 
οι Παραγγελίαι, Περί Τέχνης και Αφορισμοί περιέχουν διάσπαρτα πολύτιμα στοιχεία με 
θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας.7

§2. Τὰ δὲ ἐς τὴν ἰητρικὴν τέχνην παραγγέλματα, δι´ ὧν ἔστιν εἶναι 
τεχνικὸν, ἀπ´ ἀρχῆς συνοπτέον, ἀφ´ ὧν καὶ μανθάνειν ὤνθρω-
πος ἄρξαιτο· τὰ τοίνυν ἐν ἰητρείῳ θεραπευόμενα σχεδὸν μαν-
θανόντων ἐστίν. Δεῖ δὲ πρῶτον μὲν τόπον ἔχειν οἰκεῖον, ἔσται 
δὲ τοῦτο ἐὰν μήτε πνεῦμα ἐς αὐτὸν παραγινόμενον ἐνοχλῇ 
μήθ´ ἥλιος ἢ αὐγὴ λυπέῃ. Φῶς δὲ τηλαυγὲς τοῖς μὲν θερα-
πεύουσιν ἄλυπον, οὐχ ὁμοίως δὲ τοῖς θεραπευομένοις ὑπάρχει· 
πάντως μὲν οὖν τοιαύτην τὴν αὐγὴν μάλιστα φευκτέον, δι´ ἣν 
ξυμβαίνει τοὺς ὀφθαλμοὺς νοσέειν· τὸ μὲν οὖν φῶς τοιοῦτον 
εἶναι παρήγγελται· τοῦτο δὲ, ὅπως μηδαμῶς ἐναντίως ἕξει τῷ 
προσώπῳ τὰς αὐγάς· προσενοχλεῖ γὰρ τὴν ὄψιν ἀσθενέως 
ἔχουσαν· πᾶσα δ´ ἱκανὴ πρόφασις ἀσθενέοντας ὀφθαλμοὺς 
ἐπιταράξαι· τῷ μὲν οὖν φωτὶ τοῦτον τὸν τρόπον χρηστέον 
ἐστίν. Τοὺς δὲ δίφρους ὁμαλοὺς εἶναι τοῖς ὕψεσιν ὅτι μάλιστα, 
ὅπως κατ´ αὐτοὺς ὦσιν. Χαλκώματι δὲ πλὴν τῶν ὀργάνων 
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μηδενὶ χρήσθω· καλλωπισμὸς γάρ τις εἶναί μοι δοκεῖ φορτικὸς 
σκεύεσι τοιουτέοισι χρῆσθαι. Τὸ δ´ ὕδωρ παρέχειν δεῖ πότι-
μον τοῖς θεραπευομένοις καὶ καθαρόν. Τοῖς δὲ ἀπομάγμασιν 
καθαροῖς καὶ μαλθακοῖς χρῆσθαι, πρὸς μὲν τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ὀθονίοις, πρὸς δὲ τὰ τραύματα σπόγγοις· αὐτόματα γὰρ ταῦτα 
βοηθεῖν δοκεῖ καλῶς. Τὰ δ´ ὄργανα πάντα εὐήρη πρὸς τὴν 
χρείαν ὑπάρχειν δεῖ τῷ μεγέθει καὶ βάρει καὶ λεπτότητι.

Μτφρ: Καίσαρος Εμμανουήλ
Παραγγέλματα για τον τρόπο που θα αρχίσει κανείς την επιστημονική του κατάρτιση. 

Το εργαστήριο του γιατρού (το Ιατρείο). Η θεραπεία που γίνεται εκεί να είναι κατάλληλη 
για τον σπουδαστή. Η διάταξη του ιατρείου: φωτισμός, κάθισμα, όργανα, νερό, πανιά 
σπόγγοι). Σχετικά με τα παραγγέλματα της ιατρικής τέχνης με τα οποία μπορεί κανείς 
να γίνει τεχνίτης, πρέπει να εξετάσουμε πρώτα εκείνα με τα οποία αρχίζει κανείς την 
κατάρτισή του – και η θεραπεία που γίνεται στο ιατρικό εργαστήριο πρέπει σχεδόν να 
διδάσκεται στο σπουδαστή. Πρώτα πρώτα, πρέπει να διαθέτει κατάλληλο χώρο – και 
κατάλληλος είναι ο χώρος εάν ο άνεμος που μπαίνει εκεί δεν είναι ενοχλητικός, εάν 
ο ήλιος και το φως της ημέρας δεν στενοχωρούν τον επισκέπτη. Το υπερβολικό φως 
δεν προκαλεί καμία βλάβη σε αυτόν που θεραπεύει, μα δεν συμβαίνει το ίδιο σε αυτόν 
που θεραπεύεται. Πάντως πρέπει να αποφεύγετε κυρίως το φως που μπορεί να προ-
καλέσει κάποια βλάβη στα μάτια. Η σύσταση, λοιπόν, αυτή πρέπει να γίνει σχετικά με 
το φως. Έπειτα πρέπει να φροντίζετε ώστε το φως να μην πέφτει με κανέναν τρόπο 
πάνω στο πρόσωπο γιατί αυτό κουράζει κάθε εξασθενημένη όραση και κάθε αιτία είναι 
ικανή να διαταράξει αδύνατα μάτια. Με αυτό τον τρόπο θα μεταχειριζόσαστε το φως. 
Τα καθίσματα θα έχουν, όσο είναι δυνατό, το ίδιο ύψος, ώστε γιατρός και ασθενής να 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Δεν θα μεταχειριζόσαστε καθόλου χάλκινα αντικείμενα 
εκτός από τα εργαλεία σας, γιατί νομίζω πως είναι φορτική πολυτέλεια να μεταχειρίζεται 
κανείς σκεύη από το μέταλλο αυτό. Πρέπει να παρέχετε στα θεραπευόμενα πρόσωπα 
νερό πόσιμο και καθαρό. Τα μάκτρα θα είναι καθαρά και μαλακά, δηλαδή πανιά για τα 
μάτια, σπόγγοι για τις πληγές. Γιατί αυτά τα πράγματα, αυτά καθεαυτά, φαίνεται ότι 
προσφέρουν αξιόλογη βοήθεια. Όλα τα εργαλεία πρέπει να είναι ευκολομεταχείριστα 
από άποψη όγκου βάρους και λεπτότητας.

Αυτό το τεχνικό εδάφιο, διακρίνεται από κάτι απλό αλλά πολύ σημαντικό: «Τα καθί-
σματα θα έχουν, όσο είναι δυνατό, το ίδιο ύψος, ώστε γιατρός και ασθενής να βρίσκονται 
στο ίδιο επίπεδο». Η φράση αυτή έχει σημασία, πέρα από την πρακτικότητα, για την 
περίφημη σχέση ιατρού – ασθενή. Η θέση και η στάση του πρώτου σε σχέση με τον τε-
λευταίο είναι μείζονος σημασίας για να δημιουργηθούν οι επικοινωνιακές προϋποθέσεις 
για να επέλθει πλήρης επαφή μεταξύ τους, ώστε να μπορέσει ο ιατρός να κερδίσει τον 
άρρωστο και να καταλάβει το πρόβλημά του.8

§3. Τὰ δὲ προσφερόμενα ἅπαντα μὲν χρὴ συνορῇν ὅπως συνοίσει· 
μάλιστα δὲ πλεῖστον, εἰ ὁμιλεῖν μέλλει τῷ νοσοῦντι μέρει· 
ταῦτα δέ ἐστιν ἐπιδέσματα καὶ φάρμακα καὶ τὰ περὶ τὸ ἕλκος 
ὀθόνια καὶ τὰ καταπλάσματα· πλεῖστον γὰρ χρόνον ταῦτα 



158

η σχεση του συΓχρονου Γιατρου με τισ ιπποΚρατιΚεσ αρχεσ Και την ιστορια τησ επιστημησ του

περὶ τοὺς νοσέοντάς ἐστι τόπους. Ἡ δὲ μετὰ ταῦτα ἀφαίρε-
σις τούτων, ἀνάψυξίς τε καὶ περικάθαρσις, καὶ τῶν ὑδάτων 
κατάντλησις, ὀλίγου τινός ἐστι χρόνου· καὶ ὅπου χρὴ μᾶλλόν 
τε καὶ ἧσσον ἐσκέφθαι δεῖ· τούτων γὰρ ἀμφοτέρων ἡ χρῆσις 
εὔκαιρός τε καὶ μὴ γενομένων μεγάλην ἔχει διαφορήν.

(Γενικές συμβουλές σχετικά με την επίδεση. Πλύσεις με νερό). Όλα όσα προσφέρουμε 
στον άρρωστο πρέπει να προσέχουμε να του είναι ωφέλιμα – φυσικά κατά κύριο λόγο 
ό,τι πρόκειται να έρθει σε επαφή με το πάσχον μέρος του σώματος – εδώ ανήκουν οι 
επίδεσμοι, τα φάρμακα, τα λινά υφάσματα που χρησιμοποιούνται γύρω γύρω από την 
πληγή, και τα καταπλάσματα: όλα αυτά μένουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στα 
πάσχοντα σημεία. Αντίθετα, η αφαίρεση τους κάποια στιγμή, το δρόσισμα και ο καθα-
ρισμός της πληγής και το πλύσιμο με νερό είναι υπόθεση λίγου χρόνου – πρέπει επίσης 
να εξετάζουμε πού αυτά χρειάζονται περισσότερο ή λιγότερο – γιατί και των δύο αυτών 
η χρήση ασκεί ευεργετική επίδραση, και αν δεν γίνουν, η συνέπεια είναι πολύ σοβαρή.

§4. Ἔστι δὲ οἰκείη ἐπίδεσις τῆς ἰητρικῆς, ἀφ´ ἧς ὠφελεῖσθαι τὸν 
θεραπευόμενον [δεῖ]· μέγιστα δὲ ὠφελεῖ δύο ταῦτα, οἷς ἐστι 
χρηστέον, πιέσαι ὅκου δεῖ καὶ ἀνειμένως ἐπιδῆσαι· πρὸς δὲ 
τοὺς χρονοὺς τῆς ὥρης, πότε δεῖ σκεπαστικῶς καὶ μὴ, συνορῇν, 
ὅκως μηδὲ [τὸν] ἀσθενῆ λελήθῃ, ὡς ποτέρῳ τούτων ἐνιαχοῦ 
χρηστέον· εὐρύθμους δὲ ἐπιδεσίας καὶ θεητρικὰς μηδὲν ὠφε-
λούσας ἀπογινώσκειν· φορτικὸν γὰρ τὸ τοιοῦτον καὶ παντελῶς 
ἀλαζονικὸν, πολλάκις τε βλάβην οἶσον τῷ θεραπευομένῳ· ζητεῖ 
δὲ ὁ νοσέων οὐ καλλωπισμὸν, ἀλλὰ τὸ συμφέρον.

Οι επίδεσμοι. Συστάσεις κατά της αγυρτείας). Η ιατρική έχει τους δικούς της τρόπους 
επίδεσης, τέτοιους που να ωφελούνται από αυτούς οι θεραπευόμενοι. Τη μεγαλύτερη 
ωφέλεια την προσφέρουν οι ακόλουθοι δύο τρόποι, τους οποίους και πρέπει να χρησι-
μοποιούμε: α) σφιχτή επίδεση – όπου χρειάζεται, β) χαλαρή επίδεση. Πρέπει επίσης να 
παρακολουθούμε τις εποχές, να δούμε πότε πρέπει να σκεπάζουμε το πάσχον μέρος 
και πότε όχι, ώστε να ξέρει και ο ασθενείς τι από τα δύο αυτά πρέπει να κάνει κατά 
περίπτωση. Τις φιγουράτες και θεατρικές επιδέσεις ας τις αφήνουμε καταμέρος, μιας 
και δεν ωφελούν σε τίποτε: όλα αυτά δεν είναι παρά μια σκέτη ενοχλητική επίδειξη, που 
σε πολλές περιπτώσεις θα προκαλέσει και βλάβη στον ασθενή. Ο άρρωστος δεν ζητάει 
ομορφιά και λούσο, αλλά αυτό που τον ωφελεί.

Ακόμα και αν ο συγγραφέας έχει περάσει σε πιο τεχνικά θέματα, δεν παύει να υπενθυ-
μίζει ότι η υπερβολή δεν αρμόζει σε έναν ιατρό. Εκτός από το πρώτο κεφάλαιο, έχουμε 
φράσεις όπως «φορτική πολυτέλεια» στο κεφ. 2, «Όλα όσα προσφέρουμε στον άρρωστο 
πρέπει να προσέχουμε να του είναι ωφέλιμα» στο κεφ. 3 και φυσικά ολόκληρες τις δύο 
τελευταίες φράσεις στο κεφ.4 όπου και παύει τις νουθεσίες περί αποφυγής του περιττού.

§5. Ἐπὶ δὲ τῶν χειρουργιῶν, ὅσαι διὰ τομῆς εἰσιν ἢ καύσιος, 
τὸ ταχέως ἢ βραδέως ὁμοίως ἐπαινεῖται· χρῆσις γάρ ἐστιν 
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ἀμφοτέρων αὐτῶν. Ἐν οἷς μὲν γάρ ἐστι διὰ μιῆς τομῆς ἡ 
χειρουργία, χρὴ ποιέεσθαι ταχεῖαν τὴν διαίρεσιν· ἐπεὶ γὰρ 
συμβαίνει τοὺς τεμνομένους πονέειν, τὸ λυπέον μὲν ὡς ἐλάχι-
στον χρόνον δεῖ παρεῖναι· τοῦτο δὲ ἔσται ταχείης τῆς τομῆς 
γενομένης. Ὅπου δὲ πολλὰς ἀναγκαῖον γενέσθαι τὰς τομὰς, 
βραδείῃ χρηστέον τῇ χειρουργίᾳ· τὸ μὲν γὰρ ταχὺ ξυνεχῆ 
ποιέει τὸν πόνον καὶ πουλύν· τὸ δὲ διαλιπὸν ἀνάπαυσιν ἔχει 
τινὰ τοῦ πόνου τοῖς θεραπευομένοις.

Περιπτώσεις που απαιτούν τομή ή καυτηρίαση. Ταχύτητα, αργοπορία). Στις χει-
ρουργικές επεμβάσεις που γίνονται με τομή ή καυτηριασμό η ταχύτητα ή η βραδύτητα 
επαινούνται το ίδιο: στην πράξη γίνεται χρήση και των δύο αυτών τρόπων. Όπου η 
χειρουργική επέμβαση απαιτεί μια μόνο τομή, αυτή θα πρέπει να γίνεται με ταχύτητα, 
γιατί, καθώς οι άνθρωποι που υφίστανται την τομή πονούν, αυτό που προκαλεί τον πόνο 
πρέπει να είναι παρόν για όσο γίνεται λιγότερο χρόνο – πράγμα που πετυχαίνεται αν 
η τομή γίνει με ταχύτητα. Αν όμως είναι ανάγκη να γίνουν πολλές τομές, η επέμβαση 
πρέπει να γίνεται με αργό ρυθμό, γιατί η ταχύτητα κάνει τον πόνο συνεχή και έντονο, 
ενώ οι διακοπές χαρίζουν στους θεραπευόμενους κάποια ανακούφιση από τον πόνο.

§6. Τὸ δ´ αὐτὸ ἐπὶ τῶν ὀργάνων λέγοιτ´ ἄν· τοῖς δὲ μαχαιρίοις 
ὀξέσι τε χρῆσθαι καὶ πλατέσιν οὐκ ἐπὶ πάντων ὁμοίως πα-
ραγγέλλομεν· μέρη γάρ τινά ἐστι τοῦ σώματος, ἃ ἐν τάχει 
μὲν ἔχει τὴν ῥύμην τοῦ αἵματος, καὶ κατασχεῖν ἐστιν οὐ 
ῥηΐδιον· ταῦτα δέ ἐστιν οἵ τε κίρσοι καί τινες ἄλλαι φλέβες· 
τὰς μὲν τομὰς χρὴ εἶναι τῶν τοιουτέων στενάς·οὐ γὰρ οἷόν 
τε τὴν ῥύσιν γενέσθαι κατακορῆ· ξυμφέρει δέ ποτε ἀπὸ 
τῶν τοιουτέων αἵματος ἀφαίρεσιν ποιέεσθαι. Πρὸς δὲ τοὺς 
ἀκινδύνους τόπους καὶ περὶ οὓς μὴ λεπτόν ἐστι τὸ αἷμα, πλα-
τυτέροις χρῆσθαι τοῖς μαχαιρίοισι· τὸ γὰρ αἷμα πορεύοιτ´ ἂν, 
ἄλλως δὲ οὐδαμῶς· πάνυ δ´ ἔστιν αἰσχρὸν μὴ ξυμβαίνειν ἀπὸ 
τῆς χειρουργίης ὅ τι θέλει.

Χειρουργικά μαχαίρια κοφτερά, πλατιά. Πότε πρέπει να μεταχειρίζεται κανείς αυτά 
και πότε εκείνα. Το ίδιο ισχύει και με τα εργαλεία: Δεν συνιστούμε να μεταχειριζόσαστε 
με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις χειρουργικά μαχαίρια κοφτερά και χειρουρ-
γικά μαχαίρια πλατιά. Υπάρχουν μέρη του σώματος που αιμορραγούν γρήγορα και δεν 
είναι εύκολο να σταματήσει κανείς την αιμορραγία. Τέτοια είναι οι κιρσοί και μερικές 
άλλες φλέβες. Σε αυτά τα μέρη οι τομές πρέπει να είναι στενές. Με αυτόν τον τρόπο 
η αιμορραγία δεν είναι υπέρμετρη και καμμιά φορά είναι ωφέλιμη η αφαίρεση αίματος 
από αυτά τα μέρη. Σχετικά με τα ακίνδυνα μέρη, όπου το αίμα δεν είναι αραιό, θα μετα-
χειριζόσαστε πλατιά χειρουργικά μαχαίρια. Με αυτό τον τρόπο, το αίμα θα μπορούσε 
να τρέξει. Διαφορετικά δεν θα έβγαινε καθόλου. Και είναι μεγάλη ντροπή να μην έχετε 
από μια χειρουργική επέμβαση τα αποτελέσματα που επιδιώκετε.
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§7. Δύο δὲ τρόπους φαμὲν χρησίμους εἶναι σικυῶν· ὅτε μὲν γὰρ 
ῥεῦμα ξυνεστηκὸς πόῤῥω τῆς ἐπιφαινομένης σαρκός [ἐστι], 
τὸν μὲν κύκλον αὐτῆς εἶναι δεῖ βραχὺν, αὐτὴν δὲ γαστρώδη, 
μὴ προμήκη τὸ πρὸς τὴν χεῖρα μέρος, μὴ βαρεῖαν· τοιαύτην 
γὰρ οὖσαν ἕλκειν ἐς ἰθὺ ξυμβαίνει, καὶ τοὺς ἀφεστῶτας 
ἰχῶρας καλῶς ἀνεσπάσθαι πρὸς τὴν σάρκα· τοῦ δὲ πόνου [διὰ] 
πλείονος κατεσκεδασμένου τῆς σαρκὸς, τὰ μὲν ἄλλα παρα-
πλησίην, τὸν δὲ κύκλον μέγαν· οὕτω γὰρ ἐκ πλείστων μερῶν 
εὑρήσεις ἄγουσαν ἐς ὃν δεῖ τὸ λυποῦν τόπον· οὐ γὰρ οἷόν τε 
μέγαν εἶναι τὸν κύκλον, μὴ συναγομένης τῆς σαρκὸς ἐκ πλείο-
νος τόπου. Βαρεῖα δ´ οὖσα ῥέπει καὶ ἐς τοὺς ἄνω τόπους· κάτω 
δὲ μᾶλλον τὴν ἀφαίρεσιν [ποιέειν δεῖ], καὶ πολλάκις ὑπολείπε-
σθαι τὰς νούσους [ξυμβαίνει]. Τοῖσι μὲν οὖν ἐφεστῶσι ῥεύμασι 
καὶ μακρὰν ἀπέχουσιν ἀπὸ τῶν ἄνω τόπων οἱ πλατεῖς κύκλοι 
πολλὰ ξυνεπισπῶνται παρὰ τῆς ἄλλης σαρκός· ἐπιπροσθεῖν 
οὖν ξυμβαίνει τὴν ἐντεῦθεν ἑλκομένην νοτίδα τῷ ξυναγομένῳ 
κάτωθεν ἰχῶρι, καὶ τὰ μὲν ἐνοχλεῦντα ὑπολείπεσθαι, τὰ δ´ 
οὐδὲν λυπέοντα ἀφαιρεῖσθαι. Μέγεθος δὲ σικύης τί χρήσι-
μον στοχάζεσθαι χρὴ πρὸς τὰ μέρη τοῦ σώματος, οἷς ἂν δέῃ 
προσβάλλειν. Ὅταν δὲ κατακρούῃ, κάτωθεν ἕλκεσθαι· τὸ γὰρ 
αἷμα φανερὸν εἶναι δεῖ τῶν χειρουργουμένων τόπων· ἄλλως 
δὲ οὐδὲ τὸν κύκλον τὸν ἑλκυσθέντα χρὴ κατακρούειν· εὐτο-
νωτέρη γάρ ἐστιν ἡ σὰρξ τοῦ πονήσαντος· μαχαιρίοις δὲ τοῖς 
καμπύλοις ἐξ ἄκρου μὴ λίην στενοῖς· ἐνίοτε γὰρ ἰχῶρες ἔρχο-
νται γλίσχροι καὶ παχεῖς, κίνδυνος οὖν ἐστιν ὑποστῆναι τῇσι 
τομῇσιν, ὅταν στεναὶ τμηθέωσιν.

Βεντούζες: Δύο είδη. Το ένα είδος τραβάει αίμα από την επιφάνεια, το άλλο από το 
βάθος. Κοφτές βεντούζες). Σχετικά με τις βεντούζες, λέμε πως χρησιμοποιούνται δύο 
είδη από αυτές. Εάν η συρροή έχει σχηματιστεί μακριά από την επιφάνεια της σάρκας, 
ο λαιμός της βεντούζας πρέπει να είναι στενός, αυτή η ίδια να σχηματίζει κοιλιά, να μην 
είναι μακρουλή προς το μέρος του χεριού και να μην είναι βαριά. Γιατί αν έχει αυτό το 
σχήμα, τραβάει κατευθείαν και η έλξη των απομακρυσμένων υγρών προς τη σάρκα γίνεται 
με τρόπο κανονικό. Εάν, όμως, το κακό είναι απλωμένο σε μεγαλύτερη έκταση της σάρ-
κας, η βεντούζα, όμοια κατά τα άλλα, πρέπει να έχει πλατύτερο λαιμό. Θα διαπιστώσετε 
έτσι ότι τραβάει αυτή από πολλά μέρη το νοσηρό υγρό στον κατάλληλο τόπο. Ο λαιμός 
δεν μπορεί να είναι πλατύς χωρίς να συσπά τη σάρκα σε αρκετά μεγάλη έκταση. Εάν 
είναι βαρειά, πιέζει επίσης τα μέρη της επιφανείας, και η αφαίρεση πρέπει να γίνεται 
από μέρη που βρίσκονται βαθειά μέσα στο σώμα. Πολλές φορές, μάλιστα, συμβαίνει 
το κακό να μένει στο βάθος. Για τις συρροές που έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο μέρος 
και βρίσκονται μακριά από την επιφάνεια του σώματος, οι βεντούζες με πλατύ λαιμό 
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τραβούν υπερβολική ποσότητα υγρού από τα άλλα μέρη της σάρκας. Η υγρασία που 
αντλείται από αυτά τα μέρη προπορεύεται και ακολουθεί ο ίχωρ που συγκεντρώνεται 
πιο κάτω. Και, με αυτό τον τρόπο, ό,τι είναι βλαβερό μένει και ό,τι δεν προξενεί καμμιά 
βλάβη αφαιρείται. Σχετικά με το μέγεθος της βεντούζας, που πρέπει να μεταχειριστείτε, 
κρίνετε ανάλογα με το μέρος του σώματος όπου είναι ανάγκη και την τοποθετήσετε. 
Όταν σχίζετε τη σάρκα με το χειρουργικό μαχαιρίδιο, η βεντούζα πρέπει να τραβάει από 
κάτω – γιατί πρέπει να φανεί αίμα στα μέρη που σχίζετε, διαφορετικά, δεν θα σχίζετε 
ούτε τον κύκλο που έχει σχηματισθεί από τη βεντούζα, γιατί η σάρκα του αρρώστου 
είναι πολύ ανθεκτική. Θα μεταχειριζόσαστε χειρουργικά μαχαίρια (νυστέρια) κυρτά 
στην άκρη και όχι πολύ στενά, γιατί καμμιά φορά έρχονται υγρά γλίσχρα και πυκνά και 
υπάρχει κίνδυνος να σταματήσουν στις τομές, εάν αυτές είναι στενές.

§8. Τὰς δὲ ἐπὶ τῶν βραχιόνων φλέβας τῇσι καταλήψεσι χρὴ 
φυλάσσειν ἡ γὰρ καλύπτουσα σὰρξ πολλοῖς οὐ καλῶς 
συνήρμοσται τῇ φλεβί·τῆς γὰρ σαρκὸς ὀλισθηρῆς οὔσης, οὐ 
καθ´ ἑαυτὰς ξυμβαίνει τὰς τομὰς ἀμφοτέρων γίνεσθαι·τὴν γὰρ 
φλέβα ἐκφυσᾶσθαι ξυμβαίνει καλυφθεῖσαν, καὶ τὴν ῥύσιν τοῦ 
αἵματος κωλύεσθαι, πολλοῖσι δὲ καὶ πῦος διὰ τοῦτο ξυνίστα-
σθαι· δοκεῖ δὴ δύο βλάβας φέρειν ἡ τοιαύτη χειρουργίη, τῷ 
μὲν τμηθέντι πόνον, τῷ δὲ τέμνοντι πολλὴν ἀδοξίην τὸ δ´ αὐτὸ 
κατὰ πασῶν παρήγγελται γίνεσθαι.

Οι φλέβες πρέπει να σφίγονται καλά για την αφαίμαξη. Οι φλέβες των βραχιόνιων 
πρέπει να σφίγονται με τους δεσμούς, γιατί η σάρκα που τις σκεπάζει δεν είναι σε πολ-
λούς ενωμένη καλά με τη φλέβα. Η σάρκα γλιστράει, και έτσι συμβαίνει οι δύο τομές να 
μη συμπτίπτουν απόλυτα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η σκεπασμένη φλέβα παίρνει αέρα και 
πρήζεται, το αίμα εμποδίζεται να τρέξει, και, σε πολλούς, η κατάσταση αυτή προκαλεί 
διαπύηση. Αυτός ο τρόπος της αφαιμάξεως παρουσιάζει δύο μειονεκτήματα, δηλαδή 
πόνο για τον χειρουργούμενο και μεγάλη δυσφήμιση για τον ιατρό. Ο ίδιος κανόνας 
ισχύει για όλες τις φλέβες.

§9. Τὰ μὲν οὖν κατ´ ἰητρεῖον ἀναγκαῖα ὄργανα, καὶ περὶ ἃ δεῖ τε-
χνικὸν εἶναι τὸν μανθάνοντα, ταῦτ´ ἐστίν· ὀδοντάγρῃσι γὰρ καὶ 
σταφυλάγρῃσι χρῆσθαι τὸν τυχόντα ἐστίν· ἁπλῆ γὰρ ἡ χρῆσις 
αὐτῶν εἶναι δοκεῖ.

Ανακεφαλαίωση σχετικά με τα όργανα που υπάρχουν στο εργαστήριο του ιατρού, 
και με τα οποία πρέπει ο σπουδαστής να εξασκηθεί. Αυτά είναι τα αναγκαία εργαλεία 
στο εργαστήριο του ιατρού, με τα οποία πρέπει να εξασκηθεί ο σπουδαστής. Όσο για 
την οδοντάγρα και σταφυλάγρα, μπορεί οποιοσδήποτε να τα μεταχειρισθεί, γιατί είναι 
φανερό πως η χρήση τους είναι απλή.

§10. Περὶ δὲ φυμάτων καὶ ἑλκέων, ὁκόσα μειζόνων ἐστι νοσημάτων, 
τὰ μὲν φύματα τεχνικώτατον ὑπειληφέναι δεῖ δύνασθαι 
διαλύειν, καὶ τὰς συστάσεις αὐτῶν κωλύειν·ἐχόμενον δὲ 
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τουτέων, στέλλειν εἰς τὸν ἐπιφανῆ τόπον ὡς εἰς βραχύτατον, 
καὶ τὴν σύστασιν ὁμαλῶς διὰ παντὸς ποιεῖσθαι τοῦ φύματος· 
ἀνωμάλως γὰρ ἔχοντος αὐτοῦ, ῥαγῆναί τε καὶ δυσθεράπευτον 
τὸ ἕλκος κίνδυνός ἐστι γενέσθαι· ἐξομαλίζειν τε χρὴ πέσσοντα 
πανομοίως, καὶ μήτε διαιρεῖν πρότερον μήτε αὐτόματον ἐῇν 
ῥαγῆναι· τὰ δὲ ἐκπέψαι δυνάμενα ὁμαλῶς ἐν ἑτέροις εἴρηται.

Αποστήματα και σοβαρά τραύματα. Ιδιαιτέρως περί αποστημάτων, διάλυση, ωρίμαν-
ση. Υπόδειξη ενός βιβλίου όπου γίνεται λόγος για τα μέσα που συντελούν πολύ στην 
ωρίμανση των αποστημάτων. Αναφορικά με τα αποστήματα και τα τραύματα, που είναι 
σοβαρές αρρώστιες, πρέπει, για τα αποστήματα, να είναι πεπεισμένος κανείς, ότι δια-
θέτει εξαιρετική επιτηδειότητα για να τα διαλύσει και να εμποδίσει την ανάπτυξη τους. 
Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει να τα στρέφει σε φανερό μέρος και όσο το δυνατό 
περισσότερο περιορισμένο, και να καθιστά ομοιογενή τη σύσταση τους σε όλη τους 
την έκταση. Εάν δεν υπάρχει ομοιογένεια, υπάρχει κίνδυνος το απόστημα, σπάζοντας, 
να αφήσει μια δυσίατη πληγή. Η ομοιογένεια συντελείται με την ενιαία ωρίμανση, και 
δεν πρέπει κανείς να το ανοίξει πρώτα ούτε να το αφήσει να σπάσει μόνο του. Έχουμε 
μιλήσει αλλού για τα μέσα που εξασφαλίζουν αυτή την ενιαία ωρίμανση.

§11. Τὰ δὲ ἕλκεα δοκεῖ πορείας ἔχειν τέσσαρας, μίαν μὲν ἐς βάθος· 
ταῦτα δ´ ἔστι τὰ συριγγώδη καὶ ὅσα ὕπουλά ἐστι, καὶ ἔνδο-
θεν κεκοιλασμένα· ἡ δ´ ἑτέρη εἰς ὕψος, τὰ ὑπερσαρκεῦντα· 
τρίτη δέ ἐστιν εἰς πλάτος· ταῦτα δέ ἐστι τὰ καλεόμενα ἑρπη-
στικά·τετάρτη ὁδός ἐστιν [ἐς ξύμφυσιν]·αὕτη δὲ μόνη κατὰ 
φύσιν εἶναι δοκέει κίνησις. Αὗται μὲν οὖν ξυμφοραὶ τοιαῦται 
σαρκός εἰσι· πᾶσαι δὲ κοιναὶ τοῦ ξυμφύοντος· καὶ τὰ μὲν 
τούτων ἐν ἑτέροις σημεῖα δεδήλωται, καὶ ᾗ χρηστέον ἐστὶν 
ἐπιμελείᾳ· δι´ ὧν δὲ τὸ ξυμφυόμενον διελεύσεται, καὶ τὸ 
πληρεύμενον, ἢ κοῖλον γενόμενον, ἢ τὴν εἰς πλάτος πορείαν 
ποιούμενον, προσηκόντως περὶ τουτέων ἐν ἄλλοις εἴρηται.

Τραύματα, τέσσερα είδη: συριγγιοειδή, σπογγοειδή, ερπηστικά, βαδίζοντα προς 
επούλωση. Υπόδειξη ενός βιβλίου όπου γίνεται λόγος για την πορεία των ελκών. Τα 
τραύματα φαίνεται πως έχουν τέσσερις τρόπους πορείας: ένα προς το βάθος, είναι τα 
συριγγιοειδή τραύματα και όλα εκείνα που κρύβονται κάτω από μια ουλή και είναι κοίλα 
από μέσα. Άλλο προς τα πάνω, είναι τα τραύματα που παρουσιάζουν υπερσάρκωση. Ο 
τρίτος τρόπος είναι σε πλάτος, είναι τα ερπηστικά. Ο τέταρτος είναι προς την επούλω-
ση, είναι η μόνη κίνηση που φαίνεται πως γίνεται σύμφωνα με τη φύση. Αυτοί είναι οι 
όροι της σάρκας. Όλοι έχουν ένα κοινό γνώρισμα την επούλωση. Έχω εκθέσει σε άλλο 
μου έργο ποια είναι τα σημεία τους και ποια θεραπεία πρέπει κανείς να μεταχειρίζεται, 
όπως έχω επίσης μιλήσει κατάλληλα σε άλλα βιβλία από ποιες φάσεις περνάει η πληγή 
που επουλώνεται, η σπογγοειδής πληγή. Η πληγή, που έχει κοιλανθεί ή εκείνη που 
απλώνεται σε πλάτος.
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§12. Περὶ δὲ καταπλασμάτων ὧδε· τῶν ἐπιτιθεμένων ὀθονίων ὅκου 
ἂν ἡ χρῆσις κατὰ τοῦ νοσεύματος ἀκριβὴς εἶναι δοκέῃ, [καὶ] 
τῷ ἕλκει ἁρμόζου τὸ ἐπιτιθέμενον ὀθόνιον, τῷ δὲ καταπλάσμα-
τι πρὸς τὸν κύκλῳ τόπον τοῦ ἕλκεος χρῶ· χρῆσις γὰρ αὕτη 
καταπλάσματός ἐστιν ἔντεχνός τε καὶ πλεῖστα ὠφελεῖν δυ-
ναμένη· ἐδόκει γὰρ τῷ μὲν ἕλκει βοηθεῖν ἡ τῶν περιτιθεμένων 
δύναμις, τὸ δ´ ὀθόνιον φυλάσσειν· τὰ δ´ ἔξω μὲν τοῦ ἕλκεος 
τὸ κατάπλασμα ὠφελέει. Τὴν μὲν οὖν χρῆσιν αὐτέων εἶναι δεῖ 
τοιαύτην.

Φαρμακευτικά επιθέματα που λέγονται καταπλάσματα. Σπληνία που μπαίνουν πάνω 
στην πληγή. Το κατάπλασμα μπαίνει γύρω από την πληγή και όχι πάνω από στην πληγή. 
Σχετικά με τις κατάλληλες περιπτώσεις για τη χρησιμοποίηση του καθενός απ΄αυτά τα 
μέσα και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μάθει κανείς τις ιδιότητες των φαρμάκων 
που έχουμε σημειώσει, δεν θα γίνει λόγος εδώ, γιατί η μελέτη αυτή προχωρά μακριά 
στον τομέα της ιατρικής εμπειρίας και προορίζεται γι’ αυτόν που έχει ήδη σημειώσει 
μεγάλη πρόοδο στην ιατρική τέχνη.

§13. Περὶ δὲ καιρῶν, ὁκότε τούτοις ἑκάστοις χρηστέον ἐστὶ, καὶ 
τὰς δυνάμιας ὡς χρὴ τῶν γεγραμμένων καταμανθάνειν, 
παραλέλειπται δὲ τὰ τοιαῦτα, ἐπεὶ πλεῖον προῆκται τῆς κατ´ 
ἰητρικὴν ἐπιμελείας καὶ πόῤῥω τοῦ τῆς τέχνης ἤδη προελη-
λυθότος ἐστίν.

Ο καθορισμός του χρόνου χρησιμοποιήσεως των πραγμάτων και οι ιδιότητες των 
αναγραφόμενων φαρμάκων είναι αντικείμενο ανώτερων σπουδών, δηλαδή υπερβαίνουν 
τα επιτελούμενα στο Ιατρείο. Ως προς τον χρόνο τον κατάλληλο για την χρησιμοποί-
ηση ενός εκάστου των αναφερθέντων μέσων και ως προς τον τρόπο της διδασκαλίας 
των ιδιοτήτων των σημειοθέντων φαρμάκων, δεν θα γίνει εδώ λόγος, δεδομένου ότι η 
σπουδή αυτή προχωρά πέρα της ιατρικής πράξης και ανήκει σε εκείνον ο οποίος έχει 
ήδη σημειώσει στην άσκηση της ιατρικής μεγάλες προόδους. 

§14. Ἐχόμενον δὲ τούτων ἐστὶ καὶ κατὰ στρατιὴν γινομένων 
τρωμάτων χειρουργίη περὶ τὴν ἐξαίρεσιν τῶν βελέων. Ἐν τῇσι 
κατὰ πτόλιν διατριβῇσι βραχεῖά τίς ἐστι τουτέων ἡ χρῆσις· 
ὀλιγάκις γὰρ ἐν παντὶ τῷ χρόνῳ γίνονται πολιτικαὶ στρατιαὶ 
καὶ πολεμικαί· ξυμβαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα πλειστάκις καὶ ξυ-
νεχέστατα περὶ τὰς ξενικὰς στρατιὰς γίνεσθαι. Τὸν μὲν οὖν 
μέλλοντα χειρουργεῖν στρατεύεσθαι δεῖ καὶ παρηκολουθηκέναι 
στρατεύμασι ξενικοῖς· οὕτω γὰρ ἂν εἴη γεγυμνασμένος πρὸς 
ταύτην τὴν χρείαν. Ὃ δὲ εἶναι δοκεῖ περὶ ταῦτα τεχνικώτερον, 
εἰρήσεται· τῶν γὰρ ὅπλων ἐνόντων καὶ σημεῖα πεπορίσθαι 
τέχνης ἐστὶ πλεῖστον μέρος καὶ τῆς πρὸς ταῦτα χειρουργίης· 
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τούτου γὰρ ὑπάρξαντος, οὐκ ἂν παραλίποιτο τρωματίας 
ἀγνοηθεὶς ὅταν χειρουργῆται μὴ προσηκόντως· μόνος δ´ ἂν 
ὁ τῶν σημείων ἔμπειρος εἰκότως ἐπιχειροίη. Περὶ δὲ τουτέων 
ἁπάντων ἐν ἑτέροις γεγραμμένον ἐστίν.

Στρατιωτική χειρουργική, δηλαδή αυτή που σχετίζεται με την εξαγωγή βελών. Ξένα 
μισθοφορικά στρατεύματα. Υπόδειξη ενός βιβλίου όπου γίνεται λόγος για τραύματα από 
πολεμικά όπλα. Με το θέμα μας συνδέεται η χειρουργική που σχετίζεται με τραύματα 
από πολεμικά όπλα και ασχολείται με την εξαγωγή των βλημάτων. Όταν μένει κανείς 
σε πόλεις, πολύ λίγες ευκαιρίες του δίνονται για να εξασκηθεί με αυτά. Γιατί σπάνια 
πάντα γίνονται μάχες μέσα σε πόλεις μεταξύ των πολιτών και εναντίον του εχθρού. Ενώ 
αυτά τα περιστατικά είναι πολύ συχνά και σχεδόν καθημερινά σε ξένα μισθοφορικά 
στρατεύματα. Έτσι, όποιος θέλει να γίνει χειρουργός πρέπει να καταταχθεί σε ξένα 
στρατεύματα και να τα ακολουθήσει για να ασκηθεί. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασκηθεί 
στον τομέα αυτόν. Ό,τι σε αυτή την περιοχή, φαίνεται πως συνδέεται ιδιαίτερα με την 
επαγγελματική δεξιοτεχνία, θα αποκαλυφθεί. Με τέτοια εμπειρία, κανένας τραυματίας 
δεν θα μείνει παραμελημένος ποτέ, όταν χειρουργείται με τον κατάλληλο τρόπο. Και 
μόνο εκείνος που γνωρίζει καλά αυτά τα σημεία θα χειρουργεί με τον σωστό τρόπο. 
Έχει γίνει λόγος για όλα αυτά σε άλλα έργα μου.

Το έργο αναδεικνύει τη σημασία της εξάσκησης και της εμπειρίας στο σύνολο του 
αλλά ειδικά η εξάσκηση υπογραμμίζεται στα κεφ. 9 και 14, ενώ η εμπειρία στα κεφ. 12, 
13 και 14. 

Το χΘΕΣ και Το ΣΗμΕρα - ΕπιΛογοΣ

Το Περί Ιητρού είναι ένα έργο μικρό, πρακτικό και περιεκτικό που η εφαρμογή του 
στο σήμερα εκπλήσσει. Τα 14 κεφάλαια του απευθύνονται σε νεαρούς σπουδαστές και 
νέους γιατρούς έχουν αύξονα «βαθμό δυσκολίας». Ξεκινάει με τον ιατρό και το ιατρείο, 
χωρίς ουσιαστικά να ακουμπήσει τον ασθενή: Όπως δηλαδή ένας άπειρος σπουδαστής 
που δεν του επιτρέπεται η επαφή με τον άρρωστο. Συνεχίζοντας, ο νεαρός σπουδαστής 
πιθανότατα μαθαίνει επιδεσμολογία, μια πρακτική τέχνη που θέτει τον ασθενή σε μικρό 
κίνδυνο από πιθανή απειρία του εκπαιδευόμενου. Μετά, και αφού έχει κερδίσει λίγο την 
εμπιστοσύνη του εκπαιδευτή του, ο νεαρός σπουδαστής τολμάει να χειριστεί χειρουργικά 
εργαλεία. Στο κεφ. 5 γράφει για τομή και καυτηρίαση: Συμπεραίνουμε ότι μια από τις 
πρώτες επεμβάσεις που θα του επιτρεπόταν να κάνει είναι ακρωτηριασμοί δακτύλων 
πιθανότατα, επεμβάσεις δηλαδή μικρών τεχνικών απαιτήσεων αρχικά και μεγαλυτέρων 
αργότερα στο κεφ.6. Τελικά ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει και πιο εξειδικευμένες επεμ-
βάσεις που περιγράφονται στα κεφ. 7 με 11 με μεγάλη έμφαση όμως στην εξάσκηση. 
Τελικά το έργο τελειώνει με προτροπή για απόκτηση εμπειρίας.

Ας έρθουμε στο σήμερα και να φανταστούμε ένα γιατρό – δάσκαλο, έναν μαθητευ-
όμενο βοηθό και έναν ασθενή σε ένα ιατρείο. Η προσέγγιση της μεταλαμπάδευσης των 
γνώσεων δεν είναι πολύ διαφορετική. Ο αρχάριος πριν την ιατρική πράξη, πριν αγγίξει 
ή καν δει τον ασθενή, πρέπει να γνωρίζει το χώρο, τα εργαλεία και τα υλικά. Και ακόμα 
πιο πριν πρέπει να ξέρει τον εαυτό του, πώς να ντύνεται, πώς να μιλάει και πώς να στέ-
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κεται. Είναι η πιο λογική προσέγγιση και σίγουρα η ασφαλέστερη για ασθενή και γιατρό. 
Η ίδια προσέγγιση έχει διατηρηθεί χιλιάδες χρόνια τώρα και είναι αυτό που τονίζει τη 
διαχρονικότητα του έργου. 
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περί Όρκου

Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

ΕιΣαγΩγΗ

Οι άνθρωποι, από τα πανάρχαια ακόμη χρόνια, φαίνεται ότι αναζητούν διέξοδο στα 
αισθήματα που τους προκαλούσαν φόβο και επέτειναν την ανασφάλειά τους, μπροστά 
στο άγνωστο στο οποίο στέκονταν αδύναμοι. Ζητούσαν, συνεπώς, να εναποθέσουν τις 
ελπίδες τους σε κάτι πιο δυνατό, με την προσδοκία ότι μπορούσαν να ελπίζουν στη 
βοήθειά του για να εξουδετερώσουν ή να μειώσουν το αίσθημα ανασφάλειας που τους 
κατείχε. Ως πιο δυνατές επέλεξαν τις ουράνιες, ή τις δαιμόνιες δυνάμεις που κυριαρ-
χούσαν στον κόσμο της εποχής. Με τα πιστεύω τους αυτά μπόρεσαν να ενισχύσουν το 
αίσθημα ασφάλειας.

Παράλληλα, με τα αισθήματα αυτά οι άνθρωποι ένιωσαν την ανάγκη να αναζητήσουν 
και έναν ασφαλή τρόπο που να επιβεβαιώνει ή να κατοχυρώνει την αλήθεια των γεγο-
νότων, που δημιουργούσε η μεταξύ τους επικοινωνία και σχέση ή να εξασφαλίζει την 
τήρηση των μεταξύ τους υποσχέσεων. Για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης βρήκαν 
διέξοδο σε ορισμένους κώδικες, οι οποίοι τελικά πήραν τη μορφή ενός ιερού κειμένου, 
που το ονόμασαν Όρκο.

Αυτό συνέβη, όταν οι άνθρωποι φώτισαν με καθαρότερες ιδέες την έννοια του θεού, 
τον οποίο θεώρησαν επόπτη της ηθικής τάξης του κόσμου. Από το θεό ζητούσαν τη 
μαρτυρία του κάθε φορά που ορκίζονταν.

ορκοΣ Του ιπποκραΤΗ ΄Η ιπποκραΤΕιοΣ ορκοΣ

1. Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ 
Πανάκειαν καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποι-
εύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν 
ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε. 

2. Ἡγήσεσθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην 
ἴσα γενέτῃσιν ἐμοῖσι, καὶ βίου κοινώσεσθαι, καὶ χρεῶν 
χρηΐζοντι μετάδοσιν ποιήσεσθαι, καὶ γένος τὸ ἐξ αὐτοῠ 
ἀδελφοῖς ἴσον ἐπικρινέειν ἄρρεσι, καὶ διδάξειν τὴν τέ-



167

σΚεψεισ ενοσ συΓχρονου Γιατρου Για την «επιΚοινωνια» με τισ ιπποΚρατιΚεσ αρχεσ Και την ιστορια τησ επιστημησ του

χνην ταύτην, ἢν χρηΐζωσι μανθάνειν, ἄνευ μισθοῦ καὶ 
ξυγγραφῆς, παραγγελίης τε καὶ ἀκροήσιος καὶ τῆς λοιπῆς 
ἁπάσης μαθήσιος μετάδοσιν ποιήσεσθαι υἱοῖσί τε ἐμοῖσι, 
καὶ τοῖσι τοῦ ἐμὲ διδάξαντος, καὶ μαθηταῖσι συγγεγραμ-
μένοισί τε καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.

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

4. Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον, 
οὐδὲ ὑφηγήσομαι συμβουλίην τοιήνδε. ὁμοίως δὲ οὐδὲ 
γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω. 

5. Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην 
τὴν ἐμήν.

6. Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν 
ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε. 

7. Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ 
καμνόντων, ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθο-
ρίης, τῆς τε ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικεί-
ων σωμάτων καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων.

8. Ἃ δ’ ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπεί-
ης κατὰ βίον ἀνθρώπων, ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, 
σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα. 

9. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ συγ-
χέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ 
παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι 
δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.

μτφρ του Όρκου από τον Αποστολίδη1

1. Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον ιατρό και στον Ασκληπιό 
και στην Υγεία και στην Πανάκεια και σε όλους τους θε-
ούς και τις θεές που επικαλούμαι ως μάρτυρες, ότι θα 
εκτελέσω, κατά τις δυνάμεις μου και κατά την κρίση μου, 
αυτόν τον όρκο και αυτό το συμβόλαιο.
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2. Εκείνον που μου δίδαξε αυτή την τέχνη θα τον θεωρώ ισο 
με τους γονείς μου, θα μοιράζομαι μαζί του την περιουσία 
μου και θα τον βοηθώ όποτε έχει ανάγκη˙ θα θεωρώ τους 
γιούς του ίσους με τους αδελφούς μου και θα τους διδά-
ξω αυτή την τέχνη, αν επιθυμούν να την μάθουν, χωρίς 
αμοιβή και συμφωνία˙ θα διδάξω τους κανόνες δεοντο-
λογίας και τα απόρρητα, καθώς και όλες τις υπόλοιπες 
γνώσεις στους γιούς μου, στους γιους του δασκάλου μου 
και στους μαθητές μου που αποδέχθηκαν τη συμφωνία 
και ορκίσθηκαν κατά τη συνήθεια των ιατρών, και σε κα-
νέναν άλλο.

3. Τη δίαιτα θα τη χρησιμοποιήσω, κατά τις δυνάμεις μου 
και κατά την κρίση μου, για την ωφέλεια των αρρώστων 
και θα αποφύγω κάθε βλάβη και αδικία. 

4. Το θανάσιμο φάρμακο, όταν μου ζητηθεί, δεν θα χορη-
γήσω σε κανέναν, ούτε θα δώσω παρόμοια συμβουλή˙ 
επίσης δεν θα χορηγήσω σε γυναίκα εκτρωτικό υπόθετο.

5. Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέ-
χνη μου. 

6. Δεν θα χειρουργήσω αυτούς που πάσχουν από λιθίαση 
της ουροδόχου κύστης, θα παραχωρήσω δε αυτή την 
επέμβαση σε έμπειρους πρακτικούς.

7. Όποια σπίτια επισκέπτομαι, θα τα επισκέπτομαι για την 
ωφέλεια των αρρώστων, θα αποφύγω οποιαδήποτε 
εκούσια βλαπτική ενέργεια και κάθε λανθασμένο χειρι-
σμό και θα απέχω από κάθε σαρκική επαφή, τόσο με τις 
γυναίκες όσο και με τους άνδρες, είτε ελεύθεροι είναι είτε 
δούλοι.

8. Όσα θα δω ή θα ακούσω, είτε κατά τη θεραπεία είτε και 
εκτός της θεραπείας, στη ζωή των ανθρώπων, τα οποία 
δεν πρέπει ποτέ να κοινολογούνται, θα τα κρατώ μυστι-
κά, πιστεύοντας ότι είναι απόρρητα.

9. Αν, λοιπόν, κρατήσω αυτόν τον όρκο και δεν τον παραβώ, 
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είθε να χαρώ τη ζωή και την τέχνη μου, έχοντας πάντα 
την εκτίμηση όλων των ανθρώπων˙ αν όμως τον παρα-
βώ και επιορκήσω, ας πάθω τα αντίθετα από εκείνα που 
εύχομαι να μου συμβούν.

οριΣμοι

Όρκος είναι η βεβαίωση (ή μαρτυρία), η υπόσχεση που παρέχεται με την επίκληση 
του Θεού (ή των Θεών), ή κάποιου ιερού προσώπου, ή θείας δύναμης ως μάρτυρα, κριτή 
και τιμωρού, για την αλήθεια, ή για την ειλικρίνεια των υποσχέσεών μας, στην περίπτωση 
ψευδούς βεβαίωσης, ή μαρτυρίας1-3. Καταρχήν, να ορίσουμε τι εννοούμε με τη λέξη 
ορκίζομαι αλλά και πώς προέκυψε η έννοια του Όρκου; Αρχίζοντας πρωθύστερα στο 
λεξικό Μπαμπινιώτη4 οι λέξεις ορκίζομαι και ομνύω είναι αρχαίες και σημαίνουν παίρνω, 
δίνω όρκο. Οι εκπρόσωποι όλων των φορέων, βουλευτές, δικηγόροι, δημόσιοι υπάλλη-
λοι ορκίζονται, σε έναν θεό ή στην τιμή τους. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει η έννοια 
του φόβου του Θεού, στη δεύτερη η τιμή. Η παλαιότερη εκδοχή του όρου συνδυάζει, 
κατά το Λεξικό Μπαμπινιώτη4 τη λέξη με το ουσιαστικό έρκος, “εμπόδιο, φραγμός”, 
με τη σημασία του ισχυρού δεσμού. Μελετητές έχουν ταυτίσει τη λέξη με τη μυθική 
Στύγα, στα νερά της οποίας ορκίζονται (και δεσμεύονται) ακόμη και οι θεοί. Ο Όρκος, 
εκφράζει τη διαβεβαίωση που δίνει κάποιος για την αλήθεια, ή ότι θα κάνει αυτό που 
λέει, συχνά επικαλούμενος το θεό ή άγιο πρόσωπο ή γενικά κάτι πολύ σεβαστό. Σε μια 
αναπτυσσόμενη κοινωνία, η έννοια του Όρκου είχε ξεχωριστή σημασία.

Από ηθικής πλευράς, Όρκος είναι η επίκληση του Θεού ως μάρτυρα κριτού αλλά και 
ανταποδότου επιβεβαίωσης της αλήθειας των λόγων μας. Με βάση τον ορισμό αυτό 
είναι δυνατό να διακρίνουμε δύο είδη Όρκων: της αλήθειας και της υπόσχεσης. Η πα-
ράβαση του Όρκου ως προερχόμενη από απιστία προς το Θεό είναι μέγα αμάρτημα5. 
Κατά τη χριστιανική άποψη και έχοντας κατά νου την επί του Όρους Ομιλία, φαίνεται 
ότι εκ πρώτης όψεως ο Χριστός με τα λόγια6:

ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως. 
ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ·  
τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.

απαγορεύει τον Όρκο. Λεπτομερής όμως ανάλυση των λόγων Του πείθει ότι με αυτό 
ήθελε να απαγορεύσει τους επιπόλαιους όρκους και να προτρέψει τους οπαδούς Του 
να φθάνουν σε τέτοιο βαθμό τελειότητας ώστε να γίνονται πιστευτοί μεταξύ τους και 
να μην έχουν ανάγκη τον Όρκο5.

Η χριστιανική θρησκεία δεν απαγορεύει τον Όρκο, συνιστά όμως να δίδεται σε 
σημαντικές περιστάσεις, ενώ απαγορεύει την ψευδορκία, την παράβαση του όρκου 
της αλήθειας και την επιορκίαν, καθώς και την παράβαση του όρκου της υπόσχεσης.

Από ιστορικής και λαογραφικής πλευράς, είναι δυνατό να διακρίνουμε τρεις τύπους 
όρκου ανάλογα με τον τρόπο που πιστεύουμε ότι θα επέλθει η τιμωρία σε περίπτωση 
παράβασής του. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν αυτοί που στηρίζονται στη μαγική δύναμη 
της λέξης. Ο ορκιζόμενος δεν επικαλείται κάποια δύναμη ως μάρτυρα, αλλά καταράται 
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τον εαυτό του και ζητά να τιμωρηθεί αν παραβεί τον Όρκο. Η κατηγορία αυτή είναι η 
παλαιότερη και τη συναντάμε σε πανάρχαιους λαούς7. Ο ορκιζόμενος ταυτόχρονα με 
την κατάρα προβαίνει και σε μαγικές πράξεις, όπως χύνει κρασί στο έδαφος, σπάζει 
αγγείο. Οι πράξεις αυτές έχουν έναν καταστροφικό χαρακτήρα, ο δε όρκος έχει έναν 
χαρακτήρα παρομοίωσης, με την έννοια, όπως χύνεται το κρασί να χυθεί και το αίμα 
του αν επιορκήσει. 

Στον πρωτόγονο άνθρωπο φαίνεται ότι δεν έχει συμμετοχή το θείο παρ’ όλα αυτά 
είναι αναπόφευκτη, απλά γιατί ελέγχει. Προοδευτικά δημιουργήθηκε η αντίληψη “περί 
προσωπικού θεού δικαιοκρίτου και εφόρου της ηθικής τάξεως, με συνέπεια να αλλάξει ο 
χαρακτήρας του Όρκου”8. Η τιμωρία των επίορκων μεταφέρεται πλέον στη δικαιοδοσία 
των Θεών. Στη δεύτερη κατηγορία των όρκων ο ορκιζόμενος επικαλείται το θεό ή άλλο 
ιερό πρόσωπο για την αλήθεια των λόγων του, από τον οποίον αναμένει την τιμωρία ή 
τη θεία δίκη αν επιορκήσει8. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι όρκοι που διατηρούν μεν 
τον τίτλο του προηγούμενου, με τη διαφορά ότι η τιμωρία δεν αναμένετε από το Θεό. 
Για τις περιπτώσεις αυτές που καλούνται και πολιτικές στις σύγχρονες πολιτείες υπάρχει 
ο νόμος. Με άλλα λόγια, ο Όρκος στην περίπτωση αυτή είναι υπόσχεση στην πολιτεία 
παρά το θρησκευτικό του χαρακτήρα.

ο ορκοΣ Του ιπποκραΤΗ

Ο Όρκος του Ιπποκράτη, αποτελεί διαχρονικά ένα από τα κείμενα που έχουν συζη-
τηθεί όσο κανένα άλλο, 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 οποία οφείλουν να εφαρμόζουν οι γιατροί 
στην άσκηση της ιατρικής.

Στην ανασκόπηση αυτή, θα γίνει, επίσης, λεπτομερής ανάλυση των βασικών προβλη-
μάτων-ερωτημάτων, που σχετίζονται με την προέλευση των εννοιών που εμπεριέχει ο 
Όρκος. Η οριοθέτησή τους συμβάλει στην ευρύτερη κατανόηση της έννοιας φράσεων 
και ρημάτων, που απαντούν στο κείμενο του Όρκου. Σημαντικά στοιχεία για την ανάλυση 
του Όρκου μπορεί να αναζητήσει ο αναγνώστης στα έργα των: Αποστολίδη1, Κιαπόκα2, 
Λυπουρλή3, Πουρναρόπουλου9. Οι πολιτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές και θρησκευτικές 
μεταβολές που σημειώθηκαν αιώνες πριν τη σύνταξη του Όρκου είχαν επίδραση στο 
περιεχόμενό του και προσδιόρισαν την έννοια του ορθολογισμού την οποία εισήγαγε 
και θεμελίωσε ως βασικό στοιχείο της ιατρικής σκέψης ο Ιπποκράτης.

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 400 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. 1). Το αρχαιότερο τεκμήριο στο οποίο συναντάμε τμήμα του 
Όρκου υπάρχει στον αιγυπτιακό πάπυρο οξύρυγχο (2547) του 300 AD. Στο περιθώριό 
του αναγράφονται λέξεις σε μια προσπάθεια να αποδοθούν δύσκολοι όροι10. Υπάρχουν 
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δύο αναφορές για τον Όρκο τον 5ο αιώνα μ.Χ. και δύο ακόμη από τον 5ο έως τον 11ο 
αιώνα11. Η απουσία επαρκών στοιχείων για τον Όρκο υποδηλώνει ότι δεν είχε χρησιμο-
ποιηθεί, ούτε ασκούσε επιρροή, μέχρι πριν 500 περίπου χρόνια.

Ο Όρκος του Ιπποκράτη, παρέμεινε για πολλά χρόνια μετά την αρχική γραφή του 
αναξιοποίητος. Αυτό συνέβη γιατί την περίοδο αυτή, εξέφραζε ένα μικρό τμήμα της 
ελληνικής γνώμης για την ηθική της ιατρικής. Με το τέλος όμως 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. Ωστόσο ο Όρκος του Ιπποκράτη μαζί με τις αρχές της Ιπποκρατικής ιατρικής 
ξεχάστηκαν στη συνέχεια 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 sina12. 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 μεταφρά-
σεις 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.

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, αναφέ-
ρεται 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 από τη συμπεριφορά της κοινωνίας, η οποία κρίνει το 
γιατρό. Βασικό πυλώνα, με διαχρονική ισχύ, αποτελούν οι κανόνες Ηθικής και Δεοντο-
λογίας, καθώς και ο σεβασμός προς τους ομοτέχνους τους δασκάλους, που περιέχονται 
στον Όρκο του Ιπποκράτη.

*Βλέπε	σελίδα	248
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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 κυριό-
τερη από αυτές είναι τα ελληνικά ιατρικά κείμενα της εποχής του 5ου 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 οφεί-
λεται 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 ουδενί αιτηθείς θανάσιμον). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να ανατρέξουμε στις γραφές για να 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 φωτίζουν 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 το ενδιαφέρον 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 καμία περίπτωση δεν χάνει τη γνησιότητά του. 
Οι βασικές Αρχές του εξακολουθούν να εκφράζουν κατά ένα μέρος και τη σύγχρονη 
εποχή. Ο γιατρός δεσμεύεται σε ηθική βάση να προστατεύει το βαριά ασθενή προφυ-
λάσσοντάς 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 δουλείας 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. 

*Ποιος	παράγοντας	κρατούσε	σταθερή	τη	σχέση	Γιατρών-Ασθενών;	Όλοι	θα	πρέπει	να	συμφωνήσουμε	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	χαλά-
ρωση	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	«χιονοστι-
βάδα»,	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	υγείας13-17.	Οι	παράγοντες	που	συνθέτουν	το σύνδρομο της Ιπποκρατικής 
ανεπάρκειας17	(ο	όρος	ανήκει	στο	Φώτη	Παυλάτο)	είναι	αρκετοί.	Οι	σημαντικότεροι	απ’	αυτούς,	είναι:

	 1.	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.
	 3.	Ο	ρόλος	των	Φαρμακευτικών	Βιομηχανιών	στο	χώρο	της	Υγείας
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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 δια-
δρομή 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 
προβλημάτων τα οποία δυσχεραίνουν την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του Όρκου και 
της Ιατρικής Ηθικής οφείλεται στο γεγονός ότι οι σωζόμενες γραφές για αυτήν τη σχέση 
είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά για τον Όρκο κατά 
τη διάρκεια των 1500 ετών από τη δημιουργία του18. Τον 1ο αιώνα ο scribonius largus19 
αναφέρεται στον Ιπποκράτη ως το συγγραφέα του Όρκου. Ερευνητές, υποστηρίζουν 
ότι ο Όρκος δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της επικρατούσας τάσης των για-
τρών στην Ελλάδα του 400 π.Χ. Τμήματα του Όρκου υποστηρίζεται ότι είναι πιθανόν 
να έχουν γραφεί σε διαφορετικούς χρόνους. Ιδιαίτερα, η ρήτρα για την πρόληψη της 
χειρουργικής θεωρείτε πολύ πιθανό να έχει γραφεί κατά τη διάρκεια των χριστιανικών 
χρόνων. Ο littré20, 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 τους υποψηφίους γιατρούς σε 
κάποιο αρχικό στάδιο της εκπαίδευσής τους και ως εκ τούτου η ρήτρα ήταν δεσμευ-
τική 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, δηλαδή του 
χειρουργού και του γιατρού. 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 απαγγέλλεται 
ο Όρκος.

Ό Όρκος είναι πιθανόν το κείμενο που διάβαζε ο νέος γιατρός τη στιγμή της τελετής 
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που γινόταν μέλος της οικογένειας των γιατρών.
Αν όμως ρίξουμε μια ματιά στα σύγχρονα δεδομένα της Ιατρικής διαπιστώνουμε 

ότι ο όρκος δεν δίδεται σε ενιαία μορφή απ’ όλους τους γιατρούς του κόσμου, από τις 
σύγχρονες ιατρικές σχολές. Ανεξάρτητα όμως πόσες και ποιες ιατρικές σχολές έχουν 
καθιερώσει να δίδουν οι απόφοιτοι τους τον Όρκο ένα είναι το βασικό στοιχείο που 
πρέπει να μας απασχολεί ως ΕΔΙΠ. 

Ο γιατρός μπορεί να λειτουργεί χωρίς ηθικούς κανόνες;

Αν δεχθούμε πως δεν μπορεί, το επόμενο ερώτημα είναι αν θα πρέπει να ορκίζεται 
ή όχι; Το ερώτημα αυτό απαιτεί μια ολοκληρωμένη και σαφή απάντηση η οποία να είναι 
εναρμονισμένη με τα σύγχρονα δεδομένα χωρίς όμως να αφίσταται από τις αρχές της 
Ιπποκρατικής διδασκαλίας. Και αυτό γιατί παρόλο ότι έχουν περάσει 2.500 χρόνια δεν 
βρέθηκε κάποιος ικανός να αλλάξει τις βασικές αρχές της Ιπποκρατικής διδασκαλίας 
όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τον Ιπποκράτειο Όρκο, αλλά και από τις πραγματείες 
της Ιπποκρατικής Συλλογής.

Αλλά ας δούμε τι γινόταν στην αρχαία εποχή. Οι αποκαλούμενοι “γιατροί” μπορεί να 
ασκούσαν το έργο τους ανεξέλεγκτοι, με συνέπεια οι ασθενείς να χάσουν την εμπιστοσύνη 
τους προς την Ιατρική, ή να είχαν παρεισφρήσει άτομα άσχετα με την Ιατρική, τα οποία 
εκμεταλλεύονταν τον πάσχοντα. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου κατέστη αναγκαία και 
επιτακτική η εφαρμογή κανόνων με τη μορφή Όρκου. Η ανάγκη δημιουργίας αυτών των 
κανόνων μας υποχρεώνει να κάνουμε μια αναδρομική θεώρηση της στάσης ή της θέσης 
των ατόμων που ασκούσαν την Ιατρική σε περιόδους πριν ή και μετά τον 6ο αιώνα π.Χ. 

Ας έλθουμε όμως και στη σημερινή πραγματικότητα. Διαπιστώνουμε ότι στη συ-
μπεριφορά των σύγχρονων γιατρών ανιχνεύουμε αρνητικά σημεία κοινά με την αρχαία 
εποχή, όπως είναι η φιλοχρηματία, η οποία στιγματίζει τους γιατρούς από την εποχή 
του Ασκληπιού*. Παρόλο, όπως υποστηρίζεται, ότι λέξεις, ή μέρος του περιεχομένου 
του Όρκου άλλαξε με την πάροδο του χρόνου, η γενική θεώρηση, ή η βασική του δομή, 
παραμένει η ίδια.

Όπως τονίζουμε σε επόμενο κεφάλαιο υπάρχουν πολλοί όρκοι οι συντάκτες των 
οποίων υποστηρίζουν ότι αποτελούν σύγχρονες εκδόσεις ή προσαρμογές στον αρχικό 
Όρκο του Ιπποκράτη21-25. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από το Μεσαίωνα, ή και σε 
πρωιμότερους χρόνους Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι έκαναν προσαρμογές με μοναδικό 

*Ο	θάνατος	του	Ασκληπιού
	 Ιδιαίτερο	ενδιαφέρον,	από	ιατρικής	σκοπιάς,	παρουσιάζει	η	αιτία	θανάτου	του.	Ο	Ασκληπιός,	ως	γιος	ενός	θεού	

και	μιας	θνητής	μητέρας,	ήταν	ένας	ημίθεος.	Ο	Δίας,	τον	κεραύνωσε	όταν	ο	Άδης,	ο	θεός	του	Κάτω	Κόσμου,	πα-
ραπονέθηκε	στον	πατέρα	των	θεών,	ότι	από	φιλοχρηματία	ο	Ασκληπιός	έσωσε	κάποιον,	που	είχε	ήδη	πεθάνει	και	
ότι	εξ’	αιτίας	του	εξαλείφθηκαν	πάρα	πολλές	αρρώστιες.	Με	τη	μεσολάβηση	όμως	του	Απόλλωνα,	ο	Δίας	τον	τοπο-
θέτησε	ανάμεσα	στα	άστρα.	Ο	μύθος	του	θανάτου	του	Ασκληπιού,	μεταφέρει	δύο	μηνύματα.	Απ’	αυτά,	το πρώτο, 
αναφέρεται	στην	τιμωρία,	που	πρέπει	να	επιβληθεί	σ’	αυτόν	που	παραβίασε	το	φυσικό	νόμο	και	ανέστησε	νεκρό.	
Το	μήνυμα	αυτό,	επεκτείνεται	και	στις	περιπτώσεις	αρρώστων	με	αθεράπευτα,	για	την	εποχή	εκείνη,	εσωτερικά	
νοσήματα,	για	τα	οποία	η	προσπάθεια	θεραπείας	θεωρούνταν	μια	ανόσια	τόλμη.	Το	δεύτερο,	έχει	μια	διαχρονική	
ισχύ	και	σημασία	και	αναφέρεται	στο	κίνητρο	του	κέρδους,	ή	της	φιλοχρηματίας,	το	οποίο	είχε	ο	Ασκληπιός	και	το	
οποίο	οι	περισσότεροι	γιατροί	όλων	των	εποχών	«κληρονόμησαν	με	επικρατούντα	χαρακτήρα	και	ελάχιστοι	με	
υπολειπόμενο».	Η	πράξη	αυτή	την	εποχή	εκείνη	θεωρήθηκε	ως δικαιολογία	για	την	επιβολή	ακόμη	και	θανατικής	
ποινής,	που	επιβλήθηκε	από	το	Δία	αλλά	αποτελούσε	και	κατηγορία κατά της φιλοχρηματίας	κάποιων	γιατρών	της	
εποχής.
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στόχο την επικράτηση των δικών τους θέσεων26. Ανεξάρτητα απ’ όλα αυτά, αυτό που 
θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι αν:

Ο βαθμός στον οποίον οι παλαιές, αλλά και οι σύγχρονες 
προσαρμογές είναι αληθείς, με την έννοια  
ότι συμφωνούν με τις ηθικές αρχές του αρχικού Όρκου.

Ο Όρκος του Ιπποκράτη, έχει διατηρήσει την ακτινοβολία του, στη διάρκεια των 
αιώνων, ενώ συνεχίζει να πυροδοτεί θέσεις και αντιθέσεις, αλλά και αισθήματα θαυμα-
σμού και έντονης κριτικής, μεταξύ των ερευνητών όλων των δογμάτων, όσον αφορά την 
προέλευσή του. Για παράδειγμα, υπάρχει άλλος Όρκος τόσο δυσνόητος όσο ο επονο-
μαζόμενος Ιπποκράτειος. Επιπλέον, αν αφορούσε αμιγώς τη συντεχνία των γιατρών, θα 
έπρεπε να είναι βραχύς, σαφής και όχι εκτενής και σκοτεινός. Ακόμη, αν ο στόχος του 
ήταν να προσδιορίσει την Ηθική των γιατρών, γιατί η Ηθική έπρεπε να είναι γραμμένη 
με άγνωστες “λέξεις”, αμφίσημες και υπονομευτικές της Ηθικής; όπως υποστηρίζει ο 
Αποστολίδης1. Παρόλα αυτά, οι λόγοι που συμβάλουν στην επιβίωσή του οφείλονται, 
όπως υποστηρίζεται, στο γεγονός ότι οι Ηθικές Αρχές που υποστηρίζει είναι διαχρονικές, 
έχουν πολλά κοινά σημεία με εκείνες της Χριστιανικής, της Μουσουλμανικής και της 
Εβραϊκής θρησκείας και είναι αναγκαίες σήμερα όσο ποτέ άλλοτε.

Παρόλο που η Ιπποκρατική ιατρική των τεσσάρων χυμών έχει ιστορικό ενδιαφέρον, 
ο Όρκος του Ιπποκράτη εξακολουθεί να εγείρει αισθήματα θαυμασμού στους γιατρούς, 
στην κοινωνία, και στα ΜΜΕ27,28. Οι λόγοι για αυτό θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθοι 
δύο: Μπορεί οι σύγχρονες εξελίξεις να έχουν αφήσει πίσω τις αρχαίες απόψεις για την 
αντιμετώπιση των νοσημάτων, πλην όμως29:

Οι κανόνες των ηθικών αρχών στην άσκηση της Ιατρικής 
είναι σήμερα τόσο αναγκαίες όσο ποτέ.

Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη ιατρική γίνεται όλο και πιο περίπλοκη γεγονός που 
αυξάνει την αξία, αλλά, και την ανάγκη εφαρμογής των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας 
κατά την επαφή του γιατρού με τον άρρωστο αλλά και στην ιατρική στο σύνολό της.

Γίνεται πλέον φανερό ότι ο Όρκος του Ιπποκράτη δεν είναι δυνατό να εφαρμόζεται 
σήμερα στην αρχική του μορφή, γεγονός που επιτάσσει την ανάγκη τροποποίησής του. 
Βέβαια στην πορεία του χρόνου ο Όρκος έχει τροποποιηθεί πολλές φορές. Η γνωστότερη 
απ’ όλες είναι εκείνη του lasagna30 που έγινε το 1964. Από τότε έχει περάσει πάνω από 
μισός αιώνας. Έτσι, είναι δύσκολο σήμερα να φανταστούμε το γιατρό του 21ου αιώνα 
ως το τυπικό πρότυπο του γιατρού. Αυτό όταν πάνω από το 50% των φοιτητών σήμερα 
σε πολλές χώρες είναι γυναίκες29.

Στη σύγχρονη ιατρική πράξη διαπιστώνουμε την απουσία ικανοποιητικής ιατρικής 
φροντίδας σε συνδυασμό με εκείνη του συναισθήματος, ενώ η άποψη του αρρώστου 
συνεχίζει να μην ακούγεται. Αυτή η αρνητική πλευρά της ιατρικής δεν ισορροπείται παρά 
το γεγονός ότι το επίπεδο της σημερινής ιατρικής εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλό. Ως 
να μην έφθαναν αυτά οι γιατροί αναφέρονται συχνά στις σελίδες των εφημερίδων και 
των e-μέσων ότι μετέχουν σε σκάνδαλα, στα οποία υποστηρίζεται ότι τίθεται σε κίνδυνο 
η ασφάλεια και η ακεραιότητα του αρρώστου31.
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Ο Όρκος του Ιπποκράτη, με τη διαχρονικότητα που τον χαρακτηρίζει, εκφράζει το 
σεβασμό προς τη ζωή, προς τους γιατρούς, που μεταδίδουν και εφαρμόζουν την ιατρική 
τους γνώση, προς τον άρρωστο, στον οποίον ο γιατρός υπόσχεται να του παράσχει τις 
καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες, με βάση τις γνώσεις του. Στον Όρκο του Ιπποκράτη, 
περιγράφονται λεπτομερώς, για πρώτη ίσως φορά, οι κανόνες Ιατρικής Ηθικής και 
Δεοντολογίας, που πρέπει να διέπουν τις πράξεις των γιατρών. Όπως υποστηρίζει ο 
Jones32, ένας από τους σημαντικότερους μελετητές της Ιπποκρατικής συλλογής3:

Οι Έλληνες είχαν συλλάβει την Ιατρική σαν μια τέχνη απόλυτα 
συνυφασμένη με τους υψηλότερους κανόνες ηθικής και με την 
αγάπη για τον άνθρωπο

Έχουμε, συνεπώς, ένα κείμενο ανυπόγραφο, χωρίς χρονολογία, το οποίο πολλά 
χρόνια μετά το θάνατο του Ιπποκράτη το ονόμασαν Όρκο και του έδωσαν το όνομά 
Του1. Στη συνέχεια, τα ερωτήματα άρχισαν να πέφτουν βροχή. Έδωσαν το όνομα Του 
σε ένα κείμενο δικό Του, ή σε κείμενα μαθητών Του, ή ακόμη και προγενέστερών Του; 
Ο Αποστολίδης1 γράφει ότι ένα διάσημο όνομα, ένας μεγάλος γιατρός υιοθέτησε εν 
αγνοία του ένα κείμενο Ηθικής κατώτερο της δικής Του. 

Το παράδοξο με το κείμενο αυτό είναι ότι επειδή ήταν γραμμένο 
ως κώδικας, ήταν ένας Όρκος, με αποτέλεσμα το μικρό κείμενο, 
(ο Όρκος), να επισκιάσει το μεγάλο (τη Συλλογή) και να πάρει 
το όνομα του μεγάλου. 

Έχει αναφερθεί ότι πολλοί προτιμούν την αιωνιότητα του γραπτού τους, απ’ αυτήν 
του ονόματός τους. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβαίνει στην περίπτωση του Ιπποκρά-
τη, του οποίου το όνομα είχε καθιερωθεί και αναγνωρισθεί σε όλον τον αρχαίο κόσμο, 
από τα πρώτα χρόνια της διδασκαλίας Του, ενώ παραμένει για πάνω από 2500 χρόνια 
φωτεινός φάρος για τον ιατρικό κόσμο. 

αρχΕΣ ΤΗΣ ιπποκραΤικΗΣ ΗΘικΗΣ ΣΤΗν ιαΤρικΗ

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι ρίζες του δυτικού πολιτισμού βρίσκονται στην 
Αρχαία Ελλάδα, όπου ο Ιπποκράτης και οι μαθητές του δημιούργησαν μια εμπειρική 
Ιατρική, την οποία είχαν καλύψει με ένα ανθεκτικό στη φθορά του χρόνου περιτύλιγμα 
ηθικών υποχρεώσεων του γιατρού. Εντύπωση στο θέμα αυτό προκαλεί η αίσθηση ότι οι 
σύγχρονοι γιατροί μπορεί να γνωρίζουν τον Όρκο του Ιπποκράτη, πλην όμως δεν έχουν 
στρέψει το ενδιαφέρον τους στα άλλα ιατρικά κείμενα της εποχής. 

Από την αρχαία εποχή πολλοί από τους ασχολούμενους με την ηθική υποστηρίζουν 
ότι η σχέση Γιατρού-Αρρώστου ήταν πατερναλιστική. Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός δεν 
ενημερώνει τον άρρωστο, για τη διάγνωση και τη θεραπεία του. Ο Robert Veatch33-35 
υποστηρίζει ότι:

Η παλαιά Ιπποκρατική ηθική βλέπει τον άρρωστο ως ένα 
αδύναμο εξασθενημένο παιδί που δεν είναι σε θέση να 
λειτουργήσει ως ένας φυσιολογικός άνθρωπος
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Η άποψη αυτή κινείται στο πλαίσιο μιας ακραίας και απαξιωτικής θέσης για τον 
άρρωστο και υποτιμητική της φύσης του γιατρού, η οποία τοποθετεί στο ίδιο επίπεδο 
όλους τους αρρώστους και όλα τα νοσήματα. Συνεπώς, δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι 
η άποψη αυτή έχει ηθικό έρεισμα. Αλλά και αν θεωρήσουμε ότι έχει κάποιο ίχνος ηθικής 
βάσης θα έπρεπε να δεχθούμε ότι υπάρχει τεράστιο ηθικό χάσμα μεταξύ της αρχαίας 
και της σύγχρονης Ιατρικής. Ένα χάσμα κατανόησης των αρχών του Ιπποκράτη ίσως 
είναι υπαρκτό. Αυτό το χάσμα ή η κρίση συχνά αναφέρεται ως Decorum, και εκφράζει 
την έννοια του πατερναλισμού, κατά την αρχαία εποχή. Αυτή η κατάσταση φωτογραφίζει 
ίσως τον πρακτικό γιατρό και δεν τη συναντάμε στη κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής 
ή την εποχή του Όρκου. Η εμφάνισή του προσδιορίζεται στους πρώιμους χριστιανούς 
χρόνους, ενώ διαχρονικά εκλείπει33-35. Για να κατανοήσουμε την ηθική του Όρκου πρέπει 
να ασπαστούμε το έργο που επιτελείται στην Κω την εποχή του Ιπποκράτη, όταν ζούσε 
ή όταν κυριαρχούσαν τα έργα και η διδασκαλία του. Οι Ιπποκρατικοί κανόνες περιελάμ-
βαναν θεωρητικές εργασίες, κλινικές και ηθικές παρατηρήσεις33.

Αν και ο Ιπποκράτης επεδίωξε και χώρισε την Ιατρική από τη Φιλοσοφία, εντούτοις 
διατήρησε στοιχεία της ηθικής της Φιλοσοφίας. Ο Ιπποκράτης δεν έκανε διάκριση των 
αρρώστων, μεταξύ πλουσίων και φτωχών, ξένων, ή ντόπιων, σκλάβων, ή ελεύθερων, γυ-
ναικών, ή ανδρών, φίλων, ή εχθρών. Στο βιβλίο του Περί Εὐσχημοσύνης, 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 αναζήτηση 
της αλήθειας, της ελευθερίας της σκέψης και της παρατήρησης. Ο Ιπποκράτης και οι 
Έλληνες γιατροί έδωσαν προτεραιότητα στον κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, παράλληλα 
με την ανάπτυξη της «επιστημονικής» ιατρικής, στοιχεία τα οποία αναδεικνύονται 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 Ιπποκράτη 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 Δεοντολογίας; Η 
Ηθική είχε απασχολήσει τους φιλοσόφους και τους σοφιστές του Χρυσού Αιώνα, της 
μοναδικής στην Ιστορία 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, και αναγνωρίζει την επιστημοσύνη του, αφού τον αποκαλεί «Μέγαν». 

«Δύο είναι τα είδη της αρετής, η διανοητική και η ηθική… Η ηθική αρετή είναι απο-
τέλεσμα του έθους. Καμία αρετή δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως. Η φύση μας έκανε 
επιδεκτικούς στις αρετές, τέλειοι όμως γινόμαστε με τη διαδικασία του έθους». Ο Ιπ-
ποκράτης καθιέρωσε τον Όρκο ως το βασικό κανόνα της συμπεριφοράς των γιατρών, 
η αναφορά δε στον Ιπποκράτη διεθνώς συνδέεται περισσότερο με την ανθρωπιστική 
προσέγγιση του ανθρώπου36.

ποιοΣ ΕγραΨΕ Τον ορκο;

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ

Το ερώτημα, συνεπώς, που εξακολουθεί να πλανάται, αναπάντητο, όλα αυτά τα 
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χρόνια, είναι ποιος έγραψε τον Όρκο; Ο Όρκος του Ιπποκράτη συμπεριλαμβάνεται σε 
ένα σύνολο περίπου εξήντα με εβδομήντα ελληνικών κειμένων που αποδίδονται στον 
Ιπποκράτη από τον οποίο πήρε το όνομά του37. Μια άποψη η οποία, όπως φαίνεται, 
γίνεται αποδεκτή από τους περισσότερους ερευνητές, γιατρούς και φιλολόγους, είναι 
εκείνη που δέχεται ότι γράφτηκε από περισσότερους του ενός και τον συμπλήρωσε ο 
χρόνος. Είναι απόλυτα λογικό να συμπεράνουμε ότι οι κανόνες ή οι κώδικες ηθικής και 
δεοντολογίας δημιουργήθηκαν προοδευτικά με στόχο τη διόρθωση της ανάρμοστης 
συμπεριφοράς, ή σε ακραίες συμπεριφορές της επιβολής ποινών στους ασκούντες την 
Ιατρική. Με την πάροδο του χρόνου η προσθήκη νέων είχε ως συνέπεια να ολοκληρωθούν 
σε κάποια χρονική στιγμή οι κανόνες που θα καθιστούσαν τη συμπεριφορά των γιατρών 
συμβατή με την ηθική και δεοντολογία της εποχής και να καταλήξουν στη δημιουργία 
του Όρκου. Η άποψη ότι ο Όρκος γράφτηκε από γιατρό ιερέα, ή από μη Ασκληπιάδη 
δάσκαλο γιατρό, ή ότι γράφτηκε κάπου από κάποιον και χρησιμοποιήθηκε αλλού από 
άλλους δεν ισχύει κατά τον Edelstein38. Πλην όμως ο Edelstein δεν παραθέτει, αλλά 
ούτε φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία ικανά να ενισχύσουν την άποψή του. Αντίθετα θα 
μπορούσαμε να διατυπώσουμε την άποψη κατά την οποία αν σε κάποια χρονική περίοδο 
υπήρχαν τουλάχιστον 300 Ασκληπιεία39, είναι λογικό να δεχθούμε ότι σε πολλά απ’ αυτά 
θα υπήρχαν φωτισμένοι γιατροί ικανοί να κρίνουν τη συμπεριφορά των περιοδευόντων 
γιατρών με τα ιατροφιλοσοφικά κριτήρια της εποχής και να διαμορφώσουν κανόνες που 
να αποκαθιστούν την ηθική και τη δεοντολογία των γιατρών αυτών, αλλά που να έχουν 
ισχύ για το σύνολο των γιατρών.

Όλα αυτά συνέβαιναν από τη στιγμή που δεν υπήρχε ένας υπεύθυνος επιστημονικός 
φορέας να ασκεί έλεγχο στις πράξεις των γιατρών. Πέρα, βέβαια, από το γεγονός ότι 
οι κοινωνίες της εποχής έδειχναν ένα είδος ανοχής στις πράξεις των γιατρών, πιθανόν 
από το φόβο της ενδεχόμενης αντιμετώπισης τους από το γιατρό.

Διαχρονική ανάλυση της προέλευσης και της αξιολόγησης των πνευματικών κατα-
βολών του Όρκου παρέχουν πολλοί μελετητές όπως ο Αποστολίδης1, ο Κιαπόκας2, ο 
Πουρναρόπουλος9, o littré20, ο Edelstein38, ο Jouanna40, ο Λυπουρλής41, το λεξικό Σού-
δα42 κ.ά. Ο Αποστολίδης1, υποστηρίζει ότι προκειμένου να δείξουν οι αρχαίοι Έλληνες 

τη σοβαρότητα και βαρύτητα της ορκωμοσίας θεοποίησαν τον όρκο.

Έτσι, ως θεότητα πλέον, τον κατέστησαν αμείλικτο τιμωρό των επίορκων. Ο Όρκος 
ως θεότητα είναι γιός της Ἔριδος43 και θεωρείται ο τιμωρός δαίμων των επίορκων. Κατά 
τον Όμηρο44, τους νεκρούς επίορκους τιμωρούν στον Άδη οι Ερινύες, ενώ κατά τον 
Αριστοφάνη45, οι επίορκοι κολυμπούν στο βόρβορο του Άδη. Ο Αριστοτέλης46, αναφέρει 
ότι η μνεία και μόνο της επιορκίας προκαλεί τρόμο. Aντίθετα η ευορκία θεωρείται πράξη 
τιμής και εμπιστοσύνης47. Κατά τον Ησίοδο47,48 οι επίορκοι τιμωρούνται και ζωντανοί. Οι 
επίορκοι στην Αίγυπτο τιμωρούνται με θάνατο49. Στον Όμηρο50, ορκίζονταν και οι θεοί 
όπως ο Δίας (καρτερόν ὅρκον), η Ήρα, η Αθηνά, οι ήρωες και οι γέροντες51,52.

μέγας ἔσσεται ὅρκος, μέγαν ὅρκον ὀμοῦμαι, γερούσιον ὅρκον.

Μετά από τόσες σκληρές τιμωρίες που πέφτουν πάνω στον επίορκο και με δεδομένη 
την άγνοια των ανθρώπων της εποχής για τα φυσικά φαινόμενα, γίνεται κατανοητό ότι 
στη συνείδησή τους ο Όρκος αποκτά θεϊκή διάσταση, τέτοια που κανείς δεν θα μπορούσε 
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να διανοηθεί να παραβεί την υπόσχεσή του. Η εμπέδωση παρόμοιων καταστάσεων με 
διαχρονική ισχύ, τελικά καταγράφονται στο σκληρό δίσκο της ψυχής του ανθρώπου και 
παραμένουν αναλλοίωτες για τις επόμενες γενεές. Άλλωστε, που αλλού θα μπορούσε 
ο άνθρωπος να ζητήσει στήριξη πέρα από τις υπερφυσικές, τις θεϊκές δυνάμεις, τις 
οποίες με το χρόνο προσωποποίησε.

Κατά τους ομηρικούς χρόνους, η ορκωμοσία προς τους θεούς είναι επίσημη πράξη, 
όπως φαίνεται και από το γεγονός ότι συνοδεύεται από θρησκευτική τελετή με σπονδές 
και θυσίες, κατά τη διάρκεια των οποίων προσφέρονταν κρασί και αρνιά, με τα σπλάχνα 
του ιερείου που ονομάζονται53

ὁρκωμόσια, ᾔ ὅρκια.

Την ίδια περίοδο, οι ομηρικοί και οι μετέπειτα ήρωες ή μη, ορκίζονται στο Δία, ή και 
σε άλλους θεούς τους οποίους καλούσαν ως μάρτυρες. Ο Όρκος, διατηρείται μεταξύ 
των ανθρώπων ακόμη και στους μεταγενέστερους χρόνους54-56.

Οι Αρχαίοι Έλληνες είχαν διαμορφώσει για τον ορκιζόμενο ένα αδιαπέραστο πλέγμα 
ποινών, το οποίο διέθετε μόνο δυο εξόδους. Τη μια, σε περίπτωση ευορκίας, η οποία 
απέδιδε το άτομο στην κοινωνία, με όλες τις αντίστοιχες τιμές και την άλλη, σε περίπτωση 
επιορκίας, η οποία οδηγούσε στον Άδη, ή στη βαριά ανθρώπινη τιμωρία.

O σεβασμός προς το θείον, κατά τους κλασικούς χρόνους, διαμόρφωσε στην κοινω-
νία ένα περιβάλλον αυξημένης θρησκευτικότητας, το οποίο συνοδευόταν και από αντί-
στοιχη αύξηση της δύναμης των θεών. Οι άνθρωποι, στην προσπάθειά τους να κάνουν 
ελαφρότερη τη δύναμη του Όρκου, επειδή υπήρχε ο φόβος της τιμωρίας των θεών για 
την ψευδορκία, ή την επιορκία, άρχισαν, προοδευτικά, να ορκίζονται επικαλούμενοι ως 
μάρτυρες ζώα, ή και αντικείμενα1. Έτσι, και ο Σωκράτης, ορκίζεται στον Κύνα57, ενώ 
στις Όρνιθες του Αριστοφάνη58, αναφέρεται όρκος και στη Χήνα. Μια τόσο εντυπωσιακή 
αλλαγή της θρησκευτικότητας των ανθρώπων απηχεί, πιθανώς, στάση προβληματισμού, 
απομάκρυνσης, ή και βαθμιαίας αποδέσμευσης της κοινωνίας από την ισχύ των θεών. 
Για να συμβεί όμως αυτή η αλλαγή θα έπρεπε να υπάρχουν στον πολιτισμικό ορίζοντα 
δείγματα ή σημεία μιας αναδυόμενης ορθολογικής ακτίδας, η οποία ήταν η μόνη ικανή 
να διαπεράσει το πυκνό σκοτάδι της άγνοιας, της αμάθειας, της δεισιδαιμονίας, του 
φόβου που κυριαρχούσαν στην κοινωνία. Μήπως οι άνθρωποι είχαν “κουραστεί” με την 
πάροδο του χρόνου από την εμφανή πλέον αδυναμία ή την ανυπαρξία των υπερφυσικών 
δυνάμεων να τους παράσχουν και την ελάχιστη έστω βοήθεια όταν τις επικαλούνταν 
στις προσευχές και στις θυσίες τους; Ή μήπως αποφάσισαν να δοκιμάσουν την τύχη 
τους σε άλλα θρησκευτικά πιστεύω; 

Πράγματι, οι εξελίξεις αυτές πυροδότησαν την ταυτόχρονη δρομολόγηση νέων θρη-
σκευτικών αντιλήψεων και δοξασιών, οι οποίες είχαν ως στόχο: α) την προσπάθεια των 
ανθρώπων να μη χρησιμοποιούν το όνομα του θεού επί ματαίω, και β) να αποτελέσουν 
μια έμμεση προσπάθεια απαγόρευσης της ορκωμοσίας. Κατά τις πυθαγόρειες μαρτυρίες, 
υποστηρίζεται ότι ο Πυθαγόρας πρέπει να ήταν από τους πρώτους που απαγόρευσε 
την κατάχρηση των όρκων προς τους θεούς. Ο Πυθαγόρας, δίδασκε59:

ότι όλοι πρέπει να χρησιμοποιούν τέτοιους λόγους  
ώστε και χωρίς όρκους να είναι αξιόπιστοι
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Οι θέσεις αυτές των πυθαγορείων εκφράζουν την έννοια των λόγων του Χριστού 
στην επί του όρους των ελαιών ομιλίας Του.

Οι οπαδοί του Πυθαγόρα, ορκίζονται στον ίδιο τον εφευρέτη της τετρακτύος (το 
άθροισμα των τεσσάρων πρώτων αριθμών:1+2+3+4, δηλαδή ο αριθμός 10, τον οποίον 
οι πυθαγόρειοι θεωρούσαν ως πηγή, τη ρίζα της δημιουργίας), αντί να ορκίζονται στους 
θεούς. Στο σημείο αυτό, χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Αισχύλου60:

Την αξιοπιστία στον άνθρωπο δεν τη δίνουν οι Όρκοι,  
αλλά ο άνθρωπος στους Όρκους

Στην προσπάθεια ανάλυσης του Όρκου του Ιπποκράτη σε βάθος δημιουργούνται, 
συνεχώς, κενά τα οποία καλείται ο ερευνητής να καλύψει, αφού προηγουμένως κα-
τορθώσει να ζήσει στο πνεύμα της εποχής της σύνταξής του. Τα κενά αυτά, τα οποία 
εκφράζονται με τη μορφή ερωτημάτων είναι τα ακόλουθα: 

Τι είναι βασικά ο Όρκος; 

Σχετίζεται με τον Ιπποκράτη; Με άλλα λόγια  
πώς εξασφαλίζεται η γνησιότητά του;  
Με ποια ευκαιρία τον απάγγελαν; 

Ποιά είναι η χρονολογία σύνταξής του; 

Πέρα απ’ αυτά, υπάρχουν και άλλα ειδικά ερωτήματα που σχετίζονται με το κείμενο 
αυτό και τις πνευματικές καταβολές στις λεπτομέρειές του, τα οποία μένουν ακόμη 
αναπάντητα.

Στη σύγχρονη εποχή, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε καλύτερα και να αξιολο-
γήσουμε σε σημαντικό βαθμό την ελληνική αρχαιότητα, ως ένα από τα σπουδαιότερα 
επιτεύγματα της πολιτικής και πνευματικής ζωής, της εποχής εκείνης. Από την επικοινωνία, 
με εκείνη την περίοδο, μπορούμε να αντλούμε πολλά στοιχεία, όπως είναι η θεωρητική 
σκέψη, η πολιτική επιστήμη, επιτεύγματα τα οποία μας οδήγησαν στις σημαντικότερες 
αλήθειες της ζωής. Οι Έλληνες, ήταν αυτοί που πρώτοι μελέτησαν τον πυρήνα των 
προβλημάτων που προσπαθεί να λύσει ακόμη και σήμερα η σύγχρονη κοινωνία. Αυτοί 
δημιούργησαν πρότυπα με διαχρονική εφαρμογή, ικανά να δίνουν τον προσανατολισμό 
στα κοινωνικά ζητήματα.

Ο πολιτιστικός και ο θρησκευτικός βίος, των Αρχαίων Ελλήνων, αποτελεί σημείο 
αναφοράς, για την κατανόηση, σε ιστορικό και πολιτικό επίπεδο, της κοινωνικής σχέσης 
και των ανακατατάξεων που σημειώνονται στη σύγχρονη κοινωνία. Ιδιαίτερα, αποτελεί 
οδηγό σημείο για να συνειδητοποιήσουμε ποιές πολιτικές και θρησκευτικές δυνάμεις 
επιδρούν στη ζωή των ανθρώπων και πώς την επηρεάζουν;

Στο πλαίσιο αυτό, η αληθινή ευτυχία και η καλή υγεία του ατόμου εξαρτώνται κατά 
την αντίληψη των Αρχαίων Ελλήνων από τη μορφή του πολιτεύματος. Ένα απόσπασμα 
από έργο του Δημόκριτου φωτίζει την πλευρά αυτή. 

Η φτώχεια στο δημοκρατικό καθεστώς είναι τόσο πολύ 
προτιμότερη από την ευτυχία στα μοναρχικά καθεστώτα, όσο η 
ελευθερία από τη δουλεία.
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Με αντικειμενική και αυστηρά επιστημονική θεώρηση, με πνεύμα κριτικής αξιολό-
γησης του περιεχομένου του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, όπως αναδύεται μέσα 
από τα κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, αλλά και από τα ευρήματα των 
αρχαιολογικών ερευνών, διαπιστώνουμε ότι είναι ένα δύσκολο πρόβλημα από την ίδια 
του τη φύση. Ένα πρόβλημα, στο οποίο η αδυναμία μας να πιστοποιήσουμε το αληθινό 
νόημα του αρχαίου βίου και του πολιτισμού, κάνει πιστευτή τη θέση, που διατύπωσε ο 
μεγάλος Γερμανός φιλόλογος Wilamowitz ότι:

το μέλλον θα εκτιμά τον Ελληνισμό περισσότερο, 
γιατί θα τον καταλαβαίνει καλύτερα

Πολλοί μελετητές έχουν προβληματισθεί έντονα όσον αφορά το πρόσωπο που 
πραγματικά μιλάει μέσα από το κείμενο του Όρκου. Αυτοί που δέχονται τον Όρκο, οι 
οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι ο Όρκος εκφράζει αμιγώς την Ιπποκρατική ιατρική, ή τη 
διδασκαλία του Ιπποκράτη, καλούνται να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα με τα οποία 
έρχονται συχνά αντιμέτωποι. Τα ερωτήματα αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονων 
αντιπαραθέσεων μεταξύ των υποστηρικτών και μη του Ιπποκρατικού Όρκου. Το πρώτο, 
εστιάζεται στην απαγόρευση της έκτρωσης, ένα δεύτερο, δημιουργεί προβληματισμό 
όταν υποστηρίζει τη θέση ότι ο γιατρός δεν πρέπει να πιάνει στα χέρια του το μαχαίρι 
του χειρουργού για ορισμένη επέμβαση. Ακόμη, γιατί ο Όρκος απαγορεύει στο γιατρό 
να βοηθήσει τον άρρωστο που θέλει να αυτοκτονήσει;. Όλες αυτές οι απαγορεύσεις, 
δεν απαντούν στα έργα που μας παραδόθηκαν με το όνομα του Ιπποκράτη. Επιπλέον, 
η βοήθεια για αυτοκτονία, όπως θα τονισθεί στη συνέχεια, ήταν κάτι όχι το ασύνηθες 
στην αρχαία κοινωνία, στην περίπτωση που ο άρρωστος ήταν βέβαιος ότι δεν μπορούσε 
να περιμένει βοήθεια από το γιατρό61.

Σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα ταίριαζε μια απάντηση που θα ήταν συμβατή με τις 
επικρατούσες την εποχή εκείνη γνώσεις. Μια έκτρωση με βότανα ή άλλα δηλητηριώδη 
φυτά ήταν δυνατή αλλά και αποδεκτή σε μια κοινωνία στην οποία κυριαρχούν η μαγεία 
και η δεισιδαιμονία. Μια παρόμοια ενέργεια πρέπει να ήταν η συνισταμένη πολλών γε-
γονότων που θα είχαν συμβεί σε πλήθος εγκύων γυναικών, η αντιμετώπιση των οποίων 
δεν ήταν πάντα αποτελεσματική, αλλά ούτε και ορθολογική. Όσον αφορά την αποδοχή 
ή μη της παρουσίας μιας συντεχνίας χειρουργών “ικανών” να εκτελούν τη συγκεκριμένη 
ιατρική πράξη, πρέπει να δεχθούμε ότι μόνο ριψοκίνδυνους θα μπορούσαμε να τους 
θεωρήσουμε.

Ένα ακόμη ερώτημα που έχει προκύψει αναφέρεται στο αν ο Ιπποκράτης, είχε ορκιστεί 
στους θεούς της ιατρικής, μολονότι οι ρίζες του γενεαλογικού του δένδρου φθάνουν μέχρι 
τον Ασκληπιό. Στην ιατρική βιβλιογραφία δεν υπάρχει αναφορά που να υποστηρίζει ότι 
έστω ένας γιατρός ορκίστηκε στον Όρκο62. Το ερώτημα που αναδύεται, συνεπώς, είναι 
το ακόλουθο:

Οι γιατροί αγνοούσαν τον Όρκο, ή αρνούνταν την ορκοδοσία;

Μήπως υπεύθυνη για όλα αυτά ήταν η αυστηρότητα των Ηθικών απαγορεύσεων και 
των κανόνων του Όρκου, η οποία καθιστούσε ανέφικτη σχεδόν την τήρηση και εφαρμογή 
του κατά την άσκηση της Ιατρικής;
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γνΗΣιοΤΗΤα και αΛΛΕΣ αποΨΕιΣ για Τον ορκο

Για τη γνησιότητα του όρκου, ως έργο που ανήκει στην Ιπποκρατική Συλλογή, “πολλοί 
μελετητές έχουν διατυπώσει στις μέρες μας αμφιβολίες” όπως αναφέρει ο littré19, στον 
πρώτο τόμο των έργων του Ιπποκράτη. Η γνησιότητα του όρκου περιπλέκεται ακόμη 
περισσότερο λόγω των πολλών αναφορών για το θέμα, που συναντάμε στα έργα των 
αρχαίων συγγραφέων.

Αν ο littré, ο οποίος επί 30 και πλέον χρόνια μελετούσε τα έργα της Ιπποκρατικής 
Συλλογής δεν συνάντησε στοιχεία ικανά να τον πείσουν για τη γνησιότητά του, μπορούμε 
αβίαστα να βγάλουμε τουλάχιστον ένα συμπέρασμα, 

ότι όλα τα στοιχεία του Όρκου συμβαδίζουν  
με τις απόψεις και τη διδασκαλία του Ιπποκράτη

Αν ο Ιπποκράτης, προσδιόρισε τους κανόνες ή κάποιος άλλος συνέβαλε στη γραφή 
τους μικρή σημασία έχει, όταν πίσω απ’ όλα αυτά ανακαλύπτουμε το τεράστιο μέγεθος 
των διδαγμάτων Του, μέσα στα οποία μπορούσαν να περιληφθούν και οι κανόνες που 
ορίζουν τη συμπεριφορά του καλού γιατρού.

Ο Ερωτιανός63, για παράδειγμα, κατατάσσει τον Όρκο στα γνήσια έργα της Συλλογής. 
Το ερώτημα όμως που αναδύεται είναι το ακόλουθο: με ποια κριτήρια, ή που στηρίζεται 
για την τοποθέτησή του αυτή ο Ερωτιανός; Ο Λυπουρλής3, αναφέρει ότι 

άντλησε τη γνώμη αυτή από παλαιότερους υπομνηματιστές.

Αποτελεί αυτή η αναφορά ισχυρή ένδειξη (evidence – based) ή στοιχείο ικανό να 
πείσει για την ακρίβεια των ισχυρισμών του, για να αναφερθούμε στη σύγχρονη ορολο-
γία; Ή ότι όλοι οι μελετητές κινούνται στο πλαίσιο της πιθανότητας, στηριζόμενοι στις 
πεποιθήσεις τους. Αν, συνεπώς, τα στοιχεία στα οποία μπορούμε να στηριχθούμε, είναι 
γνώμες παλαιοτέρων, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε ότι ο Όρκος ανήκει στην 
Ιπποκρατική Συλλογή.

Πέντε χρόνια αργότερα, στην έκδοση του 4ου τόμου των έργων του Ιπποκράτη ο 
littré20 γράφει (μτφρ Λυπουρλής3): 

σε θέματα όπως αυτά η απόλυτη βεβαιότητα είναι αδύνατη. 
Αν όμως μένει κανείς ευχαριστημένος, όταν αισθάνεται ότι 
έχει εξασφαλισμένη σε μεγάλο βαθμό την πιθανότητα, δεν θα 
αρνηθεί ασφαλώς να δεχθεί ότι ο Όρκος αν δεν είναι γνήσιο 
έργο του Ιπποκράτη, πρέπει πάντως να σχετίζεται  
με την εποχή και τις συνήθειες της σχολής του.

Διαπιστώνουμε, για άλλη μια φορά, ότι όσο πιο βαθιά μελετάμε το θέμα, κυρίαρχη 
έννοια για τον προσδιορισμό της γνησιότητάς του παραμένει η πιθανότητα. Διερωτάται 
κανείς, πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει όταν πολλά από τα αρχαία κείμενα που περι-
είχαν πειστικές ενδείξεις, είτε χάθηκαν είτε κάηκαν.

Έρχεται, έτσι, το 1855 ο Daremberg64, οπαδός της γνησιότητας του ‘Όρκου, ο οποίος 
ήταν πρόθυμος να δεχθεί ότι το κείμενο αυτό είναι από τα παλαιότερα της Ιπποκρατικής 
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Συλλογής. Ακολουθεί, το 1913 ο Gossen65, ο οποίος σε σημαντικό άρθρο του γράφει: 

Πρόκειται για γραπτή αποκρυστάλλωση του Όρκου που έδιναν 
οι Ιπποκρατικοί: κατά πάσαν πιθανότητα, ο Όρκος που έχουμε 
βασίζεται σε γνήσιο υπόβαθρο.

Το κλίμα που επικρατούσε μέχρι την 1η δεκαετία του 19ου αιώνα ήταν εκείνο της πιθα-
νότητας, για τη γνησιότητα του Όρκου. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει το γεγονός 
ότι το ενδιαφέρον για το μικρό, αλλά τόσο σημαντικό, αυτό κείμενο της Ιπποκρατικής 
Συλλογής παραμένει αναλλοίωτο μεταξύ των Ιπποκρατικών. Τα ήρεμα νερά της “πιθα-
νότητας” τάραξε το 1924 ο Jones26, ο οποίος πάλι χωρίς επιπρόσθετα στοιχεία, αλλά 
με μοναδικό την πεποίθησή του δηλώνει: 

Άγνοια και αβεβαιότητα φαίνεται πως είναι τελικά το 
αποτέλεσμα στα πιο πολλά από τα ενδιαφέροντα προβλήματα 
που δημιούργησε στην έρευνα η Ιπποκρατική Συλλογή.

Προσθέτει δε την απαισιόδοξη γνώμη του ότι (μτφρ Δ. Λυπουρλής3). 

δεν μπορεί παρά να μείνουν τελικά άλυτα όλα τα,  
σχετικά με το ενδιαφέρον αυτό κείμενο, προβλήματα.

Θα περίμενε κανείς ότι μετά απ’ αυτές τις τοποθετήσεις, της πιθανότητας, για τη γνη-
σιότητα του Όρκου από τους Daremberg64, Gossen65, Jones26, littré20,66 και των μεγάλων 
πράγματι Iπποκρατικών, θα έσβηνε η φλόγα της έρευνας με όλες τις αρνητικές για την 
ιστορία του Όρκου συνέπειες. Παρόλα αυτά, η αντίδραση από την τοποθέτηση, ιδιαίτε-
ρα του Jones26, προήλθε από δυο σημαντικούς μελετητές της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
τους Deichgräber το 193367 και Edelstein το 194368, οι οποίοι ήλθαν να επισημάνουν, με 
τις θέσεις τους, τη μεγάλη σημασία που έχει η παραπέρα διερεύνηση των θεμάτων της 
γνησιότητας του Όρκου. 

Η αναδίφηση των αρχαίων κειμένων, από τα οποία ανέμεναν οι μελετητές να αντλήσουν 
απαντήσεις στα ερωτήματα πήρε τελικά δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη, εκφράζεται από το 
Γερμανό φιλόλογο Karl Deichgräber και η δεύτερη από τον Edelstein. Ο Deichgräber, σε 
άρθρο του σταθμό, το 1933, παρουσίασε τις σκέψεις του για την ιατρική επαγγελματική 
Ηθική του Όρκου. Στο άρθρο αυτό, υποστήριξε ότι το κείμενο του Όρκου πρέπει να 
ανήκει στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. Η άποψή του αυτή στηρίχθηκε στη διαπίστωση, ότι οι 
Έλληνες της Ιωνίας ενεφάνιζαν χαρακτηριστική προσήλωση στην ιδέα της δικαιοσύνης 
και της αρετής3,69. Η ιδέα όμως της δικαιοσύνης υπάρχει πολύ πριν τον 5ο αιώνα π.Χ. 
Για παράδειγμα στον Ηρόδοτο70 διαβάζουμε71 

δικαίων ὧν ἐπραξάμην πόλιν Πριάμου

και σε μτφρ Ανδρόνικου και συν72

στη δίκαιη τιμωρία που 
επιβάλαμε στην πόλη του Πριάμου
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Όποιος είχε ενστερνιστεί την ιδέα της δικαιοσύνης είναι ως να έχει όλες μαζί τις 
αρετές73: 

ἐν δε δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ’ ἀρετή ’στιν73

Συνεπώς, η παρατήρηση του Deichgräber, δεν μπορεί να αποτελεί στοιχείο ικανό 
να πείσει για τη γνησιότητα του Όρκου ως προερχόμενου από τους Πυθαγόρειους.

Η πλευρά αυτή του χαρακτήρα του γιατρού, εκφράζεται με την εγκράτεια και τη 
σωφροσύνη. Το είδος αυτό της δικαιοσύνης, με το ιδιαίτερο περιεχόμενό της, διεκδικεί 
για τον εαυτό του και ο γιατρός του Όρκου. Το ερώτημα είναι: 

ο γιατρός διεκδικεί το περιεχόμενο  
ή τη σωστή εφαρμογή του Όρκου; 

Η Ηθική του Όρκου είναι κατά βάση η Απολλώνια Ηθική. Αυτό γιατί, η αγνότητα που 
ζητά ο γιατρός είναι εκείνη, η οποία αποτελεί ξεχωριστό γνώρισμα του Απόλλωνα, του 
Θεού του καθαρού, του διάφανου φωτός. Έτσι, στην περίπτωση αυτή η έννοια, δίκαιος 
γιατρός συμπίπτει στον Όρκο με την έννοια απολλώνιος γιατρός. Αν ο γιατρός ζήτησε 
την αγνότητα ή ήθελε τον εαυτό του αγνό δεν ήταν αναγκαίο να του την επιβάλλει ο 
Όρκος. Αρκούσε η δική του επιθυμία η οποία είναι και η μόνη ικανή να την εφαρμόσει. 
Η άποψη του Deichgräber, φαίνεται σε πρώτη εκτίμηση σαν να εξιδανικεύει τη θέση 
του γιατρού. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι όλοι οι γιατροί είχαν ενστερνιστεί και 
εφάρμοζαν την ιδέα της δικαιοσύνης. Αυτό όμως φαντάζει αδύνατο για την ανθρώπινη 
φύση. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν στοιχεία ικανά να ενισχύσουν την άποψη 
αυτή. Ακόμα, είναι δύσκολο, μέχρι αδύνατο να δεχθούμε ότι η συμπεριφορά όλων των 
γιατρών κινείται σταθερά σε μια λεωφόρο εγκράτειας και σωφροσύνης. Αν υπήρχε 
πράγματι μια παρόμοια συγκρότηση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του γιατρού 
τότε δεν θα υπήρχε ίσως η ανάγκη δημιουργίας του Όρκου. Όταν προέκυψε η ανάγκη 
δημιουργίας κανόνων, που να επαναφέρουν το γιατρό στη λεωφόρο της σωφροσύνης, 
το σύνολό τους δημιούργησε τον Όρκο. Οι κανόνες που εμπεριέχονται στον Όρκο 
δημιουργήθηκαν εκ των πραγμάτων λόγω της ανομοιογένειας στη συμπεριφορά των 
γιατρών. Έτσι διαχρονικά ήταν αναγκαία η διόρθωση της συμπεριφοράς των γιατρών 
με την προσθήκη νέων κάθε φορά κανόνων, ώστε στο τέλος να προκύψει στο σύνολό 
τους ο Όρκος.

Οι θέσεις αυτές του Deichgräber, αποτέλεσαν σημαντικά επιχειρήματα, τα οποία 
συνέβαλαν στην ανατροπή της άποψης ότι ο Όρκος πρέπει να ανήκει σε προϊπποκρατική 
εποχή. Οι απόψεις του, παρόλα αυτά δεν φαίνεται να ανέτρεψαν την προϊπποκρατική 
προέλευση του Όρκου, γιατί πολλά από τα στοιχεία που προέβαλε ως επιχείρημα 
προϋπήρχαν πολλούς αιώνες πριν τον Ιπποκράτη. Μετά την καταγραφή των θέσεων 
του Deichgräber67, οι συζητήσεις στο χώρο των Ιπποκρατικών, για τα ερωτήματα που 
συνοδεύουν τον Όρκο, άρχισαν να πληθαίνουν. Σε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα ο 
Edelstein68 κυκλοφόρησε το 1943 μονογραφία με θέμα: The Hippocratic Oath. Η συμβολή, 
της μονογραφίας αυτής του Edelstein στην προώθηση των θεμάτων του Όρκου υπήρξε 
καταλυτική, αφού αποτελεί μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς για τους Ιπποκρατικούς. 

Ενώ ο Όρκος αποτελεί το πλέον πολυσυζητημένο κείμενο της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
φαίνεται όπως υποστηρίζεται ότι δεν είναι και το πλέον χαρακτηριστικό. Ένα μεγάλο 
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μέρος των έργων της Συλλογής 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 όχι μόνο με θέσεις της 
Συλλογής, ιδιαίτερα με αυτές που αφορούν την άμβλωση και την απαγόρευση της χει-
ρουργικής επέμβασης, όπως εμφανίζονται σε άλλα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής37. 
Ωστόσο, η γραφή του εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο προβληματισμού μεταξύ 
των ερευνητών της ιστορίας της ιατρικής, παρόλο ότι ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο 
Όρκος γράφτηκε κατά τη διάρκεια του 4ου 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 μα-
θηματικών, σε τέτοιο βαθμό ώστε παρά τις αντικρουόμενες απόψεις πολλοί δέχονται ότι 
ο Όρκος του Ιπποκράτη έχεις τις ρίζες του στη Σχολή του Πυθαγόρα. Οι Πυθαγόρειοι 
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 προέλευσης του όρκου είναι και ο ludwig Edelstein,74 ο οποίος είναι 
σημαντικός σχολιαστής των έργων του Ιπποκράτη. Η άποψη αυτή έχει αμφισβητηθεί 
λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων για την ύπαρξη Πυθαγόρειας Σχολής Ιατρικής. 
Τον προβληματισμό αυτό φώτισε περισσότερο η συλλογιστική του Γαληνού, ο οποίος 
ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους Έλληνες γιατρούς. Ο Γαληνός ήταν μεγάλος 
ανατόμος και φιλόσοφος, 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 Πόλυβο, 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 Πόλυβο, αυτό δεν παύει να ενισχύει την άποψη 
και να αποτελεί καλή απόδειξη για την επικράτηση των δογμάτων του Ιπποκράτη. Αυτό 
βέβαια, γιατί ο Πόλυβος 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 ορισμένα 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. Έτσι, 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 Δεοντολογία75.

Με τα χρόνια δημιουργήθηκαν νέες μορφές του Όρκου, οι οποίες διέφεραν από την 
αρχική προέλευσή του. Η σημαντικότερη από αυτές είναι εκείνη που αναφέρεται στην 
υπόθεση του Edelstein68, ο οποίος υποστήριζε ότι ο Όρκος γράφτηκε από τους φιλο-
σόφους της Πυθαγόρειας σχολής. 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 1960. 
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Η μελέτη της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής θεώρησης και της Ιατρικής ηθικής έχει 
σημειώσει σημαντική πρόοδο σε διεθνές επίπεδο μετά τις μελέτες του Edelstein68, και 
του Kass76. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν μεταφραστεί από ειδικούς ερευνητές περίπου 
20 ιατρικά κείμενα των Αρχαίων Ελλήνων. Παρόλα αυτά, ο Όρκος δεν έχει εξεταστεί 
κάτω από το φως αυτών των βιβλίων, δεδομένου ότι ο Edelstein αγνόησε αυτές τις 
πραγματείες γιατί θεώρησε 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 τη βρεφοκτονία, όχι μόνο 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 
τη βρεφοκτονία. Ο Πλάτων στην Πολιτεία77 γράφει, (μτφρ φιλολογική ομάδα Κάκτου78):

… και όλα αυτά αφού ήδη τους προστάξουμε  
να δείξουν μεγάλη προσοχή, μην τυχόν  
και φέρουν στο φως κανένα κυοφορούμενο…………. 
πως δεν θα επιτραπεί ν’ ανατραφεί τέτοιο παιδί.

αλλά και ο Αριστοτέλης79 στα Πολιτικά, συμβουλεύει χωρίς περιστροφές την έκτρωση 
και τη βρεφοκτονία. Ιδιαίτερα όμως οι πλατωνιστές δέχονται ότι

η ανθρώπινη ζωή αρχίζει 
κατά τη γέννηση

ενώ, οι αριστοτελιστές την εντοπίζουν

κατά το σχηματισμό του κυήματος 
ή κατά τη γέννηση 
ή όταν υπάρξουν ενδείξεις παρουσίας ζωής

Κανένας από τους μαθητές ή τους οπαδούς του Πλάτωνα, ή του Αριστοτέλη δεν 
έκρινε ότι η ανθρώπινη ζωή αρχίζει με τη σύλληψη80. Επίσης, την περίοδο αυτή φαίνεται 
ότι 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 Όρκος68

ήταν μια διακήρυξη πυθαγορείων και ότι δεν εκφράζει κάποια 
ιατρική σχολή, αλλά ούτε και το απόλυτο επίπεδο της ιατρικής 
δεοντολογίας της εποχής
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Η υπόθεση του Edelstein, για την αρχική προέλευση του Όρκου, στηρίχθηκε στη θέση 
του Roe έναντι του Wabe81, 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» του, σχετικά με την άμβλωση81. Η 
μαρτυρία του Όρκου για τον ανήθικο χαρακτήρα της άμβλωσης, με τον τρόπο αυτό, 
ουσιαστικά εξουδετερώνεται.

Ο Cameron82 έκανε μια διαφορετική χρήση της υπόθεσης του Edelstein υποστηρίζο-
ντας ότι ο Όρκος πρέπει να θεωρείται όχι ως έκφραση των κοινών αξιών της κοινωνίας, 
ή όλων των γιατρών, αλλά η φωνή ενός μεταρρυθμιστικού κινήματος82. Η έλλειψη καθο-
λικής 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 Kass76 περιέγραψε το λογικό σφάλμα στο συμπέρασμα του 
Edelstein ως εξής: Το θέμα των Ηθικών Αξιών που εγγενώς υπάρχουν στον Όρκο, αν 
δηλαδή, ο Όρκος μεταφέρει μαρτυρίες για ηθικές αρχές που δημιουργήθηκαν στη 
διαδρομή του χρόνου, μαρτυρούν για τα πολυετή ηθικά πρότυπα, τα οποία πρέπει να 
είναι ανεξάρτητα της προέλευσής τους76.

Η εργασία του Edelstein εξακολουθεί να έχει αξία μεταξύ των ασχολούμενων με τη 
βιοηθική, παρόλο ότι έχουν περάσει 60 χρόνια, και 30 από την απρόσφορη χρήση του 
Roe έναντι wade81. 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 υποβοη-
θούμενη από τους γιατρούς αυτοκτονίας. Ακόμη, η ερμηνεία της σχετικής παραγράφου 
του Όρκου αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης. Αυτό εκφράζει διαταγή, στη βάση μιας 
απαγόρευσης της υποβοηθούμενης από το γιατρό αυτοκτονίας; ή μήπως είναι μια απα-
γόρευση 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)83, που θα μπορούσε να έχει και θανατηφόρο έκβαση; Παρ’ όλα 
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 τις συνήθειες της ελληνικής κοινωνίας 
και Ιατρικής80. Άλλοι έχουν μια πιο ριζοσπαστική προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι το 
αρχικό νόημα του κειμένου χάθηκε και ότι το καλύτερο για το οποίο μπορούμε να είμα-
στε βέβαιοι είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύτηκε αργότερο. Επιπλέον, ο μεγάλος 
αριθμός των χρήσεων που ακολούθησαν, καθώς και ο μεγάλος αριθμός των ομάδων που 
άσκησε έφεση ενώπιον του Όρκου (από τους γιατρούς των Ναζί έως το ΒΜΑ), έδειξε 
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ότι υπάρχει μια ρευστότητα νοημάτων, τα οποία έκαστος τα προσαρμόζει στο νόημα 
που θέλει να τους δώσει. Η άποψη αυτή είχε υποστηριχθεί έντονα από τον Rotten84 
σε προηγούμενη έρευνα, την οποία είχε επικεντρώσει στην υποδοχή του Όρκου στην 
Αναγέννηση85. 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 συμβατή με τη σημερινή πραγματικότητα. Προκειμένου να γίνει αυτό 
είναι αναγκαίο να εξεταστεί κάθε παράγραφος του Όρκου86.

Από τη μελέτη της Ιπποκρατικής Συλλογής διαπιστώνεται ότι το κείμενο πλαισιώ-
νεται 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.

Ας δούμε όμως, τι μας παρέδωσε ο τολμηρός και ρηξικέλευθος Ιπποκρατιστής, των 
τελευταίων χρόνων, όπως τον αποκαλεί ο Λυπουρλής3. O Edelstein68 έγραψε:

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο λεγόμενος Ιπποκράτειος 
Όρκος υπήρξε επί αιώνες το μοναδικό πρότυπο ιατρικής 
επαγγελματικής ηθικής και ότι γι’ αυτό ακριβώς καθόρισε 
την επαγγελματική συμπεριφορά πολλών γενεών γιατρών. Εν 
τούτοις καμιά, απ’ όλους αποδεκτή, απάντηση δεν δόθηκε 
ακόμη στο ερώτημα ποιές ιστορικές καταβολές συνέβαλαν στη 
σύνταξη αυτού του ιστορικού μνημείου.

Ποια ήταν, καταρχήν, τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η έρευνα του Edelstein; 
Δυο ήταν κατά βάση τα στοιχεία αυτά: α) η προσεκτική ερμηνεία όλων των άρθρων του 
Όρκου και β) η αυστηρή ανάλυση της δομής του. Διαπιστώνουμε, για άλλη μια φορά, 
ότι ομιλούμε για καθαρά υποκειμενικά στοιχεία που εκφράζουν όμως: α) την ικανότητα 
διείσδυσης του ερευνητή στο πέπλο του μυστηρίου που καλύπτει τα δρώμενα της Ιππο-
κρατικής περιόδου και β) τη δύναμη της θέλησής του να προσεγγίσει και να κατανοήσει 
τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας των ανθρώπων της περιόδου εκείνης.

Η διεισδυτική ικανότητα του Edelstein68, φαίνεται να διαπέρασε το σκοτεινό πέπλο 
του μυστηρίου που κάλυπτε επί αιώνες τη ζωή των Αρχαίων Ελλήνων, την εποχή του 
Ιπποκράτη και φώτισε τα δρώμενά τους. Αν αυτά είναι αληθινά, ή αν προσεγγίζουν, 
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σε σημαντικό ποσοστό, την πραγματικότητα, τότε είναι σίγουρο ότι έχουμε φωτίσει 
σημαντικές πτυχές αυτού του άλυτου Ιπποκρατικού ζητήματος που αφορά τον Όρκο.

Αλλά και τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε ο Edelstein δεν αποτελούν ισχυρές εν-
δείξεις, παρά μόνο υποκειμενικές θεωρήσεις θεμάτων που τα καλύπτει το πέπλο της 
άγνοιας μας. Από την άλλη πλευρά, η διεισδυτική ικανότητα ενός μεγάλου ερευνητή 
κρίνεται όχι μόνο από τα στοιχεία που παρουσιάζει, αλλά και αν υπάρχουν γραπτά ή 
άλλα στοιχεία ικανά να τα ενισχύσουν, έστω μερικώς.

Η άποψη για τη δημιουργία του Όρκου είναι ένα θέμα που θα οικοδομηθεί στη σκέψη 
του καθενός με κριτήριο τη διαχρονική πορεία της ιστορίας της ιατρικής σε συνδυασμό 
με τις επικρατούσες κάθε φορά κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή και άλλες 
καταστάσεις, οι οποίες διαμόρφωναν και τη συμπεριφορά των γιατρών, όπως και κάθε 
ατόμου απ’ όλες τις κοινωνικές ομάδες. Έτσι δεν διαφαίνεται πιθανό ο Όρκος να δημι-
ουργήθηκε ένα πρωινό από κάποιον ο οποίος σκέφτηκε ότι έπρεπε να διορθώσει όλα μαζί 
τα μειονεκτήματα των γιατρών κατά την άσκηση της Ιατρικής, εκτός και τα βρήκε κάπου 
να περιγράφονται τα συμπλήρωσε και όλα μαζί τα αξιοποίησε με τη μεγαλοφυΐα του.

Βασικό ρόλο, στην ανάπτυξη της θεωρίας του Edelstein, έπαιξαν τα άρθρα του 
Όρκου στα οποία ο αυριανός γιατρός υπόσχεται να φυλάξει αγνή και καθαρή τη ζωή 
και την τέχνη του. Η υπόσχεση αυτή έρχεται ως επιβεβαίωση δύο θέσεών του ότι: α) 
δεν θα δώσει σε κανέναν θανατηφόρο φάρμακο ακόμη και αν του ζητηθεί και β) δεν θα 
δώσει φάρμακο σε γυναίκα για αποβολή κυήματος. Το ερώτημα στο οποίο πρέπει να 
απαντήσουμε είναι

αν ο γιατρός υπόσχεται ή ο Όρκος του επιβάλλει 
να μη δώσει θανατηφόρο ή άλλο φάρμακο  
σε γυναίκα που θέλει να αποβάλει.

Γιατί, αν υπόσχεται, δυο τινά πρέπει να συμβαίνουν. Το ένα είναι ότι στο παρελθόν το 
έκανε πολύ συχνά με συνέπεια να καταστήσει αναγκαία την παρέμβαση του Ιπποκράτη 
και το δεύτερο, ότι αναγνώρισε κάποια στιγμή το λάθος του και υπόσχεται με τον όρκο 
του να μην το επαναλάβει.

Η πρώτη φράση, που δηλώνει κατηγορηματικά την άρνηση συμμετοχής σε αυτοκτονία, 
μαζί με τη δεύτερη συγκροτούν το δομικό οικοδόμημα της θεωρίας του Edelstein και 
οδηγούν αναπόφευκτα στην αποδοχή της Πυθαγόρειας Ηθικής ως πνευματικής κατα-
βολής του Όρκου. Ο Edelstein, διέγνωσε, σε πολλά άρθρα του Όρκου, την παρουσία 
ευδιάκριτων μηνυμάτων της Πυθαγόρειας Διδασκαλίας. 

Για να ενισχύσουμε την άποψη του Edelstein θα πρέπει να προσθέσουμε, σύμφωνα 
και με τις προηγηθείσες θέσεις μας ότι η δυνατότητα διατύπωσης κανόνων δεν φαίνεται 
να προέκυψε από την εκτροπή που τυχόν παρουσίασε μεμονωμένος αριθμός γιατρών. 
Παρόμοιες συμπεριφορές απαιτούν την παρουσία οργανωμένης ομάδας παρακολούθη-
σης και καταγραφής, ικανής να κρίνει και να υποστηρίξει παρόμοιες θέσεις. Μια τέτοια 
ομάδα ήταν αυτή των πυθαγορείων, που όμως δεν ήταν γιατροί.

Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις, ο Edelstein38, υποστήριξε ότι ο Όρκος του Ιππο-
κράτη, έχει τις ρίζες του στη Σχολή του Πυθαγόρα. Η άποψή του αυτή, και οι ερμηνείες 
που έδωσε θεμελιώθηκαν στις ακόλουθες παράλληλες θέσεις και διαπιστώσεις. Όπως 
είναι: η μη χορήγηση θανάσιμων και εκτρωτικών φαρμάκων από το γιατρό, η απαγό-
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ρευση χειρουργικών επεμβάσεων (λιθοτομία), η απόρριψη της αυτοκτονίας, η θέση 
του δασκάλου ως πατέρα, η επιβολή της σιωπής εκ μέρους του γιατρού. Όλα αυτά τον 
οδήγησαν στην παραδοχή ότι ο Όρκος εκφράζει την Πυθαγόρεια Ηθική, και συνεπώς 
είναι έργο πυθαγόρειου γιατρού του 4ου αιώνα π.Χ. Φαίνεται εδώ ότι η αποτίμηση της 
Πυθαγόρειας διδασκαλίας, σχετικά με την ιατρική και ιδιαίτερα την Υγιεινή, τη Δίαιτα, 
την Ψυχοσωματική, τη Μουσικοθεραπεία, επεκτάθηκε από τον Edelstein και στην περιοχή 
της Ιατρικής Ηθικής87. Δεν μπόρεσε όμως να προσδιορίσει, ούτε το γιατρό ούτε τον τόπο 
συγγραφής του Όρκου, γιατί την ίδια εποχή δεν υπάρχει κανείς διάσημος, επώνυμος, 
ή και άσημος πυθαγόρειος γιατρός, από τα γραπτά του οποίου διασώθηκε ο Όρκος. 

Αν θέλουμε να είμαστε περισσότερο αντικειμενικοί πρέπει να παραδεχθούμε ότι 
μπορεί την εποχή εκείνη να μην αναφέρεται το όνομα επιφανούς γιατρού, πλην όμως 
διαχρονικά πολλοί άσημοι γιατροί μπορεί να μη σήκωσαν ψηλά τη σημαία του έργου 
τους και να παρέμειναν σιωπηλοί, είχαν όμως ως στόχο την προσφορά προς τον άρρω-
στο. Το έργο και η συμπεριφορά αυτών των άσημων γιατρών ήταν ικανή να εντοπίσει 
και να καταγράψει εκτροπές άλλων ομοτέχνων τους. Είναι αυτοί οι γιατροί οι οποίοι 
διαχρονικά περιφρούρησαν την ηθική της Ιατρικής και κράτησαν σε υψηλά επίπεδα το 
κύρος των γιατρών.

Έχει ακόμη διατυπωθεί η άποψη ότι παρόμοια κείμενα δεν μένουν χωρίς κάποια 
ταυτότητα αληθινή, ή ψεύτικη. Αν ο Όρκος, είχε γραφεί για τη χρήση μαθητών κάποιας 
Ιατρικής Σχολής, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι αμιγώς Πυθαγόρεια Ιατρική Σχολή 
δεν υπήρξε ποτέ εντός και εκτός της Ελλάδας. 

Ανεξάρτητα αν υπήρχε την περίοδο εκείνη κάποιος διάσημος γιατρός στον οποίο 
θα μπορούσαμε να χρεώσουμε τη σύνταξη κάποιων κανόνων, εντούτοις πολλά άρθρα 
του Όρκου αναφέρονται σε συμπεριφορές τις οποίες ήταν ικανός να ελέγξει και να 
καταγράψει ένας έμπειρος μαθητής ή δάσκαλος μιας σχολής. 

Η ενασχόληση των πυθαγορείων με την ιατρική ήταν στο πλαίσιο της φιλοσοφίας (επί 
παιδεία), όπως ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, δεν υπήρξαν όμως ποτέ κλινικοί γιατροί 
(επί τέχνη), όπως προσδιορίζονται στον Όρκο. Αλλά και για τον Ιπποκράτη έχουν γράψει 
σχόλια για την απουσία γραπτών κειμένων του. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο Wilamowitz88 
ένας από τους μεγαλύτερους φιλόλογους, ο οποίος ασχολήθηκε με δυο από τα έργα, 
που έφθασαν σ’ εμάς από την αρχαιότητα με το όνομα του Ιπποκράτη89, το Περί ἰερῆς 
νόσου καὶ τὸ Περί Ἀέριων Ὑδάτων Τόπων, γράφει σ’ ένα άρθρο του: 

Ο Ιπποκράτης είναι για την ώρα, μόνο ένα μεγάλο όνομα,  
γιατί στην πραγματικότητα η φήμη του  
δεν στηρίζεται ούτε σε ένα γραπτό έργο.

Τριάντα χρόνια μετά, ένας άλλος μεγάλος ιστορικός της Ιατρικής ο sigerist90, πα-
ρουσίασε σ’ ένα βιβλίο του τους μεγάλους γιατρούς που ανέδειξε η αρχαιότητα. Στη 
σελ. 18 όπως αναφέρει ο Λυπουρλής89 υπάρχει μια φράση, παρόμοια με αυτήν που 
διατύπωσε ο Wilamowitz88 πριν 30 χρόνια. 

Ποιος υπήρξε στην πραγματικότητα ο Ιπποκράτης;  
Γεμάτοι περιέργεια ανατρέχουμε στις πηγές,  
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για να τις αφήσουμε όμως σε λίγο από τα χέρια μας  
τελείως απογοητευμένοι. Για τον Ιπποκράτη, δεν ξέρουμε 
απολύτως τίποτα, ή μάλλον ξέρουμε μόνο ότι έζησε  
και ότι υπήρξε ένας μεγάλος γιατρός.

Με τα λόγια αυτά, οι μεγάλοι μελετητές των έργων του Ιπποκράτη, σε καμία περίπτωση 
δεν στοχεύουν στην απαξίωσή του. Αντίθετα, με το διεισδυτικό και ανήσυχο πνεύμα τους, 
στηρίζουν την Iπποκρατική παρουσία, την οποία κανείς μέχρι σήμερα ήταν σε θέση να 
αμφισβητήσει. Οι τοποθετήσεις των Wilamowitz και sigerist, δεν απαξιώνουν ασφαλώς 
τον Ιπποκράτη, πλην όμως δεν προσφέρουν και κανένα στοιχείο για την προέλευση ή 
τις καταβολές του Όρκου.

Εντύπωση δημιουργεί, η απουσία του Όρκου από τα κείμενα των μεταγενέστερων 
του Ιπποκράτη, μεγάλων Ελλήνων γιατρών και μη, αλλά και από ολόκληρη την αρχαία 
Ελληνική γραμματολογία. Όπως υποστηρίζει ο Αποστολίδης1, η πρώτη, αναφορά του 
Όρκου ανάγεται στον 1ο αιώνα μ.Χ και είναι αυτή του scribonius largus19, γιατρού του 
αυτοκράτορα Κλαύδιου (41-53 μ.Χ). Η δεύτερη, είναι εκείνη του λεξικογράφου Ερωτια-
νού63, ο οποίος έζησε και άσκησε την Ιατρική την εποχή του Νέρωνα (54-68 μ.Χ) και η 
τρίτη, του γυναικολόγου Σωρανού του Εφέσιου91, ο οποίος άσκησε την Ιατρική μετά το 
110 μ.Χ. στη Ρώμη. Ο Όρκος, αγνοείται από το Γαληνό, ο οποίος ασχολήθηκε περισσό-
τερο με την Ηθική και τη Δεοντολογία των γιατρών. 

γιαΤι πρΕπΕι να ορκιΖΕΤαι ο γιαΤροΣ;

Ας επανέλθουμε στον Όρκο και ιδιαίτερα σε πρακτικά θέματα, που έχουν ανακύψει 
από τις προσπάθειες ερμηνείας του νοήματος, ρημάτων, λέξεων, προτάσεων, καθώς 
και της προέλευσης των πνευματικών καταβολών του με την πάροδο του χρόνου. Με-
ταξύ των άλλων ο Διαμαντόπουλος92 στο άρθρο του: Τα αδιέξοδα από τις προσπάθειες 
εκσυγχρονισμού του Ιπποκρατικού Όρκου αλλά και την αυθεντική επιβολή του, θέτει και 
τα ακόλουθα ερωτήματα:

Ποιοι ορκίζονταν; Σε ποια εποχή; και  
Ποια η πρακτική εφαρμογή του Όρκου; με άλλα λόγια, 
Γιατί πρέπει να ορκίζεται ο γιατρός;

Θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε μια άλλη διάσταση αυτού του πολύπλοκου, πο-
λύπλευρου και πολυδιάστατου θέματος που είναι: 

η σκοπιμότητα της ορκωμοσίας των γιατρών.

Στην αρχαία Ελλάδα, η Ορκωμοσία ήταν υποχρεωτική γι’ αυτούς που κατείχαν δη-
μόσια αξιώματα93. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, ορκίζονταν οι εννέα άρχοντες, ότι θα 
παραμείνουν πιστοί στους όρκους τους94,95. Η έναρξη της συνήθειας της ορκωμοσίας στην 
Αθήνα, χρονολογείται μερικούς αιώνες πριν, από την εποχή του Δράκοντα του πρώτου 
νομοθέτη των Αθηναίων (621 π.Χ.), τη νομοθεσία του οποίου, πλην των φονικών νόμων, 
κατήργησε ο Σόλων (592 π.Χ.)96-98. Στη Σπάρτη, ορκίζονταν ο Βασιλιάς και οι έφοροι, 
που ασκούν όλες τις εξουσίες99. Η έναρξη της ορκωμοσίας στη Σπάρτη τοποθετείται 
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χρονολογικά έναν αιώνα περίπου πριν από το Λυκούργο. Στην Ολυμπία, ορκίζονταν στο 
Δία, οι αθλητές και οι κριτές100.

Ενώ φαίνεται φυσικό να ορκίζονται οι κατέχοντες εξουσία, δύσκολα όμως γίνεται 
κατανοητό γιατί οι γιατροί οφείλουν να ορκίζονται μετά το πέρας των σπουδών τους 
και την έναρξη του επαγγέλματός τους, όταν δεν υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι δημοσιεύ-
οντες (οι δημόσιοι γιατροί, οι εκλεγμένοι από την εκκλησία του Δήμου και αμειβόμενοι 
από την πολιτεία), ή οι στρατιωτικοί ορκίζονταν με την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Ο Αποστολίδης1, αναφέρει ότι από καμία πηγή δεν προκύπτει ότι η ορκωμοσία ήταν 
επιβεβαιωτική της αποφοίτησης, ή ότι ήταν υποχρεωτική για την έναρξη της άσκησης 
της Ιατρικής. Πολλοί μελετητές, ομιλούν για μια καθαρή τελετουργική διαδικασία, η 
οποία εκτελείται στο πλαίσιο κάποιας εορταστικής τελετής. Ο Κιαπόκας2, γράφει: 

μπορούμε να φανταστούμε τον ορκιζόμενο μπροστά στο βωμό 
των θεών, οι οποίοι αναφέρονται ονομαστικά στον Όρκο,  
ή μπροστά σ’ ένα βωμό, αφιερωμένο σ’ όλους τους θεούς,  
να υψώνει τα χέρια του προς τον ουρανό με ύφος σοβαρό και 
να απαγγέλει τον Όρκο του στα πλαίσια μιας σεμνής τελετής.

Ο Jouanna40 από την πλευρά του γράφει: 

αυτός ο Όρκος εκφωνούνταν από τους μαθητές, οι οποίοι δεν 
ανήκαν στην οικογένεια, τη στιγμή μάλιστα που προορίζονταν ν’ 
αρχίσουν εκπαίδευση από το δάσκαλο.

Σε άλλο σημείο του έργου του ο Jouanna40 γράφει: 

παρόλο που το σύνολο του Όρκου το απήγγειλαν, στην αρχή, 
μόνο οι μαθητές που δεν είχαν καμία σχέση με την οικογένεια 
των Ασκληπιάδων και όχι οι γιοι του δασκάλου.

Από την άλλη πλευρά, αν δεχθούμε ότι ο Όρκος δινόταν με την είσοδο του υποψηφίου 
στη σχολή, αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν βέβαιο ότι θα τελείωνε τις σπουδές του. Έτσι, η 
ορκωμοσία εκ των προτέρων θα μείωνε την ιερότητα του Όρκου. Επιπλέον, πως ήταν 
δυνατό να ορκίζεται ο υποψήφιος ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις και τις απαγορεύσεις, 
μιας άγνωστης σ’ αυτόν τέχνης, προς τις οποίες δυνητικά είχε το δικαίωμα να διαφωνεί, 
μετά το πέρας των σπουδών του. 

Ο Αποστολίδης1, υποστηρίζει ότι οι γιατροί άρχισαν να ορκίζονται, όταν η Ιατρική 
θεωρήθηκε ιερή τέχνη, άποψη την οποία κατόρθωσαν να επιβάλλουν κάποτε οι ιερείς 
γιατροί των Ασκληπιείων. Είναι γνωστό και παραδεκτό από όλους ότι όλοι οι ιερουργοί, 
οι λειτουργοί υπηρέτες των μυστηρίων των θεών, ορκίζονταν για την πιστή τήρηση των 
καθηκόντων τους. Φαίνεται, συνεπώς, ότι είναι πιθανόν, αν υπήρξε τέτοια συνήθεια, αυτή 
να έχει προέλευση τον Όρκο των ιερέων των Ασκληπιείων. Επειδή, οι ιερείς των ναών 
του Ασκληπιού ήταν και γιατροί, όταν η Ιατρική με την πάροδο του χρόνου έπαψε να 
είναι κλειστή και μυστική τέχνη, οι γιατροί που δεν προέρχονταν από τα Ασκληπιεία αλλά 
από τις ιατρικές σχολές θεώρησαν ίσως καλό να ορκίζονται και αυτοί στον Ασκληπιό, 
τον οποίο δεν έπαψαν να τιμούν ως πατέρα θεό και ιδρυτή της τέχνης τους. Έτσι, η 



194

περι ορΚου

ανάγκη της ορκωμοσίας, η οποία δηλώνει την πίστη και την άρρηκτη σχέση των γιατρών 
με τους θεούς της ιατρικής να έγινε επιτακτική κατά το τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. Αυτή 
η ανάγκη, προέκυψε μάλιστα κατά την εποχή της ακμής του Ιπποκράτη (420-380 π.Χ.), 
όταν η Ιατρική παύει να έχει οικογενειακό χαρακτήρα, τον οποίον φαίνεται ότι πρώτος 
διέρρηξε ο Δημοκήδης (605-504 π.Χ.) από τον προηγούμενο αιώνα1. Σύμφωνα με ένα 
Υπόμνημα στον Όρκο που αποδίδεται στο Γαληνό, ο Ιπποκράτης είχε αποφασίσει όπως 
γράφει ο Jouanna101 να διευρύνει τη διδασκαλία του και σε ξένους, γιατί ο αριθμός των 
μελών της οικογένειας που ήταν πρόθυμοι να ακολουθήσουν την ιατρική παράδοση 
ήταν μικρός. Για το λόγο αυτό πρέπει να συνέταξε τον όρκο.

Αν ο χρόνος κατά τον οποίον οι υποψήφιοι γιατροί έδιναν τον Όρκο ήταν η είσοδό τους 
στη σχολή, μπορούμε και σύμφωνα με όσα διατυπώσαμε προηγούμενα να ισχυριστούμε 
τα ακόλουθα. Η προηγηθείσα εκτροπή στη συμπεριφορά των γιατρών, οδήγησε τελικά 
στην παραδοχή ότι ο γιατρός πρέπει να δεσμεύεται ότι κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων του ως γιατρού πλέον θα τηρεί ορισμένους κανόνες, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη 
διατήρηση σταθερής της σχέσης γιατρού-ασθενούς. Άλλωστε δεν πρέπει να διαφεύγει 
την προσοχή μας ότι και σήμερα σε πολλές χώρες προκειμένου να γίνει κάποιος δεκτός 
για φοίτηση στην ιατρική πρέπει να έχει πτυχίο κοινωνικής επιστήμης. Με αλλά λόγια, 
προκειμένου να γίνει γιατρός πρέπει να είναι και τα δύο δηλαδή:

Γιατρός και Άνθρωπος 
γιατί αν είναι μόνο το ένα δεν είναι τίποτα από τα δύο

Εάν οι επιλογές αυτές κρίνονται αναγκαίες για τη σημερινή εποχή, γιατί να αποκλεί-
ουμε ότι συνέβαιναν και στην αρχαιότητα όταν αυτή: 

είναι εκείνη που τα ξέρει όλα

όπως γράφει ο Αποστολίδης102 και η οποία δεν είναι παρά η εικόνα του σημερινού 
εαυτού μας.

ΔιαχρονικΗ ΘΕΩρΗΣΗ και ΕρμΗνΕια Του ορκου  
και ΤΩν πνΕυμαΤικΩν καΤαΒοΛΩν Του

Τα τελευταία 50-70 χρόνια, γίνονται πολλές συζητήσεις και πολλές θέσεις έχουν 
ανοίξει στο διαδικτυακό χώρο, αναφορικά με την προέλευση και την αξιολόγηση των 
πνευματικών καταβολών, αλλά και της ειδικής χρήσης και εφαρμογής των εννοιών και 
των όρων των ρημάτων και των λέξεων γενικά του Όρκου του Ιπποκράτη. Μέσα από 
τα ρήματα, αλλά και από τις απλές λέξεις, σε κάθε γραμμή του Όρκου αναδύεται μια 
δυναμική η οποία τροφοδοτεί την ιδέα του Ορθολογισμού. 

Σε κάθε σχεδόν γραμμή του Όρκου συναντάμε θέσεις, διδάγματα, προερχόμενα 
πιθανόν από μια προηγηθείσα σοφία, είτε αυτή εκφράζει τους Πυθαγόρειους, είτε τους 
Μιλήσιους. 

Στη διαχρονική πορεία, της ανάπτυξης της ελληνικής σκέψης,  
ο Όρκος αποτελεί τη μεταβατική περίοδο του Ορθολογισμού. 
Την περίοδο δηλαδή εκείνη, η οποία μεταπίπτει από τον άτυπο 
ορθολογισμό στην πλήρη και οργανωμένη του μορφή.
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Για έναν μη ειδικό ερευνητή, ή για έναν απλό αναγνώστη, τον οποίον στην παρούσα 
φάση, ας τον ονομάσουμε άτυπα μελετητή (σπουδαστή), ο Όρκος αποτελεί μια μετα-
φραστική πρόκληση. Μια πρόκληση, η κατανόηση της οποίας - αν τελικά είναι δυνατό να 
επιτευχθεί – απαιτεί την παράθεση των απόψεων όλων των ειδικών ερευνητών, οι οποίοι 
έχουν αφιερώσει το χρόνο τους για την ερμηνεία – απόδοση των έργων του Ιπποκράτη.

Ο Όρκος είναι, ασφαλώς, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα της Ιπποκρατικής 
Συλλογής. Είναι το πιο μικρό, η έκτασή του οποίου είναι ελάχιστη σε σχέση με εκείνη 
της Συλλογής, αλλά και το πιο προβληματικό. Αυτό γιατί, η κάθε μια από τις επιμέρους 
προτάσεις του, έχει απασχολήσει και εξακολουθεί να προκαλεί πλήθος συζητήσεων 
μεταξύ των ερευνητών των Ιπποκρατικών έργων. Ο Λυπουρλής89, χαρακτηρίζει τον Όρκο 
προβληματικό, γιατί ακόμη δεν έχουν βρει την οριστική τους απάντηση τα σημαντικότερα 
από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί όπως είναι: 

η γένεση, η προέλευση, η χρονολόγησή του, καθώς  
και το ερώτημα για το αληθινό περιεχόμενό Του

Υποστηρίζεται ότι, αυτό που μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο, είναι ότι το κείμενο αυτό, 
ή είναι παλαιότερο του Ιπποκράτη, ή είναι δημιούργημά του, ή της σχολής στην οποία 
ανήκε ο ίδιος, ή τέλος είναι δημιούργημα μιας μεταγενέστερης εποχής λιγότερο, ή περισ-
σότερο μακρινής από εκείνη του Ιπποκράτη. Αυτό, πάντως, που δεν αμφισβητείται είναι 
ότι είναι το παλαιότερο κείμενο, αλλά και η πιο σημαντική μαρτυρία Ιατρικής Ηθικής και 
Δεοντολογίας, ένας, όπως υποστηρίζει ο Λυπουρλής89, ανεπανάληπτος οδηγός ιατρικής 
συμπεριφοράς. Εάν θεωρήσουμε σίγουρο για την προέλευση και το περιεχόμενο του 
Όρκου, όλα όσα αναφέρονται πιο πάνω, ένα είναι βέβαιο:

τίποτα δεν είναι σίγουρο

απλά αυτό που αντιλαμβανόμεθα είναι ότι κάνουμε συνεχώς κύκλους, χωρίς να προ-
σθέτουμε κάτι σημαντικό, το οποίο θα μας πάει έστω και ένα βήμα μπροστά. Η τοποθέ-
τηση, στο σημείο αυτό, του Λυπουρλή αποκτά ξεχωριστή σημασία γιατί πέρα από την 
καταξίωση που χαίρει ως φιλόλογος, βλέπει και ερμηνεύει τα θέματα αξιολογώντας και 
την ιατρική τους διάσταση. Ο Λυπουρλής89, ένας από τους σημαντικότερους μελετητές 
της Ιπποκρατικής διδασκαλίας χρησιμοποίησε τη λέξη, ανεπανάληπτος, γιατί με αυτήν 
προσδιόρισε κάτι “μοναδικό”. Η λέξη αυτή με τη σειρά της σημαίνει εξαιρετικός, αξιόλο-
γος. Με τον τρόπο αυτό, ήθελε να θέσει τον αναγνώστη, από την αρχή κιόλας, μπροστά 
στο ενδεχόμενο το κείμενο αυτό να βρίσκεται σε πολύ στενή σχέση με τις ιστορικές 
συνθήκες (δηλ. με το χρόνο που συντάχθηκε και τον τόπο στον οποίο γεννήθηκε), δηλ. 
τις πολιτικές και πολιτισμικές αρχές της εποχής που το δημιούργησαν. Όπως τονίζει:

Αν ο Όρκος δεν μπόρεσε να πάρει, σε όλα τα επιμέρους 
στοιχεία του, έναν υπερχρονικό, υπεριστορικό χαρακτήρα, 
μπόρεσε όμως να προβάλει ένα διαχρονικό ιδεώδες

Τα προβλήματα – ερωτήματα, που ανακύπτουν στην προσπάθεια ερμηνείας του 
Όρκου είναι, όπως έχει αναφερθεί, εκείνα της γνησιότητας και της χρονολόγησής του, 
τα οποία άλλωστε αφορούν και όλα τα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής. 
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αναΛυΣΗ Του ορκου

Στην ανασκόπηση αυτή θα γίνει λεπτομερής ανάλυση των βασικών προβλημάτων-
ερωτημάτων που σχετίζονται με την προέλευση των εννοιών που εμπεριέχει ο Όρκος 
σε κάθε παράγραφό του. Η οριοθέτησή τους συμβάλει στην ευρύτερη κατανόηση της 
έννοιας φράσεων και ρημάτων, που απαντούν στο κείμενο του Όρκου. Από την άλλη 
πλευρά, οι πολιτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές και θρησκευτικές μεταβολές που σημειώ-
θηκαν αιώνες πριν τη σύνταξή του είχαν επίδραση στο περιεχόμενό του και προσδιόρισαν 
την έννοια του ορθολογισμού την οποία εισήγαγε και θεμελίωσε ως βασικό στοιχείο της 
ιατρικής σκέψης ο Ιπποκράτης.

Σε γενικές γραμμές ο Όρκος, πέρα από τα τυπικά που ισχύουν για καθένα από τους 
επίσημους αρχαίους Όρκους, διαιρείται σε δυο κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος, ο ορκιζό-
μενος, ο χθεσινός μαθητής, ο οποίος όμως σύντομα γίνεται δάσκαλος της τέχνης του, 
περιγράφει τις υποχρεώσεις του, οι οποίες σχετίζονται με τη θέση του απέναντι στην 
οικογένεια των γιατρών. Στο δεύτερο μέρος, το οποίο αποτελεί το καθαρά ιατρικό μέρος, 
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίον υπόσχεται ότι θα ασκεί τα καθήκοντά του. Μια από 
τις βασικές υποσχέσεις, είναι εκείνη με την οποία δηλώνει ότι θα ασκεί την τέχνη του 

ἁγνῶς και ὁσίως,

όπως θα είναι και η ζωή του. Την επιθυμία αυτή την ενισχύει με τις ακόλουθες υπο-
σχέσεις: α) θα έχει ως σκοπό μόνο το καλό των αρρώστων, β) δεν θα δώσει ποτέ και σε 
κανέναν θανατηφόρο φάρμακο, γ) δεν θα βοηθήσει γυναίκα να κάνει έκτρωση, δ) δεν 
θα πιάσει ποτέ στα χέρια του μαχαίρι χειρουργού, ε) θα αποφεύγει κάθε αφροδισιακή 
επαφή με τους αρρώστους και τα μέλη των οικογενειών τους και στ) δεν θα μιλάει με 
τρίτους για πράγματα που βλέπει, ή ακούει στην πορεία της αγωγής των αρρώστων του.

μΕροΣ πρΩΤο

§1	Ὄμνυμι	Ἀπόλλωνα	ἰητρὸν,	καὶ	Ἀσκληπιὸν,	 
καὶ	Ὑγείαν,	καὶ	Πανάκειαν

§1 Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον ιατρό  

και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκεια*

Βασικοί σταθμοί, στην ερμηνεία και κατανόηση του Όρκου, αποτελούν η αρχή και το 
τέλος του. Το ρήμα Ὄμνυμι [στον Ηρόδοτο, αναφέρεται και ως ὀμνύω από το ὂμμα 
(βλέμμα) και νεύω (γνέφω, υπόσχομαι, επιβεβαιώνω)], χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 
φορά από τον Όμηρο. Στο λεξικό Σούδα42 αλλά και σε άλλα έργα αναφέρονται οι 
λέξεις Ὄμνυμι και Ὀμνύναι103

οὖκ ὄμνυσι γάρ, ἀλλ’ εὔχεται, ὄμνυμι μένειν ἐντούτοις,  
ὡς πᾶσι τοῖς κριταῖς νικᾶν…...

*Η	μτφρ	όλων	των	παραγράφων	του	Όρκου	προέρχεται	από	το	βιβλίο	του	Π.Δ.	Αποστολίδη:	Ιπποκράτειος 
Όρκος, Κώδικας ηθικής, ή λίβελλος εναντίον των γιατρών1.
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Όπως αναφέρει ο Κιαπόκας104:

Από τα Ομηρικά χρόνια η μείωση της πίστεως στην απλή 
υπόσχεση οδήγησε τους Έλληνες στην καθιέρωση του 
όρκου.

Ο Όρκος, αρχίζει με τον ορκιζόμενο να επικαλείται ως μάρτυρες τους θεούς και τις 
θεές τις Ιατρικής ότι θα τηρήσει τον Όρκο του. Η επίκληση των θεών ακολουθεί μια 
ιεραρχική σειρά. Πρώτα, καλεί τους θεούς που προστατεύουν τους γιατρούς και αμέσως 
μετά όλους τους άλλους θεούς και θεές. Οι προσφωνούμενοι θεοί είναι προστάτες της 
ιδιότητας υπό την οποία ορκίζεται το άτομο. Όλοι οι θεοί, προς τους οποίους κάνει επί-
κληση ο γιατρός, τη στιγμή αυτής της επίσημης τελετής, καλούνται ως μάρτυρες, ότι ο 
Όρκος που δίνει θα τηρηθεί. Παράλληλα, δηλώνει ότι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει 
και οι υποσχέσεις που δίνει ακολουθούν την επίκληση.

Την πρώτη θέση, στον κατάλογο των θεών, του Όρκου του Ιπποκράτη, κατέχει ο 
Απόλλων, ο οποίος ήταν ελληνικός θεός. Ἀπόλλωνα ἰητρόν. Η λατρεία του Απόλλωνα 
άρχισε, στους αρχαίους χρόνους, ως αποτέλεσμα της επίδρασης του ηλιακού φωτός 
στη φύση. Η επίδραση του ηλίου θεωρήθηκε ότι εξυγιαίνει τον αέρα, ενώ οι ηλιακές 
ακτίνες πίστευαν ότι ασκούν ευεργετική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα. Οι επιδράσεις 
αυτές, του ηλίου και των ακτίνων του, συσχετίστηκαν με τον Απόλλωνα και την υγεία. Ο 
Απόλλωνας, ήταν συνεπώς, η προσωποποίηση του ήλιου που κατακαίει, αλλά και θερ-
μαίνει και ζωογονεί τον άνθρωπο104. Η αρμοδιότητα του Απόλλωνα, στα ιατρικά θέματα, 
ήταν μια από τις πολλές ιδιότητες που είχε. Στο σημείο αυτό του Όρκου, ο γιατρός τον 
επικαλείται με την ιδιότητα του πατέρα του Ασκληπιού3. Ο Απόλλων, για τους αρχαί-
ους Έλληνες, θεωρούνταν ως ο Ἀλεξίκακος θεός, που σταμάτησε τις επιδημίες, και ο 
Ἀλεξίμορος θεός, που απομάκρυνε το θάνατο105. Ο Απόλλων, ήταν ο θείος γιατρός που 
βοηθούσε τον άρρωστο, βοήθεια η οποία επεκτάθηκε προοδευτικά και στη θεραπεία 
των ψυχών αυτών που μετανοούσαν για τα σφάλματά τους. “Ήταν ο Καθάριος θεός που 
λύτρωνε από την ηθική αρρώστια”, όπως γράφει ο Κιαπόκας106. Ο Απόλλων, ήταν ακόμη 
θεός της μουσικής, της αρμονίας και της μαντικής. Ο Ιάμβλιχος στο περί, Πυθαγορικού 
βίου59 έργο του γράφει:

και τη μουσικήν μεγάλα συμβάλλεσθαι προς υγείαν. 

Οι αρχαίοι και ιδιαίτερα οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι η μουσική συνέβαλε στη βελτί-
ωση της υγείας. Ο Απόλλων, ως θεός και της μαντικής, χάριζε στους οπαδούς του την 
ικανότητα να διαισθάνονται, γεγονός που τους έκανε ικανούς να προβλέπουν το μέλλον. 
Ο Ιπποκράτης, στη 15η Επιστολή107 θεωρεί συγγενείς τέχνες την ιατρική και τη μαντική.

Η άποψη αυτή δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχει  
η διαίσθηση στη διάγνωση στην ιατρική πράξη

Στην πραγματεία, Περί Διαίτης οξέων108 διαβάζουμε ότι η, Ιατρική έχει ομοιότητες 
με τη Μαντική.

§ 3. τὴν τέχνην φαῖεν ὡμοιῶσθαι τῇ μαντικῇ

Εδώ συμβαίνει κάτι που δεν συνηθίζεται, να αποκαλείται δηλαδή ο Απόλλων ιητρός, 
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παρόλο που λατρευόταν ως θεός της Ιατρικής. Αναμφισβήτητα, η επίκληση αλλά και η 
προσφώνηση από τον ορκιζόμενο του Απόλλωνα, ως ιατρού ίσως αποτελεί απόδειξη 
πίστης και προσήλωσης προς το γενάρχη των ιατρών, αλλά και της θρησκευτικότητας 
προς τον αρχηγέτη της τέχνης. Η ένορκη ομολογία, επισημοποιεί την αναγνώριση του θεού 
ως προστάτη της Ιατρικής και των λειτουργιών της, όπως υποστηρίζει ο Αποστολίδης1. 

Μέσα από το πλήθος των υποθέσεων, που έχουν διατυπωθεί 
για το θέμα αυτό, αλλά και για πολλά άλλα, ποιος θα μπορούσε 
να μας διαβεβαιώσει για την αληθινή ερμηνεία των λέξεων, ή 
για εκείνη που βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια.

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε ότι η προσωνυμία ιατρός δίδεται και σε άλλους θεούς, 
ἰατρός καί ὑγιάτος ονομάζεται ο Διόνυσος, ἰατρός η ᾊρτεμις και η Ἀφροδίτη. Παρόλα 
αυτά, το επίθετο ιατρός έπρεπε να συνοδεύει τον Ασκληπιό και όχι τον Απόλλωνα. Ο É. 
littré109, υποστηρίζει ότι οι γιατροί αποκαλούν τον Απόλλωνα πατέρα της Ιατρικής, ή και 
ο Γαληνός δάσκαλο του Ασκληπιού110, ή πρόγονό τους, όχι όμως ιατρό, προσηγορία που 
αποδίδεται στον Ασκληπιό και από μη γιατρούς111. Με την πάροδο των ετών ο Ασκληπι-
ός, γίνεται ο αδιαφιλονίκητος θεός της ιατρικής, ενώ η θέση του Απόλλωνα υποχωρεί 
εκ των πραγμάτων προοδευτικά. Εδώ, αναδύεται επιτακτική η ανάγκη να μπορούμε να 
αναδεικνύουμε τα στοιχεία, που διαθέτουμε από την αρχαιότητα, ώστε να μπορούμε να 
τα κρίνουμε και να τα αξιολογούμε με βάση το χρόνο και το χώρο που διαμορφώθηκαν. 
Αυτή η ικανότητα προϋποθέτει πλήρη εξοικείωση, ή ταύτιση του μελετητή με τον τρόπο 
σκέψης του Ιπποκράτη και των μαθητών-γιατρών της κάθε εποχής ώστε να είναι σε θέση 
να ερμηνεύουν σωστά και σε όλο τους το φάσμα τις έννοιες των ρημάτων, των ουσιαστι-
κών, καθώς και τους μύθους που συνοδεύουν τα ονόματα των αρχαίων που πέρασαν τη 
βάσανο του χρόνου και παρέμειναν στην επιφάνεια. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το 
γεγονός ότι οι μελετητές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα ρήματα που χρησιμοποιούνται 
στην Ιπποκρατική Συλλογή102. Έτσι, συχνά, όταν ο μελετητής είναι πεπεισμένος για μια 
εκδοχή ενός θέματος, την πιστεύει και την αναζητά, μέσα από τα γραπτά των αρχαίων 
κειμένων, με μεγαλύτερη εμβρίθεια. Είναι, έτσι, δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις, προ-
κειμένου να ενισχύσει την άποψή του, να ερμηνεύσει αναλόγως, ή και να περιγράψει τα 
δεδομένα με τρόπο που να ευνοούν τη θέση του. Ο Λυπουρλής112, θέλοντας να δείξει 
τον τρόπο σκέψης του συγγραφέα του Προγνωστικού, Ιπποκρατικού γιατρού ασφαλώς, 
αν όχι του ίδιου του Ιπποκράτη, κάνει έναν κατάλογο των ρημάτων, κυρίως εκείνων που 
χρησιμοποιήθηκαν για να δηλώσουν μία μία τις ενέργειες του γιατρού όπως: 

ἐκμανθάνειν πάντα τά σημεῑα, κρίνειν,  
ἐκλογίζεσθαι τας δυνάμιας τών σημείων  
προς ἄλληλα, ἐνθυμεῑσθαι τας φοράς  
τῶν νοσημάτων των αἰεί επιδημεόντων.

Πώς να μην εντυπωσιασθείς, γράφει, όταν προσέξεις πως όλα τα ρήματα είναι νο-
ητικά, πράγμα που σημαίνει ότι οι ενέργειες που έχει να κάνει ο γιατρός αρχίζουν και 
ολοκληρώνονται, άρα συντελούνται μόνο στο νοητικό χώρο.
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ο αΣκΛΗπιοΣ

Οι φιλόλογοι-μελετητές, των Ιπ-
ποκρατικών κειμένων, αντιμετώπισαν 
μεγάλες δυσκολίες στην προσπάθεια 
προσδιορισμού ετυμολογικά του ονό-
ματος του θεού της Ιατρικής. (Εικ. 2). 
Σε παλαιότερη περίοδο επικράτησε η 
άποψη ότι το όνομά του προέρχεται 
από τη λέξη, ἀσκελής, που σημαίνει 
σκληρός και τη λέξη, ἤπιος. Στο λε-
ξικό Σούδα42 στο λύμα Ἀσκληπιάδαι 
αναφέρεται:

οἱ ἰατροί ἀπό Ἀσκληπιοῦ οὖτος 
δὲ παρά τὸ ἀσκελῆ καὶ ἤπα 
φυλλὰτειν τὰ σῶματα

Η έννοια είναι ότι, 

τα ασκελή, δηλαδή τα σκληρά,  
τα βαριά νοσήματα τα καθιστά 
ήπια και μαλακά

Εντυπωσιακή είναι η άποψη του 
Gregoire et al113, κατά την οποίαν το 
όνομα του Ασκληπιού σχετίζεται με τις 
λέξεις, σκάλοψ, ἀσπάλαξ, ή σπάλαξ, 
που σημαίνουν τυφλοπόντικας, γεγο-
νός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο 
Ασκληπιός, πρέπει να ήταν ένας θεός 
τυφλοπόντικας ένας χθόνιος θεός. 
Προς επιβεβαίωση αυτού έρχεται η δι-
απίστωση ότι ο τυφλοπόντικας κατείχε 
σημαντική θέση στη λαϊκή ιατρική και 
θεραπευτική. Τονίζεται ότι ο θόλος του 
Ασκληπιείου της Επιδαύρου μοιάζει 
ως προς την κατασκευή με φωλιά του 
τυφλοπόντικα, δηλαδή γύρω από ένα 
κεντρικό χώρο υπάρχει ένα πλήθος 
από στοές που επικοινωνούν μεταξύ 
τους3,114. Η άποψη αυτή δεν έγινε δεκτή, γιατί δεν μπορεί να αποδειχθεί με γραπτές 
μαρτυρίες.

Αναφέρεται ότι ο Ασκληπιός, είναι ένας ἀμύμων ἰητήρ115, ένας άμεμπτος θεραπευ-
τής, ο οποίος κοντά στο φημισμένο Κένταυρο Χείρωνα διδάχθηκε ήπια φάρμακα και 
έγινε έξοχος γιατρός, πλην όμως δεν είναι ακόμη θεός3. Στον Όμηρο, ο Ασκληπιός δεν 

Εικ. 2. Άγαλμα Ασκληπιού. Εποχή Ανδριανού (117-138 
μ.Χ.). Βρέθηκε κατά τις ανασκαφές του 1718-1724. 
(Ρώμη Μουσείο Καπιτωλίου).
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είναι παρά ένας απλός ηγεμόνας της Θεσσαλίας την ύπαρξη του οποίου συνοδεύουν 
διάφοροι θρύλοι2,3.

Ένα ερώτημα, που τέθηκε στους μελετητές, αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο έγινε 
θεός ο Ασκληπιός: ο γιός του Απόλλωνα, κατόρθωσε να επισκιάσει όλους τους άλλους 
θεούς – γιατρούς, ακόμη και τον πατέρα του και είναι ο πρώτος μεγάλος θεραπευτής 
που θεοποιήθηκε και λατρεύτηκε, σε όλα τα μέρη εντός και εκτός της Ελλάδας. Οι 
απόψεις που έχουν εκφραστεί από τους Ιπποκρατικούς παρουσιάζουν σημαντικές δια-
φορές. Άλλοι θεώρησαν, ότι αρχικά ο Ασκληπιός δεν ήταν παρά μια χθόνια θεότητα στη 
Θεσσαλία. Τον παρομοιάζουν με τον Αμφιάραο και τον Τροφώνιο. Αργότερα, σχεδόν 
τυχαία αποκαταστάθηκε στη θεϊκή του ιδιότητα. Άλλοι δέχονται ως πιο σωστή την άποψη 
των E. και l. Edelstein74, την οποία υποστήριξαν στο δίτομο έργο τους. Οι ερευνητές 
αυτοί υποστηρίζουν ότι ο Ασκληπιός, ο ἀμύμων ἰητήρ του Ομήρου, έγινε γρήγορα ο 
προστάτης των γιατρών, οι οποίοι επί αιώνες ασκούσαν το έργο τους ως περιοδευτές. 
Τι άλλο, συνεπώς καλύτερο θα μπορούσαν να ζητήσουν, το οποίο θα τους εφοδίαζε 
με το κύρος που χρειάζονται στις περιοδείες τους, όσο η πλαστή άποψη ότι οι γιατροί 
είναι απόγονοι του ήρωα Ασκληπιού. Στην πραγματικότητα, όπως γράφει ο Λυπουρλής3, 
αυτό είναι το περιεχόμενο του όρου Ασκληπιάδαι: 

όχι ιερείς, αλλά απόγονοι του ήρωα Ασκληπιού. 

Σε πρακτικό επίπεδο, ο Ασκληπιός δεν θεράπευε αρρώστους αλλά προστάτευε τους 
γιατρούς και εκείνοι θεράπευαν τους αρρώστους, ορθολογικά. Έτσι, ο προστάτης των 
γιατρών ταυτιζόταν στην ψυχή του λαού, όλο και περισσότερο, με την ιατρική ώστε 
τελικά έγινε ο κατεξοχήν γιατρός.

Μετά τον Απόλλωνα, ο ορκιζόμενος επικαλείται το γιο του τον Ασκληπιό, ο οποίος 
θεοποιείται στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., κατά πάσα πιθανότητα στην Επίδαυρο και 
καθίσταται πλέον ο κατ’ εξοχήν θεός της ιατρικής εντός και εκτός της Ελλάδας. Για 
τη διάδοση της λατρείας του θεού μαρτυρούν τα 300 και πλέον Ασκληπιεία, μερικά 
από τα οποία λειτουργούσαν ακόμη στον 6ο αιώνα μ.Χ.1,39. Το ονομαστότερο ήταν της 
Επιδαύρου και τα άλλα εντός της Ελλάδας είναι: της Τρίκκης, Επιδαύρου, Κω, Ρόδου, 
Αθηνών, Τιτάνης, Κυλλήνης, εκτός δε: της Βιθυνίας, Περγάμου, Κυρήνης, Καρχηδόνος 
και Κρότωνος.

Ακολουθεί, η επίκληση στις θεότητες της ιατρικής, την Υγεία (Εικ. 3) και την Πανάκεια, 
που είναι θυγατέρες του Ασκληπιού. Εδώ αναδύεται ένα άλλο ερώτημα, που έχει σχέση 
με τον τρόπο επιλογής των ατόμων που θεοποιούνται. Αυτό γιατί ο Ασκληπιός είχε ακόμη 
δυο γιούς το Μαχάωνα και τον Ποδαλείριο, η παράλειψη των οποίων οφείλεται στη μη 
θεοποίησή τους, θα παραμείνουν όμως επιφανείς116.

πρόσθεν μέν θνητοί, νῡν δε θεῶν μέτοχοι.

Ο γιός του Μαχάων ο Αλεξάνωρ (αυτός που διώχνει το κακό), ιδρυτής του Ασκληπι-
είου της Τιτάνης και ο Σφυρός ο άλλος γιος του, ιδρυτής του Ασκληπιείου του Άργους 
τιμώνται ως ήρωες117. Ο Nilsson118, υποστηρίζει ότι ήταν αρχαίες τοπικές θεότητες που 
παραγκωνίστηκαν αργότερα από τον Ασκληπιό119, ενώ ο Edelstein38, τους θεώρησε 
συγγενείς του Ασκληπιού, όταν αντικαταστάθηκαν απ’ αυτόν. Η προτεραιότητα στην 
Υγεία (Υγιεία), οφείλεται πιθανότατα στο ότι λατρεύτηκε σε παλαιότερη εποχή ως ανε-
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ξάρτητη θεά. Στους Ὀρφικούς Ὕμνους119 
αναφέρεται120:

Υγίειαν ἔχων σύλλεκτρον  
ἀμεμφῆ συ που έχεις ομοκρέβατη 
την άμεπτη υγεία

Ο χρόνος ανέτρεψε την ιεραρχία των θεών 
της Ιατρικής και ο Ασκληπιός, κατέλαβε την 
πρώτη θέση, με συνέπεια η Υγεία, μετέπεσε 
σε θυγατέρα του και μάλιστα στην πρεσβύ-
τερη, για την οποία συναντάμε πληθώρα 
προσωνυμίων. 

Στους Ορφικούς Ύμνους, αναφέρονται 
δώδεκα επίθετα119, ενώ οι Ε. και l. Edelstein74, 
ανάγουν τη θεοποίησή της στον 4ο αιώνα 
π.Χ. Ο Αποστολίδης120, υποστηρίζει ότι είναι 
προγενέστερη, λόγω των αναφορών του 
Κριτία (460-403 π.Χ.) προς την τερπνοτάτην 
τε Θεών Θνητοίς Υγίειαν.

Απόδειξη, των παραπάνω, αποτελεί το 
γεγονός ότι στα περισσότερα Ασκληπιεία 
συνυπάρχουν λατρευτικά αγάλματα του 
Ασκληπιού και της Υγείας, όπως στην Αθή-
να121, στα Μέγαρα, στην Επίδαυρο, στα οποία 
συναντάμε τους ναούς της Υγείας και του 
Ασκληπιού, στην Τιτάνη, στη Λέρνα Κορινθίας, 
στο Άργος, στην Ήτιδα (περιοχή Γυθείου), 
στη Μεσσήνη, στο Ηραίο της Ολυμπίας, στο 
Αίγιο, στη Μαντινεία, στη Γόρτυνα, στην 
αγορά της Μεγαλόπολης και στο Ασκληπιείο 
στον τεγεατικό ναό της Αλέας, στο Τροφώνιο 
άντρο, στο Ασκληπιείο της Ελάτειας.

Ο ορκιζόμενος, κλείνει τον κύκλο των 
ιατρικών θεών επικαλούμενος την Πανάκεια, 
την άλλη κόρη του Ασκληπιού. Το όνομά της παραπέμπει στη θεραπεία των νόσων. 
Στον Πλούτο122 του Αριστοφάνη, η Πανάκεια συμμετέχει ως βοηθός του Ασκληπιού, στη 
θεραπεία του τυφλού θεού. Επιπλέον, η λέξη απαντά στον Ησύχιο και ως ουσιαστικό, 
Πανάκεια, θεραπεία. Η Πανάκεια μόνη, ή μαζί με τις ομοπάτριες αδελφές τις, την Ιασώ, 
την Ακεσώ και την Αίγλη, οι οποίες δεν αναφέρονται απολάμβανε λατρευτικές τιμές σε 
πολλά μέρη της Ελλάδος, όπως στην Αθήνα, στον Ωρωπό, στο Αμφιαράειο, στο οποίο 
έχει βωμό μαζί με την Αφροδίτη, την Ιασώ, την Υγεία και την Αθηνά Παιωνία, στον Πει-
ραιά ιερό του Ασκληπιού όπου υπάρχουν επιγραφές στην Ιασώ-Ακεσώ και Πανάκεια123, 
στην Κω, στη Μεσσήνη124.

Εικ. 3. Η Υγεία
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§1	…	καὶ	θεοὺς	πάντας	τε	καὶ	πάσας,	ἵστορας	ποιεύμενος….

§1 … και σε όλους τους θεούς και τις θεές, που επικαλούμαι 

ως μάρτυρες….

Στο 2ο στίχο, της 1ης §, ο ορκιζόμενος κάνει επίκληση όλων των θεών, ή και των 
θεαινών ως μαρτύρων. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η επίκληση των θεών στον 
Όρκο δεν περιλαμβάνει την παροχή μιας μεθόδου θεραπείας όπως ήταν για παράδειγμα 
ο εξορκισμός, η πίστη για ίαση, ή το τελετουργικό της κάθαρσης. Οι μέθοδοι θεραπεί-
ας που αναφέρονται στον Όρκο αφορούν τη δίαιτα, τη χρήση φαρμάκων, τα κολπικά 
υπόθετα και τη χρήση χειρουργικής.

Η επίκληση των παγανιστών θεών δημιουργεί προβλήματα στους Εβραίους, στους 
Χριστιανούς και στους Μουσουλμάνους γιατί αναφέρεται σε θεούς ξένους προς την πίστη 
τους. Ιδιαίτερα οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί αμέσως μετά τους πρώτους χριστιανικούς 
χρόνους ήταν θρησκευτικά ασυμβίβαστο να ορκιστούν στο σύνολο του Όρκου, ακόμη 
και σε ένα Θεό ή στον παράδεισο ή στο όνομα της Αγίας Τριάδος. 

Η επίκληση αυτή δεν είναι ασυνήθης στους όρκους της κλασικής εποχής. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι σχεδόν πάντα η επίκληση συνοδεύει το όνομα του θεού, του οποίου 
η ιδιότητα είναι συνδεδεμένη με το θέμα του όρκου. Στη Μήδεια του Ευριπίδη125, ο 
Αιγέας ορκίζεται εκτός της Γης και του Ήλιου και σε όλους τους θεούς. Ο σεβασμός 
προς το θείο, κατά τους κλασικούς χρόνους, αυξάνει τη θρησκευτικότητα και τη δύναμη 
των θεών. Έτσι, η επίκληση των θεών στον Όρκο αναδεικνύει τη θρησκευτικότητα του 
ορκιζόμενου, ενώ επαυξάνει τη βαρύτητα του όρκου, καθώς και εκείνη των μαρτύρων, 
αλλά και των τιμώμενων θεών, στην περίπτωση επιορκίας. 

Την εποχή αυτή οι άνθρωποι μπροστά στο φόβο που τους προκαλούσε το άγνωστο 
εναπόθεσαν όλες τις ελπίδες τους σ’ αυτό που θεωρούσαν υπερφυσική δύναμη, το 
Θεό. Το Θεό θεωρούσαν ως τη μόνη δύναμη στην οποία μπορούσαν να δώσουν υπό-
σχεση τήρησης του Όρκου. Αυτό γιατί πίστευαν ότι η μη τήρηση θα επέφερε δεινά που 
καμία ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί να προκαλέσει χειρότερα. Ήταν τόσο δυνατή η 
πίστη τους προς τις δυνάμεις αυτές που πίστευαν ότι εξουσίαζαν το εἶναι τους. Έτσι, 
προκειμένου να τις καταστήσουν αδιαμφισβήτητες τις επένδυσαν και με τον ισχυρό 
μανδύα της θρησκευτικότητας. Η επίκληση στην πίστη συνεπικουρούμενη και από τη 
θρησκευτικότητα αποτελούσαν μια ακαταμάχητη δύναμη στην οποία μπορούσαν να 
στηριχθούν και να αισθανθούν ανακούφιση. Εδώ η πίστη αποτελεί την υπέρτατη δύναμη 
η οποία από μόνη της είναι ικανή να ισορροπήσει την ταραγμένη ψυχή του ανθρώπου. 
Ο Λυπουρλής41 υποστηρίζει:

είναι φανερό ότι με τη γενική αυτή επίκληση ο Όρκος παίρνει 
ιδιαίτερα πανηγυρικό χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα η 
φράση αυτή όπως σημείωσε  
ο Deichgräber126, υποδηλώνει τη θεληματική υποταγή του 
ορκιζόμενου σ’ όλες εκείνες τις δυνάμεις  
που μπορούν να γίνουν μάρτυρες του Όρκου του.
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Ο Κιαπόκας2 υποστηρίζει: 

Έτσι, ο Όρκος αποκτά μεγαλύτερο κύρος και ιερότητα,  
και δεν είναι εύκολο πλέον να παραβιαστεί.

Ο Αποστολίδης1, διαφωνεί με την άποψη του Λυπουρλή και του Deichgräber126, γιατί 
δέχεται ότι θα υπήρχε πανηγυρικός χαρακτήρας αν ήταν γνωστή η ομαδική ορκωμοσία και 
επιπλέον θεωρεί την ορκωμοσία υποχρεωτική όταν τη συναντάμε σε κείμενο στερεότυπο 
και υπαγορευόμενο. Άποψη μας είναι ότι μέσα σ’ ένα κλίμα έντονης θρησκευτικότητας, 
καθοδηγούμενης εν πολλοίς και από τους ιερείς-γιατρούς των Ασκληπιείων, όταν η 
οργή των θεών είναι η αποκλειστική σχεδόν αιτία που προκαλεί τις αρρώστιες στους 
ανθρώπους, και όταν στα χέρια των θεών βρίσκεται και η θεραπεία τους, όταν η Ιατρική 
έχει ακόμη απολύτως θρησκευτικό χαρακτήρα, η τελετή μπορεί να οργανωθεί και για 
ένα άτομο. Άλλωστε, δεν γνωρίζουμε ούτε τον αριθμό των αποφοίτων, αλλά ούτε και 
τα χρονικά διαστήματα στα οποία πραγματοποιούνταν οι τελετές (ορκωμοσίες), για να 
υποθέσουμε ότι η τελετή είχε ως βάση μόνο τον πανηγυρικό χαρακτήρα της ορκωμοσίας. 
Είμαστε μπροστά σε πολλές και αντικρουόμενες απόψεις, οι οποίες δεν δίνουν σαφή 
ερμηνεία των θέσεων τους, αλλά αντίθετα όλες συνάγουν τα συμπεράσματά τους από 
κάτι που νομίζουν ότι θα “έπρεπε” ή θα “μπορούσε” να συμβαίνει. Έτσι, μέχρις ότου 
υπάρξει, αν υπάρξει, απόλυτα πειστική και παραδεκτή άποψη μένουμε με: 

την υποθετική βεβαιότητα, η οποία εκφράζει μια εσωτερική 
ανάγκη του γιατρού, που έχει την έννοια της αυτοδέσμευσης 
μπροστά στο χάος της άγνοιας του.

ποιουΣ ΘΕουΣ ΕπικαΛΕιΤαι ο γιαΤροΣ;

Ένα ερώτημα που τέθηκε, ήταν αν στον Όρκο περιλαμβάνεται το πάνθεον των 
θεών, ή μόνο αυτοί στους οποίους απέδιδαν ιατρικές ιδιότητες. Η άποψη που γίνεται 
αποδεκτή υποστηρίζει ότι Όρκος, επικαλείται το πάνθεον των θεών. Τα στοιχεία που την 
υποστηρίζουν είναι τα εξής: Η Αθηνά, στην Αθήνα προσφωνείται Υγίεια123, στη Σπάρτη 
θεωρείται προστάτρια των οφθαλμών και ονομάζεται, ὀπτιλῖτις, ή ὀφθαλμῖτις, ενώ στο 
Άργος ονομάζεται ὀξυδερκής. Η Άρτεμις, λατρεύεται ως η κατ’ εξοχήν θεά του τοκετού 
και καλείται, εἰλείθυια127. Ο Αποστολίδης1 διατυπώνει και μια άλλη ενδιαφέρουσα άποψη: 

Δέχεται ότι η επίκληση, των άλλων θεών στον Όρκο, γίνεται 
γιατί σ’ αυτόν περιέχονται και άλλα κοινωνικά πλην των 
ιατρικών, θέματα, όπως ο σεβασμός των γονέων και της ζωής, 
η αγνότητα του βίου και της “οικίας”. Δεν υπήρχε όμως λόγος 
ονομαστικής αναφοράς όλων των προστατών θεών όπως του 
Δία, της Εστίας, της Αθηνάς, της Αρτέμιδος.

Η παράλειψη, της αναφοράς των ονομάτων των άλλων τριών θυγατέρων του Ασκλη-
πιού (Ιάσω, Ακεσώ και Αίγλη), θα μπορούσε να αποδοθεί στο ότι και αυτές, πλην της 
Αίγλης, εκφράζουν την Ίαση, τη θεραπεία, ιδιότητες που εκάλυψε η Πανάκεια. Φαίνεται, 
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συνεπώς, ότι ο ορκιζόμενος ομνύει στο όνομα όλων των θεών, και από εκείνη τη στιγμή 
τους ορίζει ως μάρτυρες, ως κριτές (ἵστορας ποιεύμενος) της ευορκίας του, με συνέπεια 
η βεβαίωση να καθίσταται απόλυτη και να μηδενίζονται τα περιθώρια παραβίασης. Όσο 
προχωράμε σε βάθος την ανάγνωση του όρκου διαπιστώνουμε με όλο και μεγαλύτερη 
βεβαιότητα τον υποθετικό χαρακτήρα των προτάσεων που διατυπώνονται από τους 
διάφορους μελετητές.

§1	…ἐπιτελέα	ποιήσειν	κατὰ	δύναμιν	καὶ	κρίσιν	ἐμὴν	
ὅρκον	τόνδε	καὶ	ξυγγραφὴν	τήνδε.	

§1 …ότι θα εκτελέσω, κατά τις δυνάμεις μου και κατά την 

κρίση μου, αυτόν τον όρκο και αυτό το συμβόλαιο.

Ο 3ος στίχος, της 1ης §, κλείνει με τον όρο, ἐπιτελέα ποιήσειν, με την υπόσχεση 
δηλ. ότι ο υποψήφιος θα τηρήσει αυστηρά αυτά που πρόκειται να ορκιστεί. Συνεχίζει 
με το κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν, μια διατύπωση που δεν είναι ασυνήθης. Σε πολλά 
κείμενα, αρχαίων συγγραφέων, συναντάμε όρους όπως ὑπέρ δύναμιν, παρά δύναμιν. 
Στους Αφορισμούς128 αναφέρεται ἡ δε κρίσις χαλεπή. Η υπόσχεση τήρησης του Όρκου, 
εμπεριέχει μια παράμετρο, με καθαρά δυνητικά και υποκειμενικά στοιχεία, τα οποία 
όταν τεθούν απέναντι στις απαγορεύσεις του κειμένου του Όρκου τις καθιστά εξ’ ίσου 
δυνητικές και υποκειμενικές. Συνεπώς129,

η απαγόρευση χορήγησης θανατηφόρου φαρμάκου δεν 
εμπερικλείει το στοιχείο της απόλυτης, ή κατηγορηματικής 
απαγόρευσης, αφού υπόκειται στην εκτίμηση του ορκιζόμενου, 
ο οποίος δεν αποκλείεται να κρίνει ότι σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. 

Άλλωστε και σήμερα με την κυριαρχία των guidelines, ο γιατρός έχει τη δυνατότη-
τα να κινηθεί θεραπευτικά ή διαγνωστικά μέσα στο πλαίσιο του sD των οδηγιών, να 
παρεκκλίνει δηλαδή από τον ασφυκτικό κλοιό τους. Αυτό γιατί γνωρίζει και μπορεί να 
αξιολογήσει τα προβλήματα του αρρώστου καλύτερα από τις οδηγίες, αλλά μέσα στο 
πνεύμα τους όταν μάλιστα ο άρρωστός του δεν είναι ένα απλό ±sD. Αυτή η λογική της 
απαγόρευσης μπορεί να γίνεται κατανοητή σήμερα, πλην όμως ήταν ξένη προς τους 
κανόνες και τα απαιτούμενα από τον Ιπποκρατικό γιατρό, κατά την άσκηση της ιατρικής, 
αλλά και ως προς την Ηθική του επαγγέλματος1. Η φράση επαναλαμβάνεται αυτούσια, 
χωρίς εμφανή αιτιολογία, στην 3η § στην οποία διαβάζουμε: 

διαιτήμασί τε χρήσομαι επ’ ὠφελείη καμνόντων  
κατά δύναμιν και κρίσιν εμήν.

Αυτά αναφέρονται ως να μην υπάρχουν, για τους γιατρούς που δίνουν τον Όρκο, και 
επιπλέον κανόνες ορθής εφαρμογής για παράδειγμα της δίαιτας. Πως θα μπορούσαμε να 
ερμηνεύσουμε αυτή τη θέση, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι ο ορκιζόμενος ενδιαφέρεται 
για την πρακτική πλευρά της ιατρικής και της δεοντολογίας της, μια τέχνη δύσκολη με 
αυστηρούς ηθικούς κανόνες130-132.
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ἰητρικῆς τεχνέων μέν πασέων ἐστίν ἐπιφανεστάτη.

Όπως κάθε υπόσχεση έτσι και αυτή για την τήρηση του Όρκου, στον πυρήνα της 
περιέχει στοιχεία ικανά να προκαλέσουν εκτροπές με θετική ή αρνητική κατεύθυνση. 
Συνεπώς, ο Όρκος ο κάθε όρκος έχει ως βασικό στοιχείο τη δυνατότητα εκπλήρωσης 
αλλά και διατήρησης της ισορροπίας ή της υπεροχής των θετικών στοιχείων της ια-
τρικής δραστηριότητας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το σύνολο των παραμέτρων που 
διαμορφώνουν την προσωπικότητα του ατόμου. Δέχονται συνεπώς, επιδράσεις από το 
εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον. Η ευαισθησία αυτή των παραμέτρων δεν είναι 
δυνατό να προσδιοριστεί σε κάθε άτομο και να μετρηθεί, όπως δεν είναι δυνατό να 
προβλέψουμε και την αντίδραση του κάθε ατόμου στο οποιοδήποτε ερέθισμα.

Σε κάθε περίπτωση η βαρύτητα, του ἐπιτελέα ποιήσειν αμβλύνεται, αφού η δύναμη 
και η προσωπική κρίση από ηθικής σκοπιάς, είναι μεγέθη ελαστικά, ευμετάβλητα, αυξο-
μειούμενα, όπως αναφέρθηκε, κατά το δοκούν. Κατά την άποψη αυτή και τα ηθικά και 
τα ιατρικά σφάλματα θα είναι αναπόφευκτα, μπορεί και δικαιολογημένα αφού η κρίση θα 
παραμένει στο επίπεδο του υποκειμενικού. Άλλωστε, ο Ιπποκράτης, στο Περί Ἀρχαίῃς 
Ἰητρικῆς133 αναφέρει: 

§4.	Θα	ἐπαινοῡσα	πολύ	ἐκεῖνον	τόν	ἰατρόν	 
που	διαπράττει	μικρά	σφάλματα.

Παρόμοια διατύπωση συναντάμε και στην πραγματεία Περί Διαίτης Οξέων Νόθα134 
στην οποία ο συγγραφέας γράφει (μτφρ Αποστολίδης135) 

§2	Θα	επαινούσα	ιδιαίτερα	τον	ιατρό 
που	θα	αντιμετώπιζε	με	καλύτερο	τρόπο 
από	τους	άλλους	τα	βαριά	νοσήματα.

Το ερώτημα που αναδύεται στο σημείο αυτό εστιάζει στην ουσία του θέματος. Γιατί: 

ο γιατρός πρέπει να ορκίζεται ότι θα τηρήσει στο ελάχιστο 
και απαραίτητο βαθμό τους κανόνες της τέχνης του, κατά τη 
δύναμη και την κρίση του; 

Με σημερινά δεδομένα δεν είναι εύκολο να ερμηνεύσουμε αλλά και να κατανοήσουμε 
πλήρως τη σημασία αυτής της έκφρασης. Άλλωστε, η θέση του γιατρού της αρχαιότη-
τας και του σημερινού κρινόμενη με βάση τις ηθικές αρχές δεν διαφέρουν σημαντικά. 
Πως θα μπορούσε να δεχθεί η ιατρική κοινότητα ότι ο γιατρός μπορεί να κινηθεί, στην 
περίπτωση ενός αρρώστου, χωρίς ηθικούς κανόνες;

Μήπως, η φράση αυτή έχει σχέση με την υποταγή του προς τους θεούς, για να 
επανέλθουμε σε προηγούμενο σχόλιο μας, που παραπέμπει στην ιατρική των ιερέων 
των Ασκληπιείων και μάλιστα στο Απολλώνιο πνεύμα.

Εάν δεχθούμε ότι το σύνολο των γιατρών δεν είχε το ίδιο μορφωτικό επίπεδο μένουν 
αυτοί που ασκούσαν την Ιατρική μετά από παιδεία. Παρόλα αυτά, όμως ζώντες σ΄ ένα 
περιβάλλον θεοκρατικό με τη δεισιδαιμονία να αποτελεί επικρατούσα άποψη δεν θα 
είμαστε μακριά από την πραγματικότητα αν δεχθούμε ότι τα αισθήματα του φόβου και 
η υποταγή στους θεούς συνεπικουρούμενα και από τους ιερείς των Ασκληπιείων δεν 
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άφηναν στο γιατρό πολλά περιθώρια για κάποιου είδους ανεξάρτητη δράση. Τη θέση 
αυτή ενισχύει και ο Nilsson118, ο οποίος αναφέρει ότι: “ο Απόλλωνας ήταν αντίθετος με 
εκείνους που εξυψώνουν τον εαυτόν τους στη θρησκεία και στη λατρεία και διδάσκει 
την υπακοή – υποταγή στις προσταγές των θεών”. “Ο άνθρωπος, έπρεπε να είναι υπο-
ταγμένος στους θεούς και να συμμορφώνεται με τις διαταγές του μαντείου, ή του ιερέα 
του Ασκληπιείου”. Κατά τον Burkett136: “Κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. χαράχτηκαν στο ναό των 
Δελφών ρητά, τα οποία αργότερα αποδόθηκαν στους Επτά σοφούς. Ήταν ο τρόπος με 
τον οποίο εξέφραζαν τότε τη σοφία, Δυο απ’ αυτά εκφράζουν το πνεύμα του Απόλλωνα, 
το οποίο είναι συγχρόνως Σοφία και Ηθική: 

μηδέν ἄγαν; τίποτα το υπερβολικό και 
γνῶθι σαυτόν, γνώρισε τον εαυτόν σου.

Το τελευταίο, δεν έχει ούτε ψυχολογική ούτε υπαρξιακή – φιλοσοφική έννοια, όπως 
το αντιλαμβανόταν ο Σωκράτης, αλλά ανθρωπολογική1: 

μάθε ότι δεν είσαι θεός 

Τα ρητά αυτά όπως υποστηρίζουν οι Diels-Kranz137 αποδίδονται, το πρώτο, στο Σό-
λωνα και το δεύτερο, στο Χίλωνα.

Ο Rostand, θέλοντας να εκφράσει το κλίμα της σύγχρονης ιατρικής, η οποία δονείται 
από έναν καταιγισμό εξελίξεων με επίκεντρο τη βιοϊατρική είπε:

Η υψηλή τεχνολογία μας έκανε θεούς προτού γίνουμε άνθρωποι

Τη ρήση αυτή πρέπει όλοι οι γιατροί να την έχουν σε πρώτη θέση στη μνήμη, αλλά 
και στο γραφείο τους.

Ο γιατρός, που ορκίζεται υπόσχεται ότι πλην του Όρκου, θα τηρήσει και αυτήν την 
ξυγραφήν (συγγραφή). Ο Λυπουρλής3, διερωτάται: ποιο είναι ακριβώς το περιεχόμενο 
της λέξης συγγραφή; Κλασική περίπτωση λέξης, η οποία δημιούργησε πολλαπλά προβλή-
ματα και ανάλογα ερωτήματα στην αξιολόγησή της. Το ερώτημα αυτό έχει απασχολήσει 
έντονα τους μελετητές του Όρκου. Αυτό γιατί το περιεχόμενό της σε σύγκριση με εκείνο 
του Όρκου θεωρήθηκε ως ίσης αξίας. Στην 1η § ο ορκιζόμενος υπόσχεται ότι θα τηρήσει: 

§ 1. ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε

και στη 2η § πάλι υπόσχεται ότι θα διδάξει την τέχνη του στα παιδιά του δασκάλου του,

§ 2. ἄνευ μισθοῦ καὶ ξυγγραφῆς 

Ταυτόχρονα, διαφοροποιείται ως προς τους τρίτους, δηλαδή εκείνους εκτός των 
παιδιών των δικών του και του δασκάλου του και υπόσχεται ότι θα τους διδάξει 

με συγγραφήν

Τα ερωτήματα που προκύπτουν με τη συγκεκριμένη λέξη είναι αφ’ ενός η ερμηνεία 
της και επιπλέον αν είναι όμοια ή διαφορετική με εκείνη της 1η §. Βέβαια, να σημειώσουμε 
ότι στην 1η §, όπου το σκηνικό της ευχής και της κατάρας για το γιατρό επαναλαμβά-
νεται η λέξη συγγραφή δεν αναφέρεται. Η απουσία της θα μπορούσε να αποδοθεί ότι 
η προσθήκη της έγινε εμβόλιμα ή μεταγενέστερα. Η λέξη συγγραφή, είναι η έγγραφη 
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συμφωνία, η σύμβαση, το ιδιωτικό συμβόλαιο, το συμφωνητικό. Οι μελετητές του Όρ-
κου, χρησιμοποιούν διάφορες λέξεις όπως: engagement (littré), covenant (Edelstein), 
indenture (Jones), ενώ ο Λυπουρλής41, χρησιμοποιεί τη λέξη συμβόλαιο. Στον Όμηρο138, 
αντίστοιχοι όροι είναι: ἁρμονία, συνημοσύνη, ρήτρα, δηλώνουν δε προφορική συμφωνία. 
Ορισμένοι ερευνητές υποστήριξαν ότι η συγγραφή αφορούσε ειδικό συμβόλαιο που 
υπογραφόταν – ανεξάρτητα από τον Όρκο – από τον ξένο μαθητή και το δάσκαλο. Το 
συμβόλαιο, περιελάμβανε όρους ή υποχρεώσεις του μαθητή οικονομικής φύσης, με 
άλλα λόγια δίδακτρα. Ο littré139 υποστηρίζει ότι:

Ο Όρκος, όμως, αποδεικνύει ότι ήταν δυνατόν να εισέλθει 
κάποιος στο ιατρικό επάγγελμα από άλλη οδό˙ δηλαδή  
να λάβει υπό τον όρο συγγραφής, δηλαδή έγγραφης 
συμφωνίας, την ιατρική εκπαίδευση από κάποιο μέλος  
των ιατρικών οικογενειών ή από κάποιον άλλον που ανή-
κε ήδη στο ιατρικό σώμα.

Ο Λυπουρλής41 δέχεται ότι πρόκειται για το ίδιο το κείμενο του Όρκου όπου καθο-
ρίζονται όλοι οι κανόνες, όσους θα έχει την υποχρέωση να τηρήσει ο γιατρός. Παρόλο 
ότι, στην 9η § του Όρκου, ο ορκιζόμενος επιφυλάσσει ευχές για τον εαυτόν του, αν 
τηρήσει τον Όρκο και κατάρες αν δεν το πράξει, η λέξη συγγραφή απουσιάζει. Δίνεται 
η εντύπωση ως να μην είχε ορκιστεί ποτέ και στην πιστή τήρησή του. Η διαφαινόμενη 
αντίφαση, θα μπορούσε να ερμηνευθεί με την παραδοχή ότι η λέξη συγγραφή είναι 
εμβόλιμη και μεταγενέστερη1. Στη 2η § του Όρκου, η λέξη συγγραφή επαναλαμβάνεται 
και ο ορκιζόμενος δίδει υπόσχεση ότι θα διδάξει την τέχνη στους γιους του και στους 
γιους του δασκάλου του, αν το θελήσουν, χωρίς μισθό και ξυγγραφή. Το ερώτημα που 
προκύπτει δεν αφορά μόνο την ερμηνεία της λέξης αλλά και αν η δεύτερη αυτή συγγρα-
φή είναι όμοια, ή διαφορετική της πρώτης. Το ερώτημα θα αναπτυχθεί στην ανάλυση 
του δεύτερου στίχου της 2ης §. 

Ερευνητές, όπως littré και ο Jones, υποστήριξαν την άποψη ότι η συγγραφή ήταν 
η έγγραφη συμφωνία μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή, ο όποιος δεν άνηκε στην 
ιατρική οικογένεια των Ασκληπιάδων. Η συγγραφή, αφορούσε την παροχή διδάκτρων 
του μαθητή προς το δάσκαλο. 

Με την άποψη αυτή συμφωνεί και ο Jones26, την απορρίπτει όμως ο Edelstein38, 
ενώ η άποψη του Λυπουρλή41, διατυπώθηκε ήδη. Ο Αποστολίδης1, διαφωνεί με την 
προηγούμενη άποψη, γιατί όπως υποστηρίζει δεν διαθέτουμε καμία πειστική μαρτυρία 
ότι παρόμοιες συμφωνίες (συμβόλαια) μεταξύ μαθητού και δασκάλου ήταν όχι μόνο 
έγγραφες, αλλά και ένορκες. 

υπΗρχΕ αμοιΒΗ για ΤΗ ΔιΔαΣκαΛια ΤΗΣ ιαΤρικΗΣ;

Ένα άλλο ερώτημα, που απασχόλησε τους ερευνητές, ήταν η επ’ αμοιβή διδασκα-
λία του Ιπποκράτη. Η μοναδική πληροφορία που υπάρχει για το θέμα αυτό προέρχεται 
από τον Πρωτογόρα του Πλάτωνα140, κατά τη συνομιλία του Σωκράτη, με τον Αθηναίο 
Ιπποκράτη γιο του Απολλοδώρου, από μεγάλη και πλούσια οικογένεια, ο οποίος προτί-
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θεται να παρακολουθήσει επ’ αμοιβή μαθήματα του σοφιστή Πρωταγόρα. Ο Σωκράτης, 
θεωρεί ότι όμοια θα έπραττε αν επιθυμούσε να διδαχθεί ιατρική από τον Ιπποκράτη, ή 
αγαλματοποιία από το Φειδία. Μέσα από το διάλογο, γίνεται αντιληπτό ότι ο Ιπποκράτης 
ο Αθηναίος, γνώριζε ότι δεν ήταν δυνατό να γίνει γιατρός μόνο με την παρακολούθηση 
κάποιων μαθημάτων Ιατρικής από τον Ιπποκράτη, όπως δεν θα γινόταν και σοφιστής, 
επειδή η παρακολούθηση των μαθημάτων του Πρωταγόρα ήταν μάθηση ἐπί παιδεία 
(για μόρφωση) και όχι ἐπί τέχνης (για επάγγελμα). Ο διάλογος, έχει χρησιμοποιηθεί 
από τους Ιπποκρατικούς, θεωρείται όμως αμφίβολης ιστορικής αξίας, χωρίς βέβαια να 
υπάρχουν στοιχεία για το αντίθετο, τη δωρεάν δηλ. διδασκαλία από τον Ιπποκράτη. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο έργο του Αποστολίδη141. 
Η συγγραφή, μεταφράστηκε από άλλους μελετητές ως συμβόλαιο, το οποίο καθόριζε 
τις υποχρεώσεις του νέου μαθητή και προσέφερε τις Ηθικές και οικονομικές εγγυήσεις 
προς το δάσκαλο της Ιατρικής. 

Ένα άλλο ερώτημα, που προέκυψε στη συνέχεια στο σημείο αυτό, αναφέρεται στην 
ακριβή σημασία, αν υπάρχει, της ανάμιξης των Ηθικών υποχρεώσεων με τις οικονομικές 
εγγυήσεις σε ένα συμβόλαιο Όρκου. Από τα γραπτά των αρχαίων φιλοσόφων όπως ο 
Σοφοκλής142, ο Αριστοτέλης143, αλλά και νεότερων όπως είναι ο Guthrie144, αναδύεται 
η άποψη ότι:

η Ηθική της Ιατρικής και οι κανόνες της Δεοντολογίας 
διατηρούν διαχρονικά την αξία τους επειδή είναι άγραφοι, με 
συνέπεια να καθίστανται απαράβατοι επειδή θεωρούνται ιεροί, 
θεόθεν και ως εκ τούτου τοποθετούνται υπεράνω των θνητών, 
των ανθρώπινων νόμων και κανόνων.

Θα πρέπει βέβαια να τονιστεί με έμφαση ότι στην ηθική δεν χωρούν εκπτώσεις Αν 
από την άλλη πλευρά η αφαίρεση έστω και μιας λέξης αλλάζει το νόημα των ηθικών 
αρχών, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αν όμως παρόλα αυτά συμβεί θα πρέπει να 
αναζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης.

Με τις σκέψεις αυτές κατά νου οδηγούμεθα στο συμπέρασμα ότι η επ’ αμοιβή διδα-
σκαλία υποχρέωνε το δάσκαλο να δέχεται ως μαθητή οποιονδήποτε που θα μπορούσε 
να πληρώσει τα δίδακτρα. Ισχύουν, κατά συνέπεια και για τους δασκάλους γιατρούς οι 
ψόγοι του Σωκράτη, προς τους σοφιστές για εμπορία της Ηθικής145. 

σοφιστάς ὣσπερ πόρυους αποκαλοῡσιν

Δυο άλλα σημεία, που αναφέρονται στη λέξη συγγραφή χρήζουν ειδικής μνείας. Το 
πρώτο, αναφέρεται στην άποψη μελετητών του Όρκου που δέχονταν ότι η συγγραφή 
είναι το ίδιο το κείμενο του όρκου, είναι δηλαδή ο Όρκος. Την άποψη αυτή υποστήριξε 
σε αρχική του μελέτη ο Jones32, ο οποίος το επόμενο έτος δέχθηκε ότι η λέξη συγγραφή 
στη 2η § του Όρκου 

ἄνευ μισθοῡ και συγγραφῆς,

είναι το έγγραφο συμβόλαιο μεταξύ του δασκάλου και του μαθητή, που αναφέρεται 
στη συνέχεια της παραγράφου (μαθητῆσι συγγεγμένης) και όχι στον Όρκο. Όπως ανα-
φέραμε, την άποψη αυτή δέχεται και ο Λυπουρλής41, ενώ διαφωνεί ο Αποστολίδης146. 
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Το δεύτερο, αναφέρεται στην άποψη ότι το συμβόλαιο δημιουργεί συνθήκες υιοθεσίας 
του μαθητή με την οικογένεια του δασκάλου, ο οποίος μετατρέπεται σε θετό πατέρα 
για το μαθητή επειδή του δίδαξε την τέχνη.

Θα συμφωνήσουμε με τον Αποστολίδη και για έναν ακόμη λόγο. Κατά αρχήν δεν 
έχει δοθεί ακόμη απάντηση στο ερώτημα αν:

η διδασκαλία της ιατρικής την αρχαία εποχή αποτελούσε 
υποχρέωση ή γινόταν στο πλαίσιο δέσμευσης με την υπογραφή 
κάποιου είδους συμβολαίου, με την προϋπόθεση καταβολής 
χρημάτων;

Είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι οι επιστήμονες γιατροί θα απαιτούσαν χρήματα για 
τη μετάδοση γνώσης την οποία άλλωστε είχαν αποκτήσει αναμφισβήτητα με πολλούς 
κόπους, και το κυριότερο είχε μεταφερθεί σ’ αυτούς από τους γονείς τους. Συνεπώς 
δεν υπήρχε εγγενώς η έννοια των διδάκτρων. Επιπλέον Δεν υπάρχουν δηλαδή στοιχεία 
που να μας υποχρεώνουν να δεχθούμε ότι η διδασκαλία της Ιατρικής, γινόταν όπως και 
με τους σοφιστές, δηλαδή με δίδακτρα. Μέχρις ότου υπάρξουν νέα δεδομένα μένου-
με στην πιθανή παραδοχή ότι η διδασκαλία της ιατρικής δεν πρέπει να είχε καταστεί 
αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Πώς θα μπορούσε να 
συμβεί αυτό άλλωστε όταν οι επιστήμονες γιατροί που θα μπορούσαν να διδάξουν δεν 
επαρκούσαν για τη διδασκαλία της σε ευρεία κλίμακα. Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία 
ότι οι ιερείς-γιατροί των Ασκληπιείων ασκούσαν και εκπαιδευτικό έργο συστηματικά ή 
ότι ελάμβαναν γι’ αυτό χρήματα.

Γίνεται πράγματι μεγάλη συζήτηση για μια ή δύο λέξεις της 1ης § του Όρκου. Δεν 
θα ασχοληθώ με τη φιλολογική αξία τους, πλην όμως θα πρέπει να δούμε το θέμα από 
μια άλλη οπτική γωνία εκείνη του νέου γιατρού, ο οποίος αποφάσισε να μελετήσει τον 
Όρκο. Όλοι οι μελετητές1-3 κάνουν μια εξαιρετική ανάλυσή του.

Ποια είναι όμως τα μηνύματα που εκπέμπουμε  
για το νέο γιατρό;

O Όρκος, αποτελεί την ανώτατη ηθική δέσμευση του γιατρού ότι θα σεβαστεί τους 
κανόνες του, οι οποίοι άλλωστε γίνονται αποδεκτοί και υπαγορεύονται και από την κοινωνία. 

Ουδεμία δύναμη είναι ικανή να εμποδίσει το γιατρό  
να παραβεί τους όρκους του πέρα από εκείνη  
που του ασκεί η συνείδησή του. 

Συνεπώς, η δυνατότητα που έχουμε είναι μια και μόνη: Να πείσουμε το γιατρό ότι 
το έργο του είναι ξεχωριστό για την κοινωνία, πλην όμως απαιτεί αυστηρή τήρηση των 
βασικών κανόνων, γιατί έτσι μόνο θα κερδίσει την εκτίμηση και το σεβασμό της.
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μΕροΣ ΔΕυΤΕρο

§2.	Ἡγήσεσθαι	μὲν	τὸν	διδάξαντά	μὲ	τὴν	τέχνην	ταύ-
την	ἴσα	γενέτῃσιν	ἐμοῖσι,	καὶ	βίου	κοινώσεσθαι,	καὶ	
χρεῶν	χρηΐζοντι	μετάδοσιν	ποιήσεσθαι….

§2.	Εκείνον	που	μου	δίδαξε	αυτήν	την	τέχνη	θα	τον	
θεωρώ	ίσο	με	τους	γονείς	μου,	θα	μοιράζομαι	μαζί	
του	την	περιουσία	μου	και	θα	τον	βοηθώ	όποτε	έχει	
ανάγκη…	

Στη 2η § του Όρκου ο ορκιζόμενος συνεχίζει με την υπόσχεση ότι θα τιμά αυτόν που 
του δίδαξε την τέχνη όπως και τους γονείς του. Αναμφισβήτητα, η υπόσχεση αυτή απο-
τελεί ένα τεκμήριο της οφειλόμενης ευγνωμοσύνης του μαθητή προς το δάσκαλο, όταν 
είναι γνωστό ότι τα τέκνα οφείλουν να τιμούν τους γονείς όσο και τους θεούς. Η τιμή και 
ο σεβασμός προς τους γονείς κυριαρχεί σε όλον τον κοινωνικό βίο των Ελλήνων. Όταν 
ο μαθητής είνει διατεθειμένος να μοιραστεί την περιουσία του με το δάσκαλό του, τι 
θέση μπορεί να έχει μια τυπική συμφωνία; Αυτό, όταν η τιμή και ο σεβασμός αποτελούν 
κυρίαρχα αισθήματα στη ζωή των Αρχαίων Ελλήνων. Είναι δύσκολο να παρεμβάλλεται 
σε ένα ηθικό πεδίο μια οικονομικής φύσης έννοια, η οποία είναι δυνατό να αμαυρώσει 
όλο το τοπίο, όπως μια σταγόνα μελάνι σε μια κούπα γάλα. Στην προσπάθεια ερμηνείας 
– αξιολόγησης της 2ης § του Όρκου και ιδιαίτερα το:

Ἡγήσεσθαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τέχνην ταύτην.

δημιουργούνται σημαντικά και δυσεπίλυτα ερωτήματα.
Ἡγήσεσθαι. Στην παράδοση, όπως αναφέρει ο Λυπουρλής41, χρησιμοποιούνται 

οι αόριστοι ἡγήσασθαι, κοινώσασθαι, ποιήσασθαι. Από το ρήμα ὂμνυμι εξαρτώνται 
κυρίως απαρέμφατα σε μέλλοντα χρόνο, ἡγήσασθαι, κοινώσασθαι, ποιήσασθαι. Την 
άποψη αυτή υιοθετούν, επίσης, ο littré, ο Jones και ο Edelstein. Η σύνταξη του ρήματος 
ὂμνυμι μπορεί να γίνει και με απαρέμφατο αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο 
ορκιζόμενος βεβαιώνει κάτι που έγινε. Τα ερωτήματα είναι τα ακόλουθα:

Τι είναι αυτό που καθορίζει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει 
ο νέος γιατρός; στο σημείο αυτό του Όρκου; και Ποιο το 
πραγματικό περιεχόμενο των υποσχέσεων που δίνει; 

Η κοινά αποδεκτή άποψη ἡγήσασθαι, κοινώσασθαι, ποιήσασθαι είναι αυτή που 
δέχεται ότι ο μαθητής συνδέεται εδώ με την οικογένεια του δασκάλου του με σχέση 
άτυπης υιοθεσίας. Η πράξη αυτή ήταν ασυνήθης, ή και ανύπαρκτη στους κλασικούς 
χρόνους. Αυτό σημαίνει ότι ο δάσκαλος μετατρέπεται για το μαθητή του σε θετό πατέρα. 
Κατά τον Edelstein38, στην περίπτωση αυτή πρόκειται “περί πατροθεσίας” και όχι “περί 
υιοθεσίας”. Δημιουργείται δηλαδή κατά τον Edelstein38, 

μεταξύ δασκάλου και μαθητή η πιο στενή και η πιο ιερή σχέση 
που μπορεί να φαντασθεί κανείς ανάμεσα σε ανθρώπους. Αυτό 
γίνεται γιατί ο μαθητής μυήθηκε από το δάσκαλο στην τέχνη.



211

σΚεψεισ ενοσ συΓχρονου Γιατρου Για την «επιΚοινωνια» με τισ ιπποΚρατιΚεσ αρχεσ Και την ιστορια τησ επιστημησ του

Τον διδάξαντα με. Ο δάσκαλος, ήταν για την εποχή εκείνη ο άνθρωπος που μεταλα-
μπαδεύει τη σοφία. Δίκαια, για το λόγο αυτό, κερδίζει το σεβασμό και την εκτίμηση του 
μαθητή. Ο Κιαπόκας2, θεωρεί το δάσκαλο ιεροφάντη της τέχνης. Ο Πλούταρχος147, πολλά 
χρόνια αργότερα αναφέρει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ομολογεί ότι στο δάσκαλό του οφείλει 

τό εὖ ζῆν

Η ταύτιση, του δασκάλου προς τον πατέρα, αποτελεί την ανώτατη βαθμίδα σεβασμού 
και τιμών, που αποδίδονται σε τρίτο πρόσωπο και είναι δύσκολο να το δεχθούμε ως 
αντάλλαγμα μύησης στην τέχνη. Ο Edelstein38, δεν βρίσκει παραδείγματα παρόμοιας 
συμπεριφοράς, ίσως γιατί ξεχνάει εκείνη των μαθητών του Σωκράτη. Θα ήταν ίσως λά-
θος να αποκλείσουμε την περίπτωση, αυτή τη στιγμή μάλιστα που η Ιατρική ως τέχνη 
την περίοδο εκείνη βρισκόταν στην ακμή της. Αυτός που θα μπορούσε να αποκτήσει 
πρόσβαση στη διδασκαλία της είχε μεγάλη τύχη και απέδιδε τον απαιτούμενο σεβασμό 
στο δάσκαλό του. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Πλάτων απολάμβανε οιονεί θεϊκής λατρείας από 
τους φανατικούς μαθητές του148. Ο Edelstein38 καταλήγει, στο συμπέρασμα 

ότι στους Πυθαγόρειους του 4ου αιώνα π.Χ. υπήρχε  
η συνήθεια να τιμούν τους δασκάλους ως θετούς πατέρες τους.

Το μόνο στοιχείο που υπάρχει, για να ενισχύσει την άποψη αυτή, είναι το παράδειγ-
μα του Επαμεινώνδα. Ο Επαμεινώνδας, ένας μεγάλος ιδιοφυής Θηβαίος στρατηγός 
(420-362 π.Χ.), είχε ως δάσκαλο το Λύσι, έναν από τους τελευταίους Πυθαγόρειους 
φιλοσόφους, ο οποίος κατέληξε στη Θήβα, μετά τους διωγμούς των πυθαγορείων στον 
Ταράντα. Παρέμεινε φιλοξενούμενος στην οικία του ευγενούς Θηβαίου Πολύμνιδος. Η 
επιλογή του Επαμεινώνδα δεν είναι πειστική γιατί: Παρόλο που η σχέση του με το Λύσι 
υπήρξε υποδειγματική, αφού ο Λύσις 

πατήρ αὐτού θετός ἐγένετο δι’ ἔυνοιαν,

πλην όμως δεν υπήρξε ποτέ ένας γνήσιος πυθαγόρειος, αφού διατήρησε τις παιδε-
ραστικές παραδόσεις της πατρίδας του και επέμενε να διατηρεί μέχρι το θάνατό του 
τους δυο ερωμένους του. Παρόμοιοι δεσμοί αναπτύσσονται στα κοινόβια, είτε αυτά είναι 
φιλοσοφικά (ομακοείον Πυθαγόρα, Κήπος Επίκουρου), είτε είναι θρησκευτικά (Ασκληπι-
εία). Παραδείγματα, πραγματικής αφοσίωσης μαθητών προς το δάσκαλο είναι σπάνια. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα, αποτελεί ο Σωκράτης149. Παρόμοιοι δεσμοί μεταξύ δασκάλων 
γιατρών και μαθητών τους δεν αναφέρονται150.

Για τη δημιουργία, μιας τόσο στενής σχέσης, οι ερευνητές έδωσαν την ακόλουθη 
απάντηση. Στην παλαιότερη εποχή, υπήρχε στην Ελλάδα η συνήθεια η τέχνη να ακολουθεί 
ενδοοικογενειακή διαδρομή, να περνάει δηλαδή από τον πατέρα στο γιο. Αυτό ερμηνεύ-
θηκε ότι αρχικά κάθε οικογένεια ήταν ένα είδος κλειστής επαγγελματικής συντεχνίας. 
Ο Λυπουρλής3, υποστηρίζει ότι το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για την οικογένεια των 
Ασκληπιάδων. Την ίδια διαδικασία ακολουθούσαν οι οικογένειες και στην περίπτωση της 
ιατρικής, που και αυτή ήταν μια τέχνη*. Στην Ιπποκρατική Συλλογή, η λέξη τέχνη είναι 

*Η	λέξη	τέχνη,	από	το	ρήμα	τίκτω	(γεννώ),	στην	αρχαιότητα,	είχε	πολλές	σημασίες	όπως:	δεξιότητα	στην	εργασία,	
επάγγελμα,	σύστημα	κανόνων.	Στον	Όρκο,	έχει	την	έννοια	του	συνόλου	των	ειδικών	γνώσεων,	έννοια	με	την	οποίαν	
τη	συναντάμε	σε	πολλά	έργα	και	σε	πραγματείες	της	Ιπποκρατικής	Συλλογής2,121,124,152-154.
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δηλωτική της ιατρικής και οι γιατροί ονομάζονται υπηρέται της τέχνης, σε αντίθεση 
με τους εμπειρικούς, που ονομάζονται ἰδιῶται. Οι κλειστοί αυτοί οικογενειακοί κύκλοι 
άρχισαν βαθμιαία να διευρύνονται.

Αναφέραμε προηγουμένως ότι ο Ιπποκράτης αποφάσισε να διευρύνει τη διδασκαλία 
του και σε ξένους. Η απόφασή του αυτή αποδόθηκε στο γεγονός ότι ο αριθμός των 
μελών της οικογένειας που ήταν πρόθυμοι να συνεχίσουν την ιατρική παράδοση της Κω 
ήταν μικρός151. Αναφέραμε επίσης ότι ο Όρκος είχε ως κύριο ρόλο τη διατήρηση του 
προνομίου της οικογένειας που κατείχε την ιατρική γνώση και μάλιστα από τη στιγμή 
που αυτή η γνώση έγινε προσιτή και σε άλλους. Η δυνατότητα κατανόησης και ερμηνεί-
ας του Όρκου δεν είναι δυνατή παρά μόνο αν ενταχθεί σε ένα σαφώς περιγραφόμενο 
κοινωνικό πλαίσιο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ο Jouanna151 υποστηρίζει ότι:

Ο Όρκος συνδέεται κατά τρόπο ευθύ με την επανάσταση που 
αποτέλεσε το άνοιγμα μιας Ιατρικής σχολής, η οποία παρέμεινε 
ανοικτή μόνο για τα μέλη μιας συγκεκριμένης οικογένειας

Η διεύρυνση, σήμαινε ότι οι τεχνίτες (γιατροί) άρχισαν να δέχονται να διδάξουν την 
τέχνη τους και σε ξένους, (άλλους) μαθητές που δεν άνηκαν, δηλαδή, στην οικογένειά 
τους. Δημιουργήθηκε, έτσι, μια νέα κατάσταση πραγμάτων, κατά την οποία οι νέοι 
μαθητές έπρεπε, ως αντάλλαγμα για ό,τι τους προσφερόταν, να αναλάβουν όλες τις 
υποχρεώσεις που είχαν προς τους γονείς τους, τα παιδιά του δασκάλου. Με άλλα λό-
για, έπρεπε να γίνονταν μέλη της οικογένειας του δασκάλου με υιοθεσία (πατροθεσία 
όπως αναφέρθηκε).

Ο ορκιζόμενος, δίνει και μια δεύτερη ασυνήθη υπόσχεση, εν πολλοίς και ανέφικτη, 
η οποία συμπληρώνει μετά την Ηθική της πρώτης υπόσχεσης και την αντίστοιχη υλική 
κατά την οποία δέχεται ότι: 

θα μοιράζομαι μαζί του την περιουσία μου  
και θα τον βοηθώ όποτε έχει ανάγκη.

Με αυτές, τις δυο υποσχέσεις δημιουργεί τις προϋποθέσεις πλήρους ταύτισης του 
δασκάλου με το μαθητή. Δεν είναι εύκολο να συλλάβει κάποιος τη δύναμη της σχέσης 
που ωθεί κάποιον να μοιράζεται την περιουσία του. Μια τόσο στενή σχέση που φθάνει 
τα όρια της ταύτισης πρέπει να πηγάζει από αισθήματα τόσο υψηλά για τα οποία δεν 
υπάρχουν, γραπτές πηγές ή αρχαιολογικά ευρήματα που να την επιβεβαιώνουν. Να θε-
ωρήσουμε ότι ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία για μόρφωση στην Ιατρική και τόσα μεγάλα 
τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν ώστε να φθάνουν δάσκαλοι και μαθητές. σε τόσα 
υψηλά επίπεδα ταύτισης. Αυτά μένουν να αποδειχθούν.

Διαχρονικά τα αισθήματα της απόδοσης της τιμής, του σεβασμού και της εκτίμησης 
που κάποτε έτρεφε ο μαθητής για το δάσκαλο εξασθενούν σταδιακά, γιατί χάνουν τη 
λάμψη και την έντασή τους θαμπωμένα από τη σκοτεινή ομίχλη των σύγχρονων κοινω-
νικο-πολιτικών ανακατατάξεων. Στη σύγχρονη κοινωνία διαπιστώνεις την παρουσία ενός 
μηχανισμού ισοπέδωσης ηθικών αξιών και αρχών.

Ποια είναι τα αίτια που δημιούργησαν αυτό  
το θολό τοπίο στην εκπαιδευτική ατμόσφαιρα; 
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Ευθύνεται ο δάσκαλος ο οποίος δεν μπορεί να κρατηθεί στο βάθρο που τον είχε 
τοποθετήσει η κοινωνία; Έπαψε να αποτελεί πρότυπο για μίμηση; Έχασε το σεβασμό 
που είχαν κερδίσει οι προηγούμενοι γιατροί –κλινικοί –ερευνητές; Όλα αυτά συμβαίνουν 
όταν ο “ηγέτης” μόλις καθίσει στην καρέκλα της όποιας εξουσίας, χάνει την επαφή 
του με την όποια πραγματικότητα. Ενδιαφέρεται μόνο να τη διατηρήσει και όχι να την 
τιμήσει. Οι νέοι αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να περιμένουν τίποτα από κάποιους 
που τους έχει σαγηνεύσει η ηδονή της εξουσίας. Η απώλεια της εκτίμησης αποδομεί 
σταδιακά τις σχέσεις δασκάλου-μαθητή με όλες τις γνωστές συνέπειες.

§2.	καὶ	γένος	τὸ	ἐξ	αὐτοῡ	ἀδελφοῖς	ἴσον	ἐπικρινέειν	
ἄρρεσι,	καὶ	διδάξειν	τὴν	τέχνην	ταύτην,	ἢν	χρηΐζωσι	
μανθάνειν,	ἄνευ	μισθοῦ	καὶ	ξυγγραφῆς,	

§2.	θα	θεωρώ	τους	γιούς	του	ίσους	με	τους	αδελφούς	μου	
και	θα	τους	διδάξω	αυτήν	την	τέχνη,	αν	επιθυμούν	 
να	τη	μάθουν,	χωρίς	αμοιβή	και	συμφωνία	…

Ο ορκιζόμενος αφού έδωσε όλες τις δυνατές υποσχέσεις προς το δάσκαλό του, 
στην 1η § του Όρκου, θα προχωρήσει και σε άλλες ένορκες το ίδιο ασυνήθεις με τις 
προηγούμενες, οι οποίες τώρα αφορούν τα άρρενα μόνο τέκνα του δασκάλου τα οποία 
θεωρεί ως αδέλφιά του. 

Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι αν οι υποσχέσεις προς το δάσκαλο είναι το κόστος 
της ευγνωμοσύνης για την εκμάθηση της τέχνης, οι αντίστοιχες που αναλαμβάνει προς 
τα άρρενα τέκνα του δασκάλου είναι όπως υποστηρίζει ο Αποστολίδης1 ασφυκτικές και 
ακατανόητες. Αυτό γιατί ο ορκιζόμενος, είναι απόφοιτος πλέον ιατρικής σχολής. Η άπο-
ψη του Edelstein38, περί υιοθεσίας δεν γίνεται αποδεκτή, γιατί όχι μόνο πρόκειται περί 
πατροθεσίας, αλλά στην πραγματικότητα έχουμε μια αναγκαστική υιοθεσία, αφού οι 
υποσχέσεις του ορκιζόμενου δεν υπάρχει τρόπος να ανακληθούν. Από την άλλη πλευρά, 
τι είναι αυτό που υποχρεώνει τους γιους του δασκάλου να δεχθούν ως αδελφό, μαθητή 
του πατέρα τους; Φαίνεται εδώ ότι:

η σχέση που δημιουργεί η διδασκαλία ξεπερνάει  
τα σύγχρονα κοινωνικο-πολιτικά δεδομένα,  
ένας λόγος που τα καθιστά δυσνόητα. 

Η αναζήτηση των κοινωνικο-οικονομικών και των άλλων πτυχών αυτής της σχέσης 
επεκτείνει τα όρια αναζήτησης της αιτιολόγησής της και σε άλλα ευρύτερης σημασίας 
οινωνικά θέματα.

Στο συγκεκριμένο χωρίο, εγείρετε ένα σημαντικό θέμα Ηθικής διαβάθμισης, την οποία 
διάφοροι μελετητές προσπαθούν να αλιεύσουν. Ο ορκιζόμενος, “διαιρεί” τα παιδιά του 
δασκάλου του, αφού υπόσχεται ότι θα αναγνωρίζει ως αδέλφια του μόνο τα άρρενα. Αν 
οι υποσχέσεις προς τα άρρενα μέλη της οικογένειας του δασκάλου απορρέουν από την 
ευγνωμοσύνη, πώς είναι δυνατό στις περιπτώσεις αυτές να ερμηνευθούν οι απόψεις περί 
μισθού και ξυγγραφής. Από την άλλη πλευρά, αν το κύριο βάρος του Όρκου εστιάζεται 
στην επιθυμία του συντάκτη να διατηρήσει τη συνέχεια της τέχνης, που ασκούσαν οι ιερείς 
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και μάλιστα σε πράγματα που ήταν απόρρητα, γιατί βγάζει στην επιφάνεια οικονομικούς 
όρους με τόσο άκομψο τρόπο; Μήπως μας διαφεύγει κάποια ισορροπία ή συνθήκη 
που λειτουργούσε στις κοινωνίες της εποχής; Οι ερμηνείες της 2ης § παρουσιάζουν 
αντιφάσεις. Αργότερα όσοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το τμήμα αυτό του Όρκου 
αντιμετώπισαν δυσκολίες. Έτσι, όταν η αρχική μορφή του Όρκου χρησιμοποιήθηκε σε 
ιατρικές σχολές, το τμήμα αυτό παραλείφθηκε. Ο Αποστολίδης155, υποστηρίζει ότι “ο 
συντάκτης του Όρκου, ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει τη συνέχεια της τέχνης του ναού” 
και ότι όλα “τελούνται κατά τα συμπεφωνημένα χάριν του απορρήτου”. Κατά τον littré20 
ο Θεσσαλός (γιος του Ιπποκράτη) στον Πρεσβευτικόν ισχυρίζεται ότι 

ἡμεῖς δ’ Ἀσκληπιάδαι κατ’ ανδογένειαν  
(από άνδρα σε άνδρα)

Έτσι, αν ο δάσκαλος έχει μόνο θήλεα τέκνα ο ορκιζόμενος αν και υιοθετημένος απαλ-
λάσσεται κατά τον Edelstein20, από οιαδήποτε υποχρέωση προς αυτά. Ο ορκιζόμενος, 
τέλος απευθύνεται προς τους γιους του δασκάλου του, προς τους οποίους υπόσχεται 
ότι θα τους διδάξει την τέχνην, αν το επιθυμούν, χωρίς μισθό και ξυγγραφῆς.

Στο χωρίο αυτό, δίνεται μια ακόμη ευκαιρία να επανέλθουμε στο μεγάλο θέμα της 
επ’ αμοιβή διδασκαλίας του Ιπποκράτη. Ένα θέμα το οποίο διατηρείται διαχρονικά μέχρι 
τις μέρες μας χωρίς να έχει χάσει ούτε ίχνος από την προβληματική του. Αυτός ο προ-
βληματισμός, διακατέχει και τη σημερινή κοινωνία, η οποία το αναδεικνύει καθημερινά, 
σχεδόν, με το περίφημο φακελάκι του γιατρού156. Ενδείξεις για την επ’ αμοιβή διδασκα-
λία του Ιπποκράτη, έχουμε μόνο από τον Πρωταγόρα του Πλάτωνα140. Παρά τις όποιες 
αδυναμίες της η άποψη αυτή έχει υιοθετηθεί από όλους σχεδόν τους μελετητές όπως 
ο littré157, ο Κούζης158 και ο Jouanna40. Τα συμπεράσματα, που βγαίνουν από την αξιο-
λόγηση αυτού του χωρίου είναι: α) η άνευ μισθού διδασκαλία αποκλείει την προέλευση 
του Όρκου από τη Σχολή του Πυθαγόρα. Αυτό γιατί όλες οι μαρτυρίες, για την είσοδο 
και φοίτηση στη σχολή προϋποθέτουν την υποχρεωτική καταβολή διδάκτρων και β) η 
άνευ ξυγγραφής διδασκαλία αποκλείει την Ιπποκρατική προέλευση του Όρκου, επειδή 
η συγγραφή δεν ήταν παρά η συμφωνία για την τήρηση των απόρρητων του ναού και 
δεν είχε καμία σχέση με το πνεύμα της σχολής του Ιπποκράτη1.

Πιστεύω ότι όλες αυτές οι συμφωνίες κινούνται σε ένα πλαίσιο που στόχο έχει τη 
διατήρηση και συντήρηση μιας μυστικιστικής λειτουργίας, αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε σε μια 
προσπάθεια να διευρυνθεί ο ιατρικός χώρος όπως υποστηρίζει ο Γαληνός στο Υπόμνημα 
στον Όρκο159. Αυτό το Υπόμνημα είναι γνωστό μόνο μέσω της αραβικής παράδοσης. Στοι-
χεία για το Υπόμνημα αυτό παρέχονται από τον Rosental160. Αυτά βέβαια παράλληλα με 
τις απόψεις των ιερέων της εποχής οι οποίοι προκειμένου να διατηρήσουν τα κεκτημένα 
χρησιμοποιούν μεθόδους που δύσκολα γίνονται κατανοητές από το σύγχρονο γιατρό.

§2.	παραγγελίης	τε	καὶ	ἀκροήσιος	καὶ	τῆς	λοιπῆς	ἁπά-
σης	μαθήσιος	μετάδοσιν	ποιήσεσθαι	υἱοῖσί	τε	ἐμοῖσι,	
καὶ	τοῖσι	τοῦ	ἐμὲ	διδάξαντος,	καὶ	μαθηταῖσι	συγγε-
γραμμένοισι	τε	καὶ	ὡρκισμένοις	νόμῳ	ἰητρικῷ,	ἄλλῳ	
δὲ	οὐδενί.
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§2.	θα	διδάξω	τους	κανόνες	δεοντολογίας	και	τα	απόρ-
ρητα,	καθώς	και	όλες	τις	υπόλοιπες	γνώσεις	στους	
γιούς	μου,	στους	γιους	του	δασκάλου	μου	και	στους	
μαθητές	μου	που	αποδέχθηκαν	τη	συμφωνία	και	
ορκίσθηκαν	κατά	τη	συνήθεια	των	ιατρών,	και	σε	
κανέναν	άλλο.

Οι λέξεις, παραγγελία και ἀκρόασις, καθώς και η φράση λοιπῆς ἁπάσης μαθήσι-
ος, έχουν προκαλέσει μεγάλες δυσκολίες στους μελετητές, όσον αφορά την αληθινή 
σημασία με την οποία χρησιμοποιούνται εδώ. Οι ερευνητές διαφωνούν μεταξύ τους, 
με αποτέλεσμα ο καθένας υποστήριξε την άποψή του με διαφορετικά επιχειρήματα. 
Ο Λυπουρλής3 γράφει: “Και ήταν τόσο αποκαρδιωτικά τα αποτελέσματα των σχετικών 
συζητήσεων, ώστε ο Jones26 συνοψίζοντας τις συζητήσεις, εως τις μέρες του, διατύπωσε 
τη δική του άποψη με τον ακόλουθο τρόπο: 

Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι ειδικοί επιστήμονες θα βρουν τη 
διαίρεση της διδασκαλίας σε παραγγελίην, ακρόασιν και λοιπήν 
μάθησιν περίεργη και ασυνήθιστη.

Ο όρος παραγγελίης, αποδόθηκε από τους περισσότερους μελετητές ως παραγγέλματα, 
κανόνες, εντολές. Προέκυψε τότε το ερώτημα: ποιο ήταν το περιεχόμενο των κανόνων 
και ποιούς αφορούσαν; Ο littré20 δέχεται (παρά τις αμφιβολίες που διατύπωσε), ότι:

ο όρος παραγγελία σημαίνει τα υπό μορφήν αξιωμάτων 
παραγγέλματα, που αφορούν τις δεοντολογικές σχέσεις του 
γιατρού προς το δάσκαλό του και προς τους άλλους γιατρούς, 
του γιατρού προς τον άρρωστο και το κοινό, γενικότερα δε τη 
δεοντολογία της άσκησης της ιατρικής.

Ο ίδιος μελετητής20, παραπέμπει στο βιβλίο της Ιπποκρατικής Συλλογής Παραγγελί-
αι, ο τίτλος του οποίου ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό του (παραγγελίαι = κανόνες, 
εντολές, συμβουλές, διδάγματα). Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει κανόνες δεοντολογίας 
και ιατρικής ηθικής, πρόκειται δηλαδή για τη φιλοσοφία της ηθικής του γιατρού. Το 
έργο της Ιπποκρατική Συλλογής, με τον τίτλο Παραγγελίαι, στην πραγματικότητα είναι 
μια κωδικοποίηση των κανόνων που είχαν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου στο 
πλαίσιο του ιατρικού επαγγέλματος, όσον αφορά τη συμπεριφορά του γιατρού. Ο Cas-
tiglioni161, κατατάσσει την πραγματεία Παραγγελίαι162, στα Ηθικά βιβλία της Συλλογής, 
ενώ ο Jouanna40 υποστηρίζει ότι ανιχνεύει το πορτραίτο του ιδανικού γιατρού. Την κορύ-
φωση της φιλοσοφίας της Ηθικής συναντάμε στην 6η § της πραγματείας162 η οποία λέει:

§ 6. ἢν γάρ παρῇ φιλανθρωπίῃ, πάρεστι και φιλοτεχνίῃ

και σε μτφρ Αποστολίδη102

όπου υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο 
εκεί υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη
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Οι μελετητές των έργων της Ιπποκρατικής Συλλογής, έχουν πάρει μια κατεύθυνση, 
στην προσπάθειά τους να αποδώσουν λέξεις ή φράσεις του Όρκου, η οποία μόνο προ-
βλήματα μας δημιουργεί. Ας δούμε συνεπώς αυτά τα στοιχεία από τη λογική τους πλευρά, 
η οποία όσο και να ήταν διαφορετική από εκείνη των αρχαίων, θα πρέπει να υπάρχει 
μια κοινή συνισταμένη που να ακολουθεί τις διαδικασίες της Ιατρικής Εκπαίδευσης, τις 
οποίες αυτοί πρώτοι μας δίδαξαν. Με άλλα λόγια, εάν η πραγματεία Παραγγελίαι, περι-
γράφει τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που έπρεπε να ακολουθεί ο γιατρός της 
εποχής, πώς είναι δυνατόν την ίδια στιγμή η ανάγκη για την επιστήμη και τον άνθρωπο 
να διαχωρίζεται σε δυσνόητες πράξεις και με αντίστοιχες λέξεις;

Κανόνες δεοντολογίας συναντάμε και σε άλλα βιβλία της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
όπως είναι: το Περί Ευσχημοσύνης, Περί Ιατρού, Περί Αρχαίας Ιητρικής, Περί Φύσεως, 
Περί Τέχνης. Εδώ ο Αποστολίδης163 θέτει ορισμένα ερωτήματα- προβληματισμούς όπως: 
α) δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η ιατρική δεοντολογία διδασκόταν κατά 
τους κλασικούς χρόνους ως “ιδιαίτερο μάθημα”, όταν αυτό δεν συμβαίνει ούτε σήμερα, 
β) γιατί οι κανόνες έπρεπε να μνημονεύονται στον Όρκο, όταν η πολιτεία αδιαφορούσε 
για την τιμωρία των άμαθων γιατρών και γ) δέχεται την άποψη του Jones26 ότι “μόνο 
συντεχνίες με ανώτερες αρχές ενδιαφέρονται για τη συνέχεια και την τήρηση του τυπι-
κού”. Οι συντεχνίες όμως δεν ήταν τόσο ευρείας αποδοχής ούτε είχαν την δύναμη που 
απαιτείται για την εφαρμογή τους ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση του βίου τους. 
Ανεξάρτητα αν διδασκόταν η Ιατρική δεοντολογία ως ιδιαίτερο μάθημα, στις περισσό-
τερες ιατρικές σχολές υπήρξε η προσπάθεια κωδικοποίησης των κανόνων ηθικής και 
δεοντολογίας, τους οποίους θα γνώριζαν οι επίσημοι γιατροί. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι 
ιατρικές Σχολές πιθανόν να μην άρχισαν την αναζήτηση, συγκέντρωσης και διδασκαλία 
των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας προοδευτικά. Πρώτα δηλαδή να άρχισε η σχολή 
του Ιπποκράτη και να ακολούθησαν οι άλλες σχολές. Συνεπώς, δεν κατανοώ γιατί θα 
πρέπει να παρακωλύουμε τη φυσιολογική ροή της σκέψης, βάζοντας προσκόμματα ή 
δημιουργώντας παράπλευρα ερμηνευτικά στοιχεία. Γιατί τα πράγματα να μην είναι πιο 
απλά και συνεπώς πιο κατανοητά; Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία κανόνων ηθικής 
και δεοντολογίας δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι διαμορφώθηκαν με την πρώτη εφαρ-
μογή της Ιατρικής Τέχνης.

Ένα τόσο σημαντικό σύνολο κανόνων υψηλής ηθικής σύλληψης 
πρέπει να υπέστη την επεξεργασία και τη δοκιμασία πολλών 
ευφυών γιατρών στη διαδρομή πολλών χρόνων.

Γιατί να μην σκεφθούμε ότι την εποχή εκείνη οι γιατροί με εκπαίδευση αναζητούσαν 
τον τρόπο με τον οποίο θα καθιστούσαν την εκπαίδευση τους αποδεκτή από όλους. Αυτή 
όμως η διαδικασία για να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά, αλλά το κυριότερο 
να μπορεί να γίνει αποδεκτή και από την κοινωνία, έπρεπε να λειτουργεί με κανόνες. 
Αυτοί είναι που χρειάστηκαν μεγάλο κόπο και χρόνο να ολοκληρωθούν.

Ο Λυπουρλής3 στηριζόμενος σε αρχαίες μαρτυρίες όπως αυτές του Diels-Kranz164, 
υποστηρίζει ότι οι λέξεις παραγγέλματα, μαθήσεις, ακροάσεις είχαν μια ειδική χρήση 
στα πλαίσια πυθαγορικής διδασκαλίας. Έτσι, με βάση τις αρχαίες αυτές μαρτυρίες 
με τον όρο παραγγέλματα, εννοούσαν τους σύντομους, πρακτικής φύσεως και χωρίς 
θεωρητικές εξηγήσεις κανόνες, είναι δηλαδή αξιώματα ενδεχομένως όμοια με τα ακού-
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σματα των πυθαγόριων: 

ἔστι δέ ἡ μέν τῶν ακουσματικῶν φιλοσοφία Ἀκούσματα 
ἀναπόδεικτα και ἄνευ λόγο (χωρίς αποδείξεις και αιτιο-
λογήσεις) ὃτι οὕτως πρακτέον, και τ’ ἄλλα ὃσα παρ’ ἐκεί-
νον ἐρρέθη.

Τον όρο παραγγελία τον βρίσκουμε στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη165, που εκεί 
σημαίνει τους κάθε είδους επαγγελματικούς κανόνες, αυτούς που διαμορφώνονται με τον 
καιρό και την πείρα σε κάθε επάγγελμα. Δεν θα απείχαμε πολύ από την πραγματικότητα 
αν προβάλλαμε τον ισχυρισμό ότι οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας δεν αποτελούν 
ανακάλυψη μιας περιόδου αλλά εκφράζουν συσσωρευμένη εμπειρία πολλών γιατρών, 
οι οποίοι προφανώς διδάχθηκαν από τα σφάλματα τα δικά τους ή κάποιων άλλων. Από 
την άλλη πλευρά, η αξιοπιστία τους έχει δοκιμαστεί στο χρόνο αφού ουδείς μπόρεσε 
να τους αλλάξει ή να προσθέσει νέους.

Όσον αφορά τη λέξη ακρόασις, ενώ όλοι οι μελετητές συμφωνούν ότι με τον όρο 
νοούνται προφορικά μαθήματα, δημιουργήθηκε πάλι ένα ερώτημα όσον αφορά στον 
προσδιορισμό του περιεχομένου των μαθημάτων. Ο littré συμφωνεί ότι ο όρος σημαίνει 
την προφορική διδασκαλία της ιατρικής. Κατά τον Edelstein ἀκροάσεις, θα έπρεπε να 
ονομάζονται γενικά τα μαθήματα, οι παραδόσεις, ενώ με τον όρο μαθήσεις, θα πρέπει 
να δηλώνονται όλες οι υπόλοιπες σπουδές θεωρητικές, ή πρακτικές.

Εδώ διαπιστώνουμε ότι έχουμε τις πρώτες προσπάθειες σε πρωτόλεια μορφή της 
δημιουργίας κανόνων εφαρμογής της Ιατρικής Εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά προκύ-
πτουν από τη 2η § του Όρκου, στην οποία ο γιατρός ορκίζεται, ότι θα θεωρεί ίσον με 
τους γονείς του, αυτόν που τον δίδαξε αυτήν την τέχνη.

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

§3.	Τη	δίαιτα	θα	την	χρησιμοποιήσω,	κατά	τις	δυνάμεις	
μου	και	κατά	την	κρίση	μου,	για	την	ωφέλεια	των	
αρρώστων	και	θα	αποφύγω	κάθε	βλάβη	και	αδικία.	

Στην 3η §, ο Όρκος εισέρχεται πλέον στο αμιγώς ιατρικό μέρος, όπως συμβαίνει 
και με την 4η και 6η §, αναφέρεται δηλ. στην παροχή ιατρικής φροντίδας προς τον 
άρρωστο. Ο συντάκτης, του όρκου, προσδιορίζει με σαφήνεια ότι τα διαιτήματα θα τα 
χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει τους πάσχοντες και όχι τους υγιείς. 

Η βάση της φιλοσοφίας του Όρκου είναι αναμφισβήτητα η φράση

ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν

γνωστή στον ευρωπαϊκό χώρο ως

Primum non nocere ή First do not harm

Αν αναλύσουμε τη φράση αυτή διαβάζοντας τη συνείδηση του γιατρού δεν μπορεί 
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να σημαίνει τίποτα άλλο παρά:

Ανακούφιση του αρρώστου από τον πόνο

Γιατί τι άλλο, θα διερωτηθούμε, μπορούσε να προσφέρει ο γιατρός της εποχής; 
Άλλωστε οι γιατροί από τα πρώτα βήματα της εκπαίδευσής τους μαθαίνουν ότι δύο 
είναι τα σημεία που κινητοποιούν τον άρρωστο περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο: 
Ο πόνος και ο πυρετός.

Στη βάση της λογικής αυτής αλλά και διαβάζοντας τη συνείδηση του γιατρού δεν 
μπορεί να γίνει κατανοητό πώς είναι δυνατό να αφήσει τον άρρωστο να υποφέρει, όταν 
είναι σε θέση να τον βοηθήσει. Όταν ανακουφίζει ο γιατρός τον άρρωστο από τον πόνο 
αυτό που επιτυγχάνει είναι να τον επαναφέρει στην κατάσταση “φυσιολογικής” υγείας, 
κατά το δυνατόν, μέχρις ότου μπορέσει να αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα. 

Σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να είναι  
στις προθέσεις του να παραβιάσει κατά  
τον οιονδήποτε τρόπο την ανθρώπινη ζωή

Η ανάλυση και αξιολόγηση των λέξεων και σ’ αυτήν την παράγραφο παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, το οποίο παρέμεινε έντονο μέχρι τις μέρες μας. Ο 
Λυπουρλής3, σκιαγραφεί μια από τις πτυχές του θέματος, μέσα από τις αναλύσεις 
μεγάλων μελετητών, όπως ο Deichgräder ο οποίος έγραψε ότι: 

Συχνά στον Όρκο για να τονισθεί και να εξαρθεί κάτι,  
που έχει ιδιαίτερη σημασία, χρησιμοποιούνται, δίπλα δίπλα,  
δυο νοηματικά ισοδύναμες εκφράσεις, ή προτάσεις.

Για παράδειγμα: 

ἀδικίης καί φθορίης, επιτελέα ποιέοντι καί μή συγχέοντι, 
παραβαίνοντι και επιορκέοντι, ἁγνώς καί ὁσίως, βίον κοι-
νώσεσθαι και χρεῷν χρηίζοντι μετάδοσιν ποιήσεσθαι.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε κάτι που έχει 
προβληματίσει ιδιαίτερα τους γιατρούς. Οι φιλόσοφοι, 
αναλύουν τις λέξεις με ένα έντονο πάθος και με νοήματα που 
διαπλέκονται και δημιουργούν σύγχυση στον απλό αναγνώστη.

Ο Ιπποκράτης, είναι ο πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με τη δίαιτα των 
αρρώστων από βαριά νοσήματα. Οι θέσεις που διατύπωσε φαίνεται ότι άλλαξαν 
την πορεία πολλών ασθενειών. Στο περί Διαίτης οξέων166 αναφέρεται: 

Ὃτι πρῶτος αὐτός ἐστίν ὁ τὸ ζήτημα προβάλλων τοῦτο  
καὶ λύσας εὔδηλον ἐστίν ἐκ ταύτης τῆς ῥήσεως.

Ο όρος διαιτήματα απαντάται στα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής και μάλιστα 
ως συνώνυμος του όρου δίαιτα. Είναι γενικός όρος, τον οποίο ο Αποστολίδης167, στο 
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έργο του Ερμηνευτικό λεξικό πασών των λέξεων του Ιπποκράτους, τον μεταφράζει: “ο 
τρόπος διατροφής, οι διατροφικοί κανόνες των υγιών και των πασχόντων”. Οι μελετητές 
μεταφράζουν τον όρο ως: ρεγιμε168, τρεατμεντ26, διετετιψ μεασθρεσ38. Οι Λυπουρλής41 
και Κιαπόκας2 δίνουν αντίστοιχα τους όρους: συνταγές ιατρικές και θεραπευτική δίαιτα. 
Η χρήση του όρου διαιτήματα είναι περιορισμένη και αναφέρεται στη θεραπεία των 
αρρώστων, μέρος της οποίας είναι και αυτά.

Από τα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής, που πραγματεύονται το κεφάλαιο της 
δίαιτας όπως: Περί Ἀρχαίης Ιητρικῆς, Περί Διαίτης Οξέων Νοσημάτων, Ι, ΙΙ, Περί φύ-
σιος ἀνθρώπου, Περί Διαίτης Ι-ΙΙΙ, Περί Διαίτης Υγιεινῆς, Περί τροφῆς, φαίνεται ότι η 
δίαιτα αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο της δραστηριότητας των Ιπποκρατικών γιατρών. 
Στο έργο, Περί Ἀρχαίης Ιητρικῆς, αναδεικνύεται η σημασία που ασκούν οι διάφορες 
μορφές δίαιτας στους υγιείς και στους αρρώστους. Από το έργο αυτό προκύπτει ότι 
η διαιτητική, ήταν ο πρώτος κλάδος της ιατρικής επιστήμης. Υποστηρίζεται ότι δεν θα 
είχε ανακαλυφθεί η Ιατρική τέχνη αν οι άρρωστοι μπορούσαν να γίνουν καλά με τις ίδιες 
τροφές που κατανάλωναν και οι υγιείς. Ο Ιπποκρατικός γιατρός, προέβλεψε την ανάγκη 
χορήγησης ειδικής δίαιτας στον άρρωστο, γεγονός που οδήγησε στην έρευνα για την 
επιβεβαίωση της άποψης αυτής. Η άγνοια, για την αιτία των νοσημάτων οδήγησε τους 
Ιπποκρατικούς γιατρούς στη διατύπωση της άποψης ότι τα νοσήματα προκαλούνται 
από τα διαιτήματα και τον εισπνεόμενο αέρα.

§4.	Οὐ	δώσω	δὲ	οὐδὲ	φάρμακον	οὐδενὶ	αἰτηθεὶς	θανά-
σιμον,	οὐδὲ	ὑφηγήσομαι	συμβουλίην	τοιήνδε…

§4.	Το	θανάσιμο	φάρμακο,	όταν	μου	ζητηθεί,	δεν	θα	
χορηγήσω	σε	κανέναν,	ούτε	θα	δώσω	παρόμοια	
συμβουλή

Εάν η τήρηση και η εφαρμογή του Όρκου προβληματίζει τους νέους γιατρούς της 
εποχής μας, αυτός ο προβληματισμός αναδύεται με τη μεγαλύτερη ένταση από την 
ανάγνωση του περιεχομένου της 4ης §. Ένας λόγος, είναι ότι καθορίζει κατά τρόπο 
αρνητικό τις υποχρεώσεις και τη συμπεριφορά του γιατρού. Το άρθρο αυτό δημιουργεί 
τα ίδια ερωτήματα με εκείνα της 6ης §.

Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας.

Οι περισσότεροι, από τους νεώτερους μελετητές του Όρκου συμφωνούν κατά τον 
Λυπουρλή3, ότι με τη φράση 

Οὐ δώσω φάρμακον θανάσιμον

ο γιατρός υπόσχεται: α) να μη βοηθήσει ποτέ άρρωστό του που θα σκεφτόταν να αυτο-
κτονήσει, δηλαδή δεν θα δεχθεί ποτέ να εφοδιάσει τον άρρωστό του, με το απαραίτητο 
δηλητήριο για την αυτοκτονία και β) ότι δεν θα συμβουλέψει ποτέ τον άρρωστό του να 
πάρει δηλητήριο. Η διατύπωση της πρότασης, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο άρρωστος 
που ζητάει το δηλητήριο είναι δυνατό να είναι είτε υγιής, ο οποίος θέλει να αυτοκτονή-
σει, είτε βαριά πάσχων. 

Στο δυτικό κόσμο όπως υποστηρίζει ο lloyd169, το όνομα του Ιπποκράτη εκφράζει την 
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έννοια του ιδανικού, του καλού γιατρού. Την έννοια αυτή ο Ιπποκράτης τη μεταφέρει 
στον Όρκο στη προσπάθειά του να διαχωρίσει το θεραπευτή από το δολοφόνο. Η έννοα 
αυτή προστατεύει το γιατρό ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφαιρέσει τη 
ζωή του αρρώστου η οποία είναι απαραβίαστη. Όλα αυτά αν αναλογιστούμε ότι ζούμε 
σε μια κοινωνία η οποία προσπαθεί πάντα να ρίξει το βάρος κάθε αρνητικής έκβασης 
στο γιατρό. Ο Όρκος υποστηρίζει όχι μόνο το γιατρό, και τον άρρωστο αλλά ακόμη την 
οικογένεια και την κοινωνία.

Οι άρρωστοι που αναζητούν το θανάσιμο φάρμακο διαιρούνται σε δυο ομάδες126,170. 
Τα ερωτήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής είναι τα 
ακόλουθα: α) Ποιες οι επικρατούσες απόψεις την αρχαία εποχή, και ποια η δυνατότητα 
προσέγγισης στις πηγές παραγωγής δηλητηρίων; β) Ποια η συχνότητα και ποιες οι αρ-
χαίες μαρτυρίες για την αυτοκτονία;

Κατά τον Edelstein68, στην αρχαιότητα υπήρχε η δυνατότητα να ζητήσει ο άρρω-
στος από το γιατρό βοήθεια για να αυτοκτονήσει. Στην καθημερινότητα, πολύ συχνά, 
οι άρρωστοι κατέφευγαν στην αυτοκτονία, όταν δεν μπορούσαν να αντέξουν άλλο τον 
πόνο, ή όταν υπήρχε βεβαιότητα ότι δεν μπορούσαν να περιμένουν καμία βοήθεια, για 
την αντιμετώπιση της νόσου τους. Έχουμε παράλληλα και ενδείξεις ότι η κοινωνία στην 
αρχαία εποχή δεν καταδίκαζε apriori έναν εκούσιο θάνατο. Δεν πρέπει όμως να ξεχνά-
με ότι και ο γιατρός ήταν ο πλέον αρμόδιος, γιατί είχε τις απαραίτητες γνώσεις για τα 
δηλητήρια, για να υποδείξει εκείνα που ήταν καταλληλότερα και θα προκαλούσαν το 
θάνατο με το λιγότερο πόνο. Ο Edelstein68, στο έργο του Ιπποκρατικός Όρκος αναφέρει 
ότι αν ο γιατρός, στον οποίον απευθύνεται ο άρρωστος, ήταν βέβαιος ότι η κατάστασή 
του ήταν μη αναστρέψιμη δεν δίσταζε να δώσει άμεσα, ή έμμεσα τη συμβουλή του να 
αυτοκτονήσει.

Έρχεται όμως ο Deichgräber67, ο οποίος δεν δέχεται ότι στην αρχαιότητα υπήρχε 
το πρόβλημα της ευθανασίας. Η απάντηση του Edelstein, δυστυχώς χωρίς ενδεικτικά 
στοιχεία, χαρακτήρισε καθημερινή πραγματικότητα τη μορφή ευθανασίας που αναφέ-
ραμε. Αφού συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί ο Όρκος απαγορεύει στο γιατρό να βοηθήσει 
αυτόν που θέλει να αυτοκτονήσει; Η απάντηση και στο ερώτημα αυτό έρχεται από την 
εμμονή του Edelstein με τις θεωρίες των πυθαγορείων. Είναι γνωστό, ότι οι πυθαγόρειοι 
ήταν οι μόνοι, οι οποίοι απαγόρευαν την αυτοκτονία στην αρχαιότητα. Έτσι, ο Edelstein, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: 

το γεγονός ότι στον Ιπποκρατικό Όρκο ο γιατρός δένεται 
με την υποχρέωση να μη βοηθήσει τον άρρωστο που θέλει 
να αυτοκτονήσει, ή ακόμη να μην τον συμβουλεύσει να 
αυτοκτονήσει, δείχνει επίδραση πυθαγορικών διδασκαλιών

Το φάρμακο στην αρχαία εποχή είχε διπλή σημασία, εκείνη του ιάματος και του δη-
λητηρίου. Δεν μπορεί όμως να αμφισβητηθεί ότι αναφέρονται παρόμοιες περιπτώσεις, 
η χρονολόγισή τους όμως δεν συμπίπτει με την εποχή της δημιουργίας του όρκου. 

Καταρχήν, πρέπει να δούμε πώς αναλύεται η λέξη φάρμακο. Της αποδίδουν μια ευ-
ρύτερη σημασία, όπως είναι εκείνη της ιατρικής βοήθειας, ή κάθε μέσου για θεραπεία, 
ή πρόκληση βλάβης; Ετυμολογικά, η λέξη προέρχεται από το φέρω και το άκος, που 
σημαίνει θεραπεία, ή κατ΄ άλλους από το φέρω και άχος, που σημαίνει οδύνη, βλάβη. 



221

σΚεψεισ ενοσ συΓχρονου Γιατρου Για την «επιΚοινωνια» με τισ ιπποΚρατιΚεσ αρχεσ Και την ιστορια τησ επιστημησ του

Κατά το Μπαμπινιώτη4, αποτελεί μετονομαστικό παράγωγο αμάρτυρου ουσιαστικού 
φάρμαξ-ακος. Η ετυμολογική προέλευση της λέξης φάρμακο δεν έχει διευκρινιστεί. 
Στην Πραγματεία της Ιπποκρατικής συλλογής Περί Τέχνης171, ορίζεται ότι το έργο της 
Ιατρικής είναι (μτφρ Δ. Λυπουρλής3):

να διώχνει τελείως από τους αρρώστους ό,τι τους κάνει να 
υποφέρουν, να αμβλύνει τη σφοδρότητα των ασθενειών τους...

Αν αυτός είναι ο στόχος της Ιατρικής, ο Αποστολίδης172 διερωτάται με ποια αναλγητικά 
φάρμακα θα απαλύνει τον πόνο, με τα ὀδυνήφατα, του Ομήρου και τα προσηνῆ του 
Πινδάρου173, τα παυσίπονα, τα λυσίπονα, τα παυσώδινα, τα ἀκεσώδυνα, τα λυτικά 
του πόνου φάρμακα των Ιπποκρατικών, όταν καμία από τις προηγούμενες λέξεις δεν 
μνημονεύονται στη συλλογή;

Ο lichtenthaeler174, βλέπει το πρόβλημα από άλλη οπτική γωνία. Τονίζει ότι υπάρχει 
ομοιότητα των αρνήσεων με εκείνες που περιγράφονται στην 6η περίπτωση αρρώστου 
της Ενότητας Α του 3ου βιβλίου των Επιδημιών175, ένα βιβλίο που θεωρείται γνήσιο έργο 
του Ιπποκράτη.

ούδ’ ἐπεθύμησεν ὀυδενός 
οὐδ’ ἔπινεν ούδέν ἄξιον λόγου

Η ηθική του Όρκου είναι θεμελιώδης αρχή και όχι μια μέση συμβιβαστική ηθική. Ο 
Κιαπόκας2, υποστηρίζει ότι αφορά μια μειονότητα και αποτελεί σημείο αντιπαράθεσης. 

Ουδέ υφυγήσομαι ξυμβουλήν τοιήνδε 

Στο άρθρο αυτό τονίζεται ακόμη περισσότερο η αυστηρότητα του Όρκου. Αυτό γιατί 
όχι μόνο απαγορεύει στο γιατρό να χορηγήσει θανατηφόρο φάρμακο, όταν θέλει να 
ανακουφισθεί ο άρρωστος από τους βασανιστικούς πόνους, που του προκαλεί η νόσος, 
αλλά επιπλέον του απαγορεύει ακόμη και την παροχή συμβουλών σχετικά με το ειδικό 
για την περίπτωση δηλητήριο. Την αρχαία εποχή η άμεση, ή έμμεση συμβολή για τη λήψη 
θανατηφόρων φαρμάκων, ανεξάρτητα αν είχαν ασκηθεί πιέσεις στο γιατρό, αποτελούσε 
συναίνεση, και συνεπώς και συμμετοχή του γιατρού στην αυτοκτονία2. 

Η άποψη ενός υγιούς, ο οποίος αναζητά από το γιατρό του θανάσιμο φάρμακο, ή τη 
συμβουλή του για επιλογή του κατάλληλου δηλητηρίου, με σκοπό τον ταχύ και ανώδυνο 
θάνατο, κρίνεται αστήρικτη και εμπαθής. 

Αστήρικτη, γιατί είχε τη δυνατότητα να το προμηθευτεί κατ’ αρχήν από τους ριζο-
τόμους, οι οποίοι ήταν οι συλλέκτες φαρμακευτικών βοτάνων, τα οποία προμήθευαν 
στους γιατρούς, για την παρασκευή φαρμάκων, ή στους φαρμακοπώλες. Άλλη πηγή, 
αποτελούσαν οι φαρμακοπῶλαι ή φαρμακοτρίβαι, οι οποίοι τα πουλούσαν ελεύθερα 
στην αγορά. Υπήρχαν ακόμη οι φαρμακεῖς και οι φαρμακίδες, το επάγγελμα των οποίων 
ήταν η παρασκευή και η πώληση δηλητηρίων.

Εμπαθής, γιατί δεν υπάρχουν μαρτυρίες για γιατρούς που συμμετείχαν σε τέτοιες 
πράξεις. Εάν, σε μια ιστορία αιώνων, υπάρχουν περιπτώσεις γιατρών οι οποίοι έναντι 
αμοιβής, ή μετά από πίεση χορήγησαν δηλητήριο, ή άλλων που αρνήθηκαν τη χορήγη-
ση δεν μπορεί παρά να θεωρηθούν οι εξαιρέσεις που δικαιώνουν τον κανόνα. Υπάρχει, 
συνεπώς1:
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η Ηθική των πολλών, των ανώνυμων, η οποία δεν αναδεικνύεται, 
γιατί την Ηθική τους απέναντι στην τέχνη (ιατρική) την αντλούμε 
συμπτωματικά από την ιστορία επώνυμων, τους οποίους 
υπηρέτησαν και σε ουδεμία περίπτωση υποκαθιστούν, ούτε 
αντιπροσωπεύουν τους πολλούς

§4.	Ὁμοίως	δὲ	οὐδὲ	γυναικὶ	πεσσὸν	φθόριον	δώσω.

§4.	Επίσης	δεν	θα	χορηγήσω	σε	γυναίκα	εκτρωτικό	
υπόθετο.

Η 2η § του άρθρου 4 αναφέρει:

Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω

Ο γιατρός, ορκίζεται ότι δεν θα χορηγήσει ποτέ θανατηφόρο φάρμακο, για ευθα-
νασία, ούτε θα δώσει σε έγκυο γυναίκα πεσσόν φθόριον Ο γιατρός, δίνει τώρα μια νέα 
υπόσχεση με την οποία τάσσεται υπέρ της ζωής και ορκίζεται ότι δεν θα χορηγήσει 
πεσσόν φθορίου (κολπικό υπόθετο) σε έγκυο γυναίκα. Τα κολπικά αυτά υπόθετα (φθόριοι 
πεσσοί), χορηγούνται από τον κόλπο για το θάνατο (φθορά) του ζώντος εμβρύου. Στην 
Ιπποκρατική Συλλογή, φέρονται με το όνομα εκβόλια, ή διεκβόλια. 

Το άρθρο αυτό αρχίζει και τελειώνει με δυο αρνήσεις οι οποίες αποδίδονται με το οὐ 
δώσω. Με τις δυο αυτές αρνήσεις δίνεται η εντύπωση της ολοκλήρωσης της άρνησης 
παροχής θανατηφόρου φαρμάκου. Αυτό συμβαίνει γιατί και η έκτρωση είναι θάνατος. 

Πεσσός φθόριος: είναι το μάλλινο, ή λινό ξαντό σχήματος πεσσού, το οποίο εμποτί-
ζεται με ορισμένα φάρμακα και εισάγεται στον κόλπο για να καταστραφεί το έμβρυο69. 
Η περιγραφή της έκτρωσης στην κλασική εποχή και οι τρόποι συντηρητικής αντιμετώ-
πισής της, περνά μέσα από την ανάλυση του κοινωνικού βίου και των ηθών της εποχής. 
Η έκτρωση δεν καταδικαζόταν Ηθικά στην αρχαία Ελλάδα175,177, με εξαίρεση ορισμένες 
πόλεις στις οποίες επέσυρε την τιμωρία του νόμου. Στον Αριστοτέλη178, διαπιστώνουμε 
κάποια πρόοδο, αφού δέχεται την έκτρωση με τον όρο όμως να γίνει πριν το έμβρυο: 

αἴσθησιν ἐγγεννέσθαι και ζωήν τό γάρ ὃσιον  
και το μη διωρισμένου τῇ αἰσθησει και τῷ ζῆν ἔσται

Από άλλο έργο του Αριστοτέλη179, πληροφορούμεθα ότι το κύημα δεν έχει αἴσθησιν, 
παρά μόνον μετά την 40η ημέρα της κύησης.

Ο Edelstein68, επανέρχεται για άλλη μια φορά στους Πυθαγόρειους, για να υποστη-
ρίξει ότι ο Όρκος έχει την προέλευσή του απ’ αυτούς, αφού θεωρούσαν την έκτρωση 
πράξη αξιοκατάκριτη. Ο Λυπουρλής69, σημειώνει ότι ο Deichgaber67 είχε επισημαίνει την 
ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι λεγόμενες Γνώμες του Φωκυλίδη180

μηδέ γυνή φθείρη βρέφος έμβρυον ἑνδόθι γαστρός

Ο Edelstein68, στον Ιπποκρατικό Όρκο, σημειώνει ότι το ποίημα που παραδόθηκε με 
το όνομα του Φωκυλίδη είναι γραμμένο τον 1ο αιώνα μ.Χ., από κάποιον που γνώριζε την 
Παλαιά Διαθήκη69.
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§5.	Ἁγνῶς	δὲ	καὶ	ὁσίως	διατηρήσω	βίον	τὸν	ἐμὸν	 
καὶ	τέχνην	τὴν	ἐμήν.

§5.	Αγνή	και	καθαρή	θα	διατηρήσω	τη	ζωή	μου	 
και	την	τέχνη	μου.	

Η 5η § προσδιορίζεται από τρία χαρακτηριστικά στοιχεία: είναι σύντομη, περιεκτική 
και σημαντική. Βρίσκεται στο μέσο του Όρκου και με τη διαίρεση που ακολουθούν ορι-
σμένοι μελετητές προηγείται, ή έπεται τεσσάρων άλλων άρθρων. Στη χωροθέτηση αυτή, 
πολλοί επιχειρούν να δώσουν διάφορες ερμηνείες. Για παράδειγμα, ο lichtenthaeler174, 
θεωρεί ότι εκφράζει επίδραση της λατρείας της θεάς Εστίας, της οποίας ο βωμός ήταν 
πάντα στο κέντρο και σχετιζόταν με τους όρκους. Προσθέτει δε ότι το ρήμα διατηρή-
σω, βρίσκεται στο κέντρο της πρότασης και αποτελεί το κέντρο του Όρκου. Άλλοι, της 
αποδίδουν συμπληρωματικό ρόλο, για το 4ο άρθρο, το οποίο απαγορεύει τις εκτρώσεις 
και τη χορήγηση θανατηφόρων φαρμάκων2.

Είναι δύσκολο έως αδύνατο να γίνουν αποδεκτές παρόμοιες ερμηνείες με τα σύγχρονα 
δεδομένα. Αλλά και για την Αρχαία εποχή δεν είναι δυνατό να κατανοήσουμε που απέ-
βλεπαν. Αν ο Όρκος αποτελεί την κιβωτό της ηθικής και δεοντολογικής παρακαταθήκης, 
οι συμβολισμοί το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να ικανοποιούν την ασίγαστη φιλοδοξία 
των φιλολόγων στην προσπάθειά τους να κάνουν μια ακόμη ανακάλυψη. 

Το περιεχόμενο, της 5ης § του Όρκου θέτει δυο βασικές προϋποθέσεις για τον ορκι-
ζόμενο, που είναι η αγνότητα (Ἁγνῶς) και η οσιότητα (ὁσίως), ιδιότητες που καλύπτουν 
το βίο και την τέχνη. Στις προηγούμενες παραγράφους, προσδιορίζονται οι ιατρικές υπο-
χρεώσεις του ορκιζόμενου, που είναι η δίαιτα και οι δυο απαγορεύσεις για τη χορήγηση 
δηλητηρίων και εκτρωτικών πεσσών. Για την παράγραφο αυτή έχουν διατυπωθεί πολλές 
απόψεις, όσον αφορά τη σύνδεσή της μεταξύ των υποχρεώσεων που προηγήθηκαν και 
αυτών που ακολουθούν. Στο πνεύμα αυτό, φαίνεται ότι η 5η §, δίνει την εντύπωση σαν να 
παρεμβάλλεται εμβόλιμα και να διακόπτει το ροή του κειμένου του Όρκου. Ο Αποστολίδης1, 
στο έργο του Ιπποκράτειος Όρκος, επιχειρεί μια ενδελεχή ανάλυση του προβλήματος 
παραθέτοντας τις απόψεις των κυριοτέρων μελετητών του Όρκου. Ο Edelstein181:

θεωρεί ότι η παράγραφος συνδέεται άμεσα με τις δυο 
προηγούμενες απαγορεύσεις (των δηλητηρίων και των 
εκτρωτικών) και η απαιτούμενη αγνότητα και οσιότητα της 
ζωής και της τέχνης, στην οποίαν αφιερώνει ο ορκιζόμενος τον 
εαυτόν του, παραπέμπει στον Πυθαγόρειο τρόπο του βίου.

Συνεπώς, ο Edelstein θεωρεί ότι ο γιατρός θα πρέπει να ακολουθεί μια κοινοβιακή 
ζωή, όπως τη δίδασκε ο Πυθαγόρας, αποκομμένος από την κοινωνία. Αντίθετα, η Ιατρική 
από παλιά και πάντοτε ήθελε το γιατρό ενεργό μέλος της κοινωνίας. Ήθελε ένα γιατρό 
ο οποίος να κατανοεί τη σωματική και την ψυχική πλευρά του αρρώστου. Ο Γαληνός182, 
υποστηρίζει ακόμη ότι ο γιατρός δεν πρέπει να είναι μόνο καλός γιατρός, αλλά πρέπει 
να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται και τα μηνύματα της εποχής του και να εξυπηρετεί 
τις κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της πόλης αλλά και της χώρας του. Τη σύνδε-
ση, της παραγράφου, με τις προηγούμενες φαίνεται να συμμερίζεται και ο Jones26. Ο 
Κιαπόκας2, υποστηρίζει ότι: 
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η επιγραμματική αυτή ρήση μπορεί να σταθεί  
ως αυτοτελής πρόταση, ένα ξεχωριστό άρθρο  
με ιδιαίτερη μάλιστα βαρύτητα.

Εξακολουθώ να μην αντιλαμβάνομαι την τεράστια σημασία που μπορεί να έχει στη 
βαρύτητα του Όρκου μια πρόταση αν είναι αυτοτελής. Οι φιλόλογοι γράφουν για τις 
λέξεις του Όρκου χωρίς να δίνουν στοιχεία για τη σημασία που έχει ο Όρκος για το 
γιατρό, αλλά και για την κοινωνία.

Ο sigerist183, στο έργο του, A history of medicine, παρατηρεί ότι στην παράγραφο 
αυτή, στην οποία ο γιατρός απαριθμεί τα καθήκοντά του, απέναντι στους αρρώστους, 
είναι ευδιάκριτη από πλευράς σύνθεσης μια συμμετρική κατασκευή, στο κέντρο της 
οποίας είναι τοποθετημένη η φράση, 

Ἁγνῶς δὲ και ὁσίως καὶ τέχνην τὴν ἐμήν

η μόνη θετικά διατυπωμένη υπόσχεση σε ολόκληρο τον Όρκο69.
Ἁγνῶς και ὁσίως. Οι δυο αυτές λέξεις, περικλείουν έναν θησαυρό σκέψης, ο οποίος 

περιλαμβάνει την εντιμότητα και την ευσέβεια, καθώς και την ηθική. Τα δυο ισοδύναμα, 
αλλά και συνώνυμα επιρρήματα, εκφράζουν τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς των 
γιατρών και των ανθρώπων γενικότερα. Το μοναδικό περιεχόμενό τους έχει αποτελέσει 
θέμα προβληματισμού πολλών σοφών, οι οποίοι υποστηρίζουν τα ακόλουθα.

Ο Πλάτων184 μερικά χρόνια αργότερα τονίζει:

Δικαίως και οσίως τον βίον διάγειν

ενώ ο Απόστολος Παύλος185 κυρήττει:

Σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσωμεν

Ο Ιπποκράτης, θέλει το γιατρό:

Αγνό στις πράξεις και καθαρό στις σκέψεις

γιατί η καθαρή σκέψη οδηγεί σε ορθή πράξη.
Όποιος σκέπτεται καθαρά (ὁσίως), ενεργεί τίμια και ηθικά, κατά το ανθρώπινο δί-

καιο (ἁγνῶς). Εδώ, φαίνεται ότι ο συνδυασμός των λέξεων εκφράζει την επιθυμία του 
Ιπποκράτη να ενισχύσει περισσότερο, απ’ όσο θα το επιτύγχανε μια λέξη μόνη της, την 
ανάγκη για εντιμότητα προς τον άρρωστο και υπογραμμίζει παράλληλα την ευσέβεια 
προς τη θεότητα.

§6.	τεμέω	δὲ	οὐδὲ	μὴν	λιθιῶντας,	ἐκχωρήσω	δὲ	ἐργάτῃσιν	
ἀνδράσι	πρήξιος	τῆσδε.	

§6.	Δεν	θα	χειρουργήσω	αυτούς	που	πάσχουν	από	λιθίαση	
της	ουροδόχου	κύστης,	θα	παραχωρήσω	δε	αυτή	την	
επέμβαση	σε	έμπειρους	πρακτικούς.

Η 6η §, του Όρκου, είναι από αυτές που έχουν συζητηθεί όσο καμία άλλη, ενώ παράλ-
ληλα έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών και διαφορετικών ερμηνειών από τους μελετητές. 
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Για να γίνουν όμως κατανοητά τα μηνύματα, που επιθυμεί να εκπέμψει ο συντάκτης του 
Όρκου, πρέπει να διερευνηθούν και να αναλυθούν σε βάθος και διαχρονικά οι τυχόν 
προσθήκες ή αφαιρέσεις που έχουν γίνει στην 6η §. Όλα αυτά, βέβαια, σε συνάρτηση 
με το χρόνο που έγιναν και τις ιδιαίτερες ιατρικές κοινωνικές και πολιτικο-οικονομικές 
συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή και την εποχή εκείνη.

Όλοι οι μελετητές συμφωνούν ότι οι λιθιῶντες, είναι οι πάσχοντες από λιθίαση της 
ουροδόχου κύστης. Οι διχογνωμίες, αρχίζουν, από το σημείο αυτό και μετά, όταν τέθηκε 
το ερώτημα: γιατί ο γιατρός ορκίζεται ότι: α) δεν θα εκτελέσει τη συγκεκριμένη επέμβα-
ση, που είναι η λιθοτομή και β) θα συστήσει στους αρρώστους να χειρουργηθούν από 
έμπειρους γιατρούς. Ο προβληματισμός, για το άρθρο αυτό, άρχισε από τα μέσα του 
19ου αιώνα, ενώ παλαιότερα δεν είχε τεθεί θέμα αμφισβήτησής του. Σε μια λεπτομερή 
ανάλυση, του ερωτήματος ο Λυπουρλής3, γράφει: 

θα πρέπει τάχα από αυτό το χωρίο να συμπεράνουμε ότι ο γιατρός  
είναι υποχρεωμένος να αρνείται κάθε χειρουργική επέμβαση

Ου τεμέω …λιθιῶντας: ο littré20 υποστήριξε ότι σε κανένα έργο της Ιπποκρατικής 
συλλογής δεν συνάντησε έστω και ίχνος αυτής της απαγόρευσης. Παρόλο που μερικοί 
νόμισαν ότι ο Ιπποκράτης, απαγορεύει τις χειρουργικές επεμβάσεις. Αντίθετα, ο γιατρός 
αισθάνεται ελεύθερος να κάνει “τομές”. Ας μη ξεχνάμε ότι στα έργα της Ιπποκρατικής 
Συλλογής αναφέρονται “τομές”, όπως ανατρήσεις κρανίων, πλευροτομές, άκρωτηρια-
σμοί186,187. Το ερώτημα συνεπώς είναι το ακόλουθο:

Ποιό είναι το νόημα αυτής της απαγόρευσης;

Οι απαντήσεις είναι πολλές. Μερικοί, υποστήριξαν την ύπαρξη κενού κατά την πα-
ράδοση του άρθρου. Με άλλα λόγια, κάτι λείπει, μετά τις λέξεις οὐ τεμέω δέ και πριν 
από τις λέξεις οὐδέ μή λιθιῶντα. Ο Reinhold188, διατύπωσε την άποψη ότι το κείμενο 
στην αρχική του μορφή πρέπει να ήταν διατυπωμένο ως οὐ τεμέω δέ οὐδέ μη εν ηλικίῃ 
εόντας, δηλαδή δεν θα ευνουχίσω ποτέ εφήβους. Άλλοι, θεώρησαν ότι σε μεταγενέστε-
ρους χρόνους έγινε μια προσθήκη σε παλαιότερη μορφή του Όρκου, στην οποία δεν 
περιείχε παρόμοια απαγόρευση.

Διατυπώθηκε, επίσης, η άποψη ότι το άρθρο αναφέρεται μόνο σε εγχείρηση αφαί-
ρεσης λίθου από την κύστη. Η άποψη αυτή ενισχύεται από πολλές πλευρές, μια απ’ 
αυτές είναι ότι ο άνθρωπος με την εγχείρηση αυτή χάνει την ικανότητά του να αποκτήσει 
παιδιά. Συνεπώς, ένας γιατρός που σέβεται τον εαυτό του, δεν θα αποφάσιζε να κάνει 
μια παρόμοια εγχείρηση που στρέφεται εναντίον της ζωής. Ακόμη, με βάση τα έθιμα της 
εποχής, μια εγχείρηση αφαίρεσης λίθου από την κύστη δεν ταιριάζει με την αξιοπρέπεια 
του γιατρού, όπως τονίζεται με τις λέξεις πρήξιος τῆσδε. Μια παρόμοια επέμβαση, τέλος, 
είναι έργο ειδικού γιατρού, ο οποίος καλείται λιθοτόμος.

Ο Edelstein38, ένθερμος οπαδός της Πυθαγόρειας διδασκαλίας, ισχυρίζεται ότι ο 
Όρκος, με τη φράση αυτή έχει ως στόχο να αποκλείσει τη χειρουργική από το έργο 
του γιατρού. Αν δεχθούμε την άποψη του Edelstein, το άρθρο αυτό πρέπει να αποδοθεί 
ως εξής:

δεν θα χειρουργήσω ούτε αυτούς που πάσχουν από λιθίαση
Με το διαχωρισμό αυτό είναι ως να υποτιμά τη Χειρουργική άποψη η οποία έρχεται σε 
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πλήρη αντίθεση με όσα γνωρίζουμε για την αποδοχή της χειρουργικής. Όλα αυτά βέβαια 
είναι αποτέλεσμα της αποδοχής από τον Edelstein, των απόψεων των Πυθαγόρειων, οι 
οποίοι εκτιμούσαν τη Χειρουργική λιγότερο από τη Διαιτητική και τη Φαρμακολογία. Με 
άλλα λόγια, στην απαγόρευση αυτή ο Edelstein είδε την αποστροφή των αισθημάτων 
των πυθαγορείων για το αίμα που ρέει. Γράφει σχετικά: (μτφρ Λυπουρλή69)

ένας άνθρωπος που πίστευε ότι δεν θα έπρεπε να 
προσφέρονται στους θεούς αιματηρές θυσίες, γιατί θεωρούσε 
ότι μολύνεται με αυτές η θεϊκή αγνότητα θα πίστευε ασφαλώς, 
ότι θα μολύνοταν και η δική του αγνότητα και καθαριότητα αν 
επιχειρούσε αιματηρές εγχειρήσεις

Ο Γερουλάνος86, υποστηρίζει ότι όλες αυτές οι αμφισβητήσεις οφείλονται βασικά 
στην άγνοια του χειρουργικού αντικειμένου, από τους φιλολόγους, παρόλο που από το 
1873 ο Καθηγητής Χειρουργικής Petrequin (1809-1876)189, είχε επιστήσει σε έργο του 
την προσοχή στην αξιολόγηση της θέσης Ι της Ιπποκρατικής κοινότητας στη λιθοτομία.

Εκχωρήσω δε εργάτησιν ανδράσι πρήξιος τήσδε

Ο Γερουλάνος190 στο άρθρο του δίνει τη χειρουργική άποψη για το θέμα αυτό. Γρά-
φει: «Τα χειρουργικά κελεύσματα, τα οποία αναφέρονται στον Όρκο ισχύουν πλήρως 
και σήμερα, απλά πιο διευρυμένα. Το ου τεμεώ ουδέ λιθιόντας, (δεν θα χειρουργήσω 
ούτε καν ασθενή που υποφέρει από πέτρα στην ουροδόχο κύστη), εκχωρήσω δε εργά-
τησιν ανδράσι πρήξιος τήσδε, (αλλά θα τους παραπέμπω σε ειδικούς που είναι σ’ αυτά 
εξασκημένοι), εξυπακούεται ότι αφορά σήμερα όχι μόνο τη λιθοτριψία αλλά όλες τις 
μεγαλύτερες εγχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να παραπέμπονται πάντα σε εξειδικευμένους 
χειρουργούς. Ο λόγος δια τον οποίο παρέπεμπε ήδη τότε ο Όρκος ασθενείς για λιθοτρι-
ψία στους ειδικούς είναι ότι η εγχείρηση χρειάζεται ειδικές γνώσεις και δεξιοτεχνία. Η 
τομή μεταξύ του περινέου και της ουροδόχου κύστης περνά μέσω του προστάτη. Πρέπει 
δε να περάσει ο χειρουργός το ειδικό νυστέρι, προσεκτικά δίπλα στην ουρήθρα χωρίς 
όμως να την τραυματίσει, καθώς τότε ο ασθενής θα ουρούσε εφ’ όρου ζωής ως θήλυ 
από το περίνεο, εάν δε κατά λάθος η τομή πήγαινε πιο περιφερικά, θα τραυμάτιζε την 
προστατική αρτηρία προκαλώντας ακατάσχετη αιμορραγία και πιθανώς το θάνατο του 
ασθενή. Και τα δύο θα εξανάγκαζαν το γιατρό να φύγει από την πόλη όπου εργαζόταν».

Οι φιλόλογοι που δεν λησμονούν το έργο τους γράφουν ότι το μέρος αυτό του 6ου 
άρθρου αποτελείται από έξι λέξεις όπως και το προηγούμενο2. Αλλά αν δούμε με ιδιαίτερη 
προσοχή το περιεχόμενό του καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν καταδικάζονται οι 
εγχειρήσεις των λιθιάσεων, απλά παραπέμπονται στους ειδικούς, ή πρακτικούς λιθοτό-
μους. Πολλοί, δέχονται ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί δείγμα της μεγάλης ευσυνειδησίας 
των Ιπποκρατικών γιατρών. Ο Deichgräber191, αναγνωρίζει εδώ μια ανώτερη ιδέα,μια 
αντίληψη από την οποία εμφορείται ο Ιπποκρατικός γιατρός, η οποία είναι πάνω από 
τις συνηθισμένες, όταν τον αποκλείει από μια πηγή βιοποριστική. Οι λιθοτόμοι, εξα-
σκούσαν μόνο αυτό το έργο, με συνέπεια να αποκτούν μεγάλη εμπειρία. Παρόλα αυτά, 
ο κίνδυνος από την επέμβαση παρέμενε πολύ υψηλός, και οι ίδιοι αναλάμβαναν αυτό 
το έργο επωμιζόμενοι πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ο Ιπποκράτης, τους αποκαλεί εργάτες και 
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τους διακρίνει από τους αληθινούς γιατρούς. Ο Boerner192, διατύπωσε την άποψη ότι 
ήταν ειδικοί γιατροί. Έτσι, με βάση μαρτυρία του Ηροδότου193, κατά τα μέσα του 18ου 
αιώνα υποστήριξε ότι:

Κατά τους χρόνους του Ιπποκράτη υπήρχε ίδια τάξις λιθοτόμων

Ιατρών τους οποίους ο Πατήρ της Ιατρικής αποκαλεί εργάτας – άνδρας

Εδώ, πρέπει να σημειώσουμε μια αντίφαση την οποίαν παρουσιάζει ο Όρκος και 
η χειρουργική πραγματικότητα της Ιπποκρατικής εποχής. Η Χειρουργική, κατά την 
εποχή εκείνη, παρόλο που είχε γίνει αποδεκτή ως μέθοδος, εντούτοις εγχειρήσεις για 
αφαιρέσεις λίθου από ειδικούς γιατρούς δεν αναφέρονται. Παρόλα αυτά, η πορεία της 
λέξης εκχωρήσω, δεν δηλώνει όπως υποστηρίζετε την αναγνώριση κάποιας ειδικότητας.

§7.	Ἐς	οἰκίας	δὲ	ὁκόσας	ἂν	ἐσίω,	ἐσελεύσομαι	ἐπ’	ὠφελείῃ	 
καμνόντων,	ἐκτὸς	ἐὼν	πάσης	ἀδικίης	ἑκουσίης	 
καὶ	φθορίης,	τῆς	τε	ἄλλης….	

§7.	Όποια	σπίτια	επισκέπτομαι,	θα	τα	επισκέπτομαι	για	
την	ωφέλεια	των	αρρώστων,	θα	αποφύγω	οποιαδήποτε	
εκούσια	βλαπτική	ενέργεια	και	κάθε	λανθασμένο	 
χειρισμό….

ΣυΣΤαΣΕιΣ για ΤΗν καΤ’ οικον ΕπιΣκΕΨΗ

Στην 7η §, απευθύνονται συστάσεις προς τον ορκιζόμενο ο οποίος υπόσχεται ότι κατά 
τις κατ’ οίκον επισκέψεις του, σκοπός του θα είναι η παροχή βοήθειας και η ωφέλεια 
του αρρώστου.

Ἐς οἰκίας δε ὁκόσας ἀν ἐσίω

Κατά τους κλασικούς χρόνους η είσοδος ενός επισκέπτη στο σπίτι ελάμβανε τη 
μορφή ιερής τελετής. Γίνεται, έτσι, αντιληπτό ότι αν ο γιατρός έμπαινε στο σπίτι για 
να θεραπεύσει ένα μέλος της οικογένειας, το τελετουργικό πρέπει να είχε εντονότερο 
χαρακτήρα. Με βάση, συνεπώς, τα έθιμα της εποχής είναι πολύ δύσκολο να δεχθούμε 
ότι η επίσκεψη του γιατρού θα μπορούσε να παρεκκλίνει του σκοπού του.

Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στο χώρο, στην ελληνική οικία, που γινόταν δεκτός ο 
κάθε επισκέπτης αλλά και ο γιατρός. Η ελληνική οικία, ήταν καταρχήν χώρος ιερός, 
στη μέση της οποίας υπήρχε ο βωμός, όπου γινόταν οι θυσίες στους Εφέστιους θεούς. 
Τελούσε, συνεπώς, υπό την προστασία των θεών. Όταν η Εστία προσωποποιήθηκε σε 
θεότητα, το κέντρο της οικίας έγινε ο τόπος όπου διέμενε η Εστία, η πρώτη θεότητα 
της οικογένειας. Η Εστία ήταν σεμνή και ντροπαλή θεά (ἀιδοίη).

Στον Αριστοτέλη194, αναφέρεται ότι η μορφή με την οποία εμφανιζόταν η φλόγα 
μετέφερε μηνύματα χαράς, ή λύπης. Μέσα σ’ έναν τόσο ιερό χώρο, ανάλογη πρέπει 
να ήταν και η εμφάνιση και η συμπεριφορά του γιατρού, ο οποίος σημειωτέον γινόταν 
δεκτός με αισθήματα σεβασμού. 
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Στην πραγματεία της Ιπποκρατικής συλλογής, Περί Εὐσχημοσύνης195, ο Ιπποκράτης, 
παραγγέλλει στους γιατρούς να προετοιμάζονται πριν από κάθε επίσκεψη και να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι για εκείνο που θα συναντήσουν, καθώς να έχουν και τον τρόπο 
που θα το αντιμετωπίσουν.

ἴσθι γινώσκων, ὃ χρή ποιέειν πριν ἐσελθεῑν

Η είσοδος στο δωμάτιο, πρέπει να χαρακτηρίζεται από απόλυτο σεβασμό στο χώρο και 
στον άρρωστο και να αποβλέπει μόνο στην εξυπηρέτηση και φροντίδα του αρρώστου196,197

Πρός τάς ὑπουργίας ἑτοιμασίη

Οι διαπιστώσεις, που αναδύονται από την ανάλυση της 7ης §, παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Σε πρώτο πλάνο, διαφαίνεται μια εμμονή του συντάκτη του Όρκου στην 
ωφέλεια του αρρώστου, κατά την επίσκεψη του γιατρού στο σπίτι, λες και ο γιατρός 
στην περίπτωση αυτή είχε εκ προοιμίου κακό, ή ανήθικο σκοπό. 

Ἐσελεύσομαι ἐπ’ ὠφελείη καμνόντων:

Όπως αναφέρεται στο Α΄ βιβλίο των Επιδημιών198, η κύρια φροντίδα του Ιπποκρατικού 
γιατρού αλλά και το ιδεώδες του ήταν69:

ἀσκεῑν περί τά νοσήματα δύο ὠφελεῑν ἤ μη βλάπτειν

Δηλαδή, να είναι ωφέλιμος στον άρρωστο, ή τουλάχιστον να μη τον βλάπτει. Τη 
φράση αυτή τη συναντάμε και στο 3ο άρθρο. Αναμφισβήτητα, αυτό εκφράζει το μεγάλο 
ενδιαφέρον του Ιπποκράτη, για την προσφορά προς τον πάσχοντα. Η άποψη αυτή ενι-
σχύεται από το γεγονός ότι παρόμοιες φράσεις συναντάμε και σε άλλες πραγματείες 
της Ιπποκρατικής συλλογής όπως: Περί χυμών, 4, 5, 10, Περί Παθών 44, Περί Τροφής II, 
Περί Ἰητρού 3, 4, Περί Εὐσχημοσύνης 12, Παραγγελιών 2. Η φροντίδα, προς τους αρρώ-
στους, εκφράζεται στις πραγματείες με τα ρήματα ὠφελῶ, λυσιτελῶ και συμφέρω. Στα 
προλεγόμενα στους Αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, ο Αδαμάντιος Κοραής199 γράφει:

Μαρτυρεῑ ἡ ἱστορία, μαρτυροῦσι τα συγγράματά του ὅτι 
ἀσχολούμενος εἰς την ἰατρικήν σκοπόν ἅλλον δεν εἶχε 
παρά τόν οποίον πρέπει να ἔχωσι οἱ ἀληθινοί τῆς ἀρετῆς 
φίλοι, των ἀνθρώπων την ὠφέλειαν.

Με το σύγχρονο τρόπο σκέψης, είναι δύσκολο αν όχι αδιανόητο να δεχθεί κάποιος ότι 
ο γιατρός καλείται στο σπίτι να αντιμετωπίσει πάσχοντα με οξύ, ή χρόνιο πρόβλημα και 
αντί για βοήθεια και θεραπεία να προβεί σε αφροδίσια πράξη. Στο σημείο αυτό, πρέπει 
να αναφερθεί και η μαρτυρία του Πλάτωνα200 και του Αριστοτέλη201, ότι αργυρώνητοι 
γιατροί, οι οποίοι χάριν του κέρδους 

θα έβλαπταν τον άρρωστο,  
με σκοπό την ωφέλεια κάποιου τρίτου,

είναι τόσο αληθινή όσο και ακραία. Όπως υποστηρίζει ο Αποστολίδης202

ένας Όρκος δεν έχει λόγους να ασχολείται με το σπάνιο, 
ή να υπερτονίζει την αρνητική Ηθική των μελών της 
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συντεχνίας για την οποία συντάχθηκε, επειδή εντέλει 
ο στερούμενος ήθους γιατρός δεν θα αποκτήσει αρετή 
ακόμη και αν ο Όρκος επαναλαμβάνει όχι δυο αλλά 
δώδεκα φορές τους ίδιους Ηθικούς κανόνες. Ἐκτός ἐών 
πάσης ἀδικίης και φθορίης. 

Στην πραγματεία, της Ιπποκρατικής συλλογής, Περί Ἰητρού197, αναφέρονται δυο 
από τις ιδιότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν το γιατρό, αυτές της δικαιοσύνης και 
της τιμιότητας. 

τὸ δὲ ἦθος εἶναι καλὸν καὶ ἀγαθὸν, τοιοῦτον δ’ ὄντα 
πᾶσι καὶ σεμνὸν καὶ φιλάνθρωπον … 
Δίκαιον δὲ πρὸς πᾶσαν ὁμιλίην εἶναι χρὴ γὰρ πολλὰ 
ἐπικουρέειν δικαιοσύνην· ἐστιν καὶ πρὸς δὲ ἰητρὸν οὐ 
μικρὰ συναλλάγματα τοῖσι νοσοῦσίν ἐστιν καὶ γὰρ 
αὐτοὺς ὑποχειρίους ποιέουσι τοῖς ἰητροῖς, καὶ πᾶσαν 
ὥρην ἐντυγχάνουσι γυναιξὶν, παρθένοις, καὶ τοῖς ἀξίοις 
πλείστου κτήμασιν ἐγκρατέως οὖν δεῖ πρὸς ἅπαντα 
ἔχειν ταῦτα

και σε μτφρ (Καίσαρος Εμμανουήλ203)

γιατί ο πολύς κόσμος νομίζει πως όσοι δεν διαθέτουν μια 
τέτοια σωματική ευεξία δεν είναι σε θέση να φροντίσουν όπως 
πρέπει τους άλλους· έπειτα πρέπει να είναι καθαρός γενικά, 
η περιβολή του να είναι σεμνή και να είναι αρωματισμένος 
με ευχάριστα αρώματα, χωρίς η μυρουδιά τους να κινή την 
υποψία.

Η δικαιοσύνη πρέπει να πρυτανεύση στις σχέσεις του· γενικά· 
γιατί η δικαιοσύνη πρέπει να επεμβαίνη σε πολλά πράγματα· 
δεν είναι μικρές οι σχέσεις του γιατρού με τους ασθενείς· οι 
ασθενείς είναι υποταγμένοι στο γιατρό· και αυτός βρίσκεται 
σε επαφή όλη την ώρα με γυναίκες με κορίτσια, με αντικείμενα 
μεγάλης αξίας. πρέπει, λοιπόν σε όλα αυτά, να έχη τα χέρια 
του καθαρά. Τέτοιος πρέπει να είναι ο γιατρός σχετικά με την 
ψυχή και το σώμα.

Το αίσθημα της τιμιότητας, ήταν τόσο έντονο, κατά τους αρχαίους χρόνους, ώστε 
οποιαδήποτε αδικία σε βάρος του αρρώστου χαρακτηριζόταν ως μίασμα. Η αίσθηση 
ότι πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος λάθους αφού:

το αλάθητου ολιγάκις έστι κατιδείν
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αποτελεί, κατά τον Ιπποκράτη, σημείο εγρήγορσης. Σε κάθε όμως περίπτωση, υπάρχουν 
και άλλες δυνάμεις, με φυγόκεντρες τάσεις, οι οποίες λειτουργούν παραπλανητικά και 
μπορούν να παρασύρουν τον άνθρωπο (Ἄτη), ή να εμφανίζουν και επικίνδυνες τάσεις, 
όπως είναι η πλεονεξία, η αλαζονεία του ανθρώπου στην ασέβεια (Ύβρις). Για όλους 
αυτούς τους λόγους, ο γιατρός οφείλει να είναι προσεκτικός ώστε να μη διαπράξει 
κάποια εκούσια βλάβη στον άρρωστο2.

Από την άλλη πλευρά, η δικαιοσύνη είχε αναβαπτιστεί σε μια από τις κορυφαίες, αν 
όχι η κορυφαία αξία της ζωής, μια καθολική αρετή που περιελάμβανε όλες τις άλλες. 
Οι φιλόσοφοι της κλασικής εποχής είχαν τοποθετηθεί πάνω στο θέμα αυτό με χαρα-
κτηριστικές εκφράσεις. Ο Πλάτων δίδασκε:

Μηδέν περί πλείονος ποιοῦ πρό τοῦ δικαίου

και σε μτφρ Κιαπόκα2

Κανένα πράγμα να μη θέτεις σε ανώτερη μοίρα  
από τη δικαιοσύνη

Ο Αριστοτέλης λέγει:

Ἐν δέ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσα ἀρετή ἔνι

στη δικαιοσύνη, υπάρχουν συγκεντρωμένες όλες οι μορφές της αρετής
Οι Πυθαγόριοι δίδασκαν:

Δικαιοσύνην ἄσκειν καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ

Σε δεύτερο πλάνο, συμπεραίνουμε ότι η σύσταση αυτή είναι πολύ αυστηρή, αλλά 
και το σημαντικότερο είναι περιττή για τους ακόλουθους λόγους: Ο γιατρός, είχε 
προηγουμένως ορκιστεί ότι: α) θα πράξει όλα όσα θα ωφελήσουν τον άρρωστο, β) θα 
αποφύγει, κάτα δύναμιν καί κρίσιν ἐμήν, εκείνα που θα βλέψουν τον άρρωστο, γ) θα 
χρησιμοποιήσει τα διαιτήματα για την ωφέλεια του αρρώστου, δ) θα αρνηθεί να χορη-
γήσει, ή να συμβουλεύσει τον άρρωστο να λάβει δηλητήριο φάρμακο και ε) σε καμία 
γυναίκα δεν θα δώσει πεσσόν φθόριον.

Τῆς τὲ ἄλλης καὶ ἀφροδισίων ἔργων: Η εγκράτεια αποτελεί, κατά τον Ιπποκράτη, 
βασική αρετή του γιατρού, την τοποθετεί δε στην κορυφή της πυραμίδας των αρετών 
και ο Γαληνός182 στο έργο του Ὄτι ὁ ἄριστος ἰατρός και φιλόσοφος, γράφει:

καὶ μὴν οὐκ ἐνδέχεται φιλίπονον εἶναι τινά μεθυσκόμε-
νον ἤ ἐμπιπλάμενον ἤ ἀφροίσιοις προσκείμενον ἤ συλ-
λήβδην εἰπεῖν αἰδοίοις καὶ γαστρί δουλεύονται· σωφρο-
σύνης οὖν φίλος ὥσπερ γὲ καὶ ἀληθείας ἔταιρος ὅ γ’ 
ἀληθὴς ἰατρός ἐξεύρηται…

και σε μτφρ φιλολογική ομάδα Κάκτου204

Αλλά όμως δεν είναι δυνατόν να είναι κανείς εργατικός, όταν 
μεθάει ή τρώει υπερβολικά ή είναι προσκολλημένος στις 
ερωτικές πράξεις ή γενικά υπηρετεί τα γεννητικά του όργανα 
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και την κοιλιά του. Έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι ο πραγματικός 
γιατρός είναι φίλος της σωφροσύνης, όπως και σύντροφος της 
αλήθειας.

Στο έργο αυτό το οποίο αποτελεί, όπως αναφέρεται68 ένα είδος υπομνήματος για 
τον όρκο, αναμφισβήτητα, ο Ιπποκράτης γνώριζε τις αδυναμίες των ανθρώπων. Και 
εδώ, ακριβώς, έγκειται η μεγαλοφυΐα του Ανδρός ως μεγάλου ερευνητή και γνώστη της 
φύσης του ανθρώπου, ο οποίος διέκρινε την ισότητα στη συμμετρία της φύσης και στις 
κανονικές αναλογίες του οργανισμού. Ένας λόγος για τον οποίον το δίκαιο συμπίπτει, 
στα έργα του Ιπποκράτη με το ίσο, το συμμετρικό, το κανονικό.

Στο Περί Ἄρθρων205 γράφει:

Δίκαιον ἔχουσι τό σῶμα οἱ ἄνθρωποι 
καὶ τάς χεῑρας καὶ τὰ σκέλεα 

Ποιος μπορεί να αρνηθεί ότι θα υπάρχουν πάντα περιπτώσεις γιατρών, οι οποίοι θα 
έκαναν χρήση της ελευθερίας εισόδου που είχαν στα ξένα σπίτια. Παράδειγμα, μπορεί 
να αποτελέσει η περίπτωση του γιατρού Απολλωνίδη από την Κω, ο οποίος αναφέρε-
ται, κυρίως, γιατί έσωσε τη ζωή του Μεγάβυζου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε 
μια μάχη. Τριάντα χρόνια αργότερα, ο Απολλωνίδης, είχε τραγικό τέλος, γιατί τόλμησε 
να ερωτευθεί την Άμυτι γυναίκα του Μεγάβυζου και αδερφή του Μεγάλου Βασιλέα. 
Έχοντας ερωτευθεί την Άμυτι εκμεταλλεύτηκε τη θέση του, κάνοντας σκόπιμα λαν-
θασμένη πρόγνωση για την ασθένειά της. Προέβλεψε ότι η υγεία της θα επανέλθει αν 
είχε σχέσεις με άντρες, γεγονός που προέβλεπε τον εραστή της. Η υγεία της συνέχιζε 
να επιδεινώνεται και η μητέρα της Άμιστρι, με τη σύμφωνη γνώμη του Αρταξέρξη τον 
έθαψε ζωντανό40. Ο Απολλωνίδης παρέβη βασικό κανόνα του Όρκου, ο οποίος συνθέτει 
τη βάση της Ιπποκρατικής Ιατρικής που περιγράφεται στο άρθρο 7.

Σε όποια σπίτια θα μπαίνω, για το καλό θα μπαίνω των 
αρρώστων. Θα μένω μακριά από κάθε αδικία θεληματική 
και από κάθε βλάβη.

Η Ιστορία του Απολλωνίδη, αναφέρεται στα Περσικά206 του Κτησία, ο οποίος χρημά-
τισε, λίγα χρόνια αργότερα γιατρός της αυλής του Αρταξέρξη Β’ (405-359 π.Χ.)40. Στο 
έργο αυτό, ο Κτησίας, από την Κνίδο, αναφέρει (σε μτφρ Δ. Λυπουρλή41).

Ἀπολλωνίδης ὁ ἰατρός ὁ Κῷος, ἐπεί ἀσθενῶς εἰχε Ἀμύ-
τις, εἰ καί βληχρῶς καί οὐκ ἰσχυρῶς, ἐκεῑνος δέ ἠράσθη 
αὐτῆς, ἔφη εἰς τήν ὑγείαν αὐτήν ἐπανέλθειν ἐάν ἀνδρά-
σιν ὁμιλήση τῆς γάρ ὑστέρης εἶναι τό νόσημα. Ἐπεί δέ 
αὐτῷ ἐξεγένετο τό ἐπιτήδευμα καί ὡμιλεί αὐτῇ, ἡ δέ 
ἄνθρωπος ἐμαραίνετο, ἀπέστη τῆς συνουσίας. Τε-
λευτῶσα δή οὖν ἐπήγγειλε τῇ μητρί ἀμύνασθαι Ἀπολλω-
νίδη, ἡ δέ ἀπήγγειλε πάντα Ἀρτοξέρξη τῷ βασιλεῑ, ὅπως 
τε ὡμιλεί καί ὅπως ἀπέστη ὑβρίσας, και ὅπως ἡ θυγά-
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τηρ ἐπήγγειλεν Ἀππολωνίδην ἀμύνασθαι. Ἐκεῑνος δέ τῇ 
μητρί τό παριστάμενον αὐτῇ πράττειν ἐπιτρέπει. Ἡ δέ 
λαβοῦσα ἔδησε τόν Ἀπολλωνίδην δυσί μησί κολάζουσα, 
ἔπειτα ζῶντα κατώρυξεν ὅτε καί Ἀμύτις ἀπέθανε

O Edelstein38 πιστός πάντα υποστηρικτής των Πυθαγόρειων θέλησε και σ’ αυτήν την 
περίπτωση να δείξει ότι η απαγόρευση έχει την προέλευσή της στην πυθαγόρεια διδα-
σκαλία. Πρόβαλλε, έτσι, την άποψη ότι οι πυθαγόρειοι ήσαν πολύ πιο αυστηροί απ’ όλους 
σε θέματα γενετήσιων σχέσεων. Υποστήριζαν την ισότητα ανδρών και γυναικών, και δεν 
έκαναν διάκριση μεταξύ ελεύθερων και δούλων. Ο Edelstein, καταλήγει με τη σκέψη:

Όλα όσα ορίζει ο όρκος σε σχέση με τη γενετήσια εγκράτεια 
συμφωνούν με τις αρχές της Πυθαγορικής ηθικής και μάλιστα 
μόνο με τα ιδεώδη αυτών των φιλοσόφων.

§7.	καὶ	ἀφροδισίων	ἔργων	ἐπί	τε	γυναικείων	σωμάτων	καὶ	
ἀνδρῴων,	ἐλευθέρων	τε	καὶ	δούλων…

§7.	και	θα	απέχω	από	κάθε	σαρκική	επαφή,	τόσο	με	τις	γυ-
ναίκες	όσο	και	με	τους	άνδρες,	είτε	ελεύθεροι	είναι	είτε	
δούλοι.

Ο ορκιζόμενος, δίνει μια υπόσχεση, η οποία σε πρώτη ανάγνωση φαντάζει 
ταπεινωτική, γιατί υπόσχεται το απροσδόκητο. Υπόσχεται ότι κατά τις επισκέ-
ψεις του στα σπίτια των αρρώστων η συμπεριφορά του ως ατόμου, αλλά και 
ως άντρα θα διέπεται από τους κανόνες της Ηθικής. Δηλώνει ότι θα σέβεται και 
δεν θα ασελγήσει ούτε με γυναίκες, ούτε με άντρες του σπιτιού, είτε αυτοί είναι 
ελεύθεροι είτε δούλοι. 

Οι θέσεις αυτές ηχούν στα αυτιά του σύγχρονου γιατρού ως προερχόμενες 
από άλλους κόσμους. O σύγχρονος γιατρός, διαβάζοντας αυτήν την παράγραφο 
είναι δυνατό να εκφράσει αισθήματα οργής. Μήπως όμως την εποχή αυτή ή κά-
ποια προγενέστερη αντιμετώπιζαν συχνά παρόμοια φαινόμενα; Για να επανέλθουμε 
σε προηγούμενη άποψή μας, φαίνεται ότι αυτή ενισχύεται αν λάβουμε υπόψη ότι δεν 
είναι λογικό να ανακύπτουν τόσο σοβαρές θέσεις αν στο παρελθόν δεν είχε σημειωθεί 
πληθώρα ανάλογων περιστατικών. Σαφώς δεν προσδιορίζεται χρονικά το παρελθόν 
σίγουρα όμως θα αφορά μια εποχή στην οποία ο άνθρωπος ζούσε σε ημιάγρια κατά-
σταση. Παρόμοιες πράξεις είναι πιθανόν να εκτελούνταν από μάγους-ιερείς, οι οποίοι 
λειτουργούσαν σε έναν κόσμο επηρεασμένο από δεισιδαιμονίες αλλά και εμποτισμένο 
με αυτές. Από την άλλη πλευρά, στη σύγχρονη κοινωνία παρόμοια φαινόμενα είναι 
σπάνια. Εδώ βέβαια εστιάζεται όλο το πρόβλημα. Το σπάνιο ανεξάρτητα από την 
εποχή που το συναντάμε είναι δυνατόν να αμαυρώσει όλο το σύστημα. Για να 
επανέλθουμε στην άποψη μας ότι εκπτώσεις στην ηθική δεν γίνονται, αν όμως 
γίνουν, πώς αντιμετωπίζονται;

Οι διαπιστώσεις, που προκύπτουν από την ανάλυση αυτής της παραγράφου, σηματο-
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δοτούν σταθμό στην πολιτισμική εξέλιξη του ανθρώπου: α) Καταρχήν, για πρώτη φορά 
εξισώνονται οι δούλοι με τους ελεύθερους, ενέργεια η οποία για την εποχή της είναι όχι 
μόνο πρωτοποριακή, αλλά και επαναστατική. Την άποψη αυτή του Ιπποκράτη, η οποία 
κλόνισε ουσιαστικά τα θεμέλια του Apartheid86, υποστήριξαν και άλλοι φιλόσοφοι τον 
4ου αιώνα π.Χ., όπως ο Αλκιδάμας, μαθητής του Γοργία, ο οποίος γράφει: 

ελεύθερους αφήκε πάντας θεός, ουδένα δούλον η φύσις 
πεποίηκεν.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι και ο Πλάτων είχε συλληφθεί και ήταν για αρκετό χρόνο 
σκλάβος. Αναφερόμενος στο θέμα αυτό ο Κιαπόκας207 γράφει: 

Σε μια εποχή όπου οι δούλοι θεωρούνταν ιδιοκτησία των κυριών τους, αυτές οι δι-
ακηρύξεις για σεβασμό προς κάθε άνθρωπο χωρίς διακρίσεις, ξεπερνούν τα ήθη των 
κλασικών χρόνων και προσεγγίζουν τη χριστιανική διδασκαλία208: 

οὔκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὔκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ.

§8.	Ἃ	δ’	ἂν	ἐν	θεραπείῃ	ἢ	ἴδω,	ἢ	ἀκούσω,	ἢ	καὶ	ἄνευ	θεραπεί-
ης	κατὰ	βίον	ἀνθρώπων,	ἃ	μὴ	χρή	ποτε	ἐκλαλέεσθαι	ἔξω,	
σιγήσομαι,	ἄῤῥητα	ἡγεύμενος	εἶναι	τὰ	τοιαῦτα…	

§8.	Όσα	θα	δω	ή	θα	ακούσω,	είτε	κατά	τη	θεραπεία	είτε	και	
εκτός	της	θεραπείας,	στη	ζωή	των	ανθρώπων,	τα	οποία	
δεν	πρέπει	ποτέ	να	κοινολογούνται,	θα	τα	κρατώ	μυστι-
κά,	πιστεύοντας	ότι	είναι	απόρρητα.

Όπως σε κάθε παράγραφο του Όρκου, έτσι και στην 8η, οι λέξεις που απασχόλησαν 
και προβλημάτισαν έντονα τους ερευνητές αφορούσαν: το ιατρικό απόρρητο209 και τις 
υποσχέσεις του ορκιζόμενου ότι: α) θα σιωπήσει και δεν θα κοινολογήσει πότε, απ’ όσα 
θα δει, ή θα ακούσει κατά τη διάρκεια της θεραπείας, που δεν πρέπει να γίνουν γνωστά 
σε τρίτους και β) δεσμεύεται ότι θα τηρήσει μυστικά και όσα θα δει, ή θα ακούσει για 
τρίτους που δεν είναι άρρωστοί του. 

Η 8η § όπως διαπιστώνεται από τις λέξεις, ἡγήσεσθαι, ἡγευμένος βίου-βίον, εμφανίζει 
μια σχέση συμβολαίου (στο 2ο άρθρο) με το απόρρητο (στο 8ο)210.

Ἐν θεραπείῃ. Η θεραπεία, κατά τον Ιπποκράτη, ήταν η υπέρτατη αξία της ιατρικής 
πράξης, η οποία αγγίζει τα όρια της ιεροτελεστίας. Ο Ιπποκράτης, προσδίδει με το άρθρο 
8, δυο χαρακτηριστικά γνωρίσματα στο γιατρό. Καταρχήν, δεν πρέπει να περιορίζεται 
μόνο στη διάγνωση και θεραπεία, αλλά να φροντίζει και για τη βελτίωση της σωματικής και 
ψυχικής υγείας του αρρώστου. Τέλος, οφείλει να επισκέπτεται τον άρρωστό του συχνά.

Στην πραγματεία, της Ιπποκρατικής Συλλογής, Περί Τέχνης211, ο συγγραφέας γράφει 
(μτφρ. Πουρναρόπουλος9)

Η τέχνη, για να αρχίσει το έργο της περιμένει να σχηματίσει μια 
ιδέα για τη νόσο με την πρόθεση να τη θεραπεύσει με φρόνηση 
μάλλον παρά με τόλμη, με ήπιο μάλλον παρά με βίαιο τρόπο
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Συνιστά, σωφροσύνη και ηρεμία και όχι βιασύνη και τόλμη. Ο πυρήνας της θεραπευ-
τικής παρέμβασης του γιατρού εστιάζεται στο:

ὠφελέειν ἠ μη βλάπτειν

το οποίο πρέπει να συνδυάζεται και με την εχεμύθεια 

ἤ ἴδῳ ἤ ἀκούσω.

Σε κάθε περίπτωση, ο γιατρός ορκίζεται ότι θα κρατήσει μυστικά όσα δει, ή ακούσει 
και δεν θα αναφέρει σε κανέναν όσα δεν πρέπει να κοινολογούνται.

ἅ μή χρῆ ποτέ ἐκλαλέσθαι

Κατά βίον ανθρώπων. Η φράση αυτή διευρύνει τη χρήση της εχεμύθειας και πέρα από 
τα καθαρά ιατρικά θέματα. Τονίζει ότι ο γιατρός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός 
και να μην προβαίνει σε ανακοινώσεις με τη γενική έννοια της λέξης, για πράγματα που 
πληροφορήθηκε στην επικοινωνία του με τον άρρωστο. 

Από την άλλη πλευρά, από τα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής είναι γνωστά τα 
ακόλουθα: α) Η λέξη θεραπεία (Ἃ δ’ ἂν ἐν θεραπείῃ) σημαίνει την παντός είδους βοήθεια 
στον άρρωστο. Η θεραπεία, την οποία προσφέρει ο γιατρός στην αρχαία ιατρική εἰς τρία 
διαιρεῖται, όπως αναφέρει ο Γαληνός212 εἰς τέ δίαιταν καί χειρουργίαν και φαρμακείαν. 
β) Οι Ιπποκρατικοί γιατροί, με βάση τους κανόνες με τους οποίους λειτουργεί η σχολή, 
εγκαταλείπουν τους ανίατους αρρώστους, που έπασχαν από οξύ, ή χρόνιο νόσημα. γ) 
Εξέταζαν τους αρρώστους στο ιατρείο παρουσία των μαθητών και των βοηθών, και στο 
σπίτι παρουσία των συγγενών και δ) Στα ιστορικά γράφουν τα επώνυμα των αρρώστων 
με στοιχεία τα οποία φανερώνουν την ταυτότητά τους.

Αναμφισβήτητα, η παράγραφος αυτή παρά την ασάφεια και τις ερμηνευτικές δυ-
σκολίες, που παρουσιάζει, όπως αυτές φαίνονται από τις διαφορετικές ερμηνείες που 
δίνουν οι μελετητές, έχει σηματοδοτήσει την ιστορία της Ιατρικής, ως το κείμενο που 
καθόρισε το ιατρικό απόρρητο, η ισχύς του οποίου διατηρείται μέχρι σήμερα.

Σιγήσομαι ἄρρητα ηγευμένος: Η υποχρέωση του γιατρού να σιωπά για ό,τι βλέπει ή 
ακούει, εισάγετε για πρώτη φορά με τον Όρκο. Με τη διαδικασία αυτή καθιερώνεται το 
απόρρητο209. Είναι γνωστό ότι κατά τη λήψη του ιστορικού ο άρρωστος αποκαλύπτει στο 
γιατρό μυστικά και εκμυστηρεύεται ότι έχει σχέση με την αρρώστια του. Είναι φανερό ότι 
η εχεμύθεια του γιατρού είναι δεδομένη. Ο Ιπποκράτης, γνώριζε πόσο δύσκολο είναι να 
τηρήσει ο άνθρωπος το απόρρητο, ένας λόγος για τον οποίον επέβαλλε την εχεμύθεια 
ως ιερό καθήκον. Ο γιατρός για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του αρρώστου πρέπει να 
δείξει ότι σέβεται τον Όρκο του και ότι τηρεί τα μυστικά, γιατί μόνο έτσι εμπνέει σεβασμό.

Ο Deichgräber67, επεσήμανε την παρουσία της λέξης ἄρρητα. Ἂρρητα έπρεπε να 
μείνουν και όσα έβλεπε κάποιος στα μυστήρια. Φαίνεται ότι η θέση του Ιπποκράτη, για 
την τήρηση του ιατρικού απορρήτου, πρέπει να συμφωνεί με τις αντιλήψεις της Αρχαίας 
Ελληνικής Θρησκείας, σύμφωνα με τις οποίες ο βίος των ανθρώπων πρέπει να είναι 
σεβαστός απ’ όλους. Σ’ αυτό το θρησκευτικό πλαίσιο φαίνεται ότι τοποθετεί ο lich-
tenthaeler213, το ρήμα σιγήσομαι, το οποίο αποτελεί το κλειδί αυτής της παραγράφου.

Επιπλέον, κατά τον Deichgräber67, η χρήση της λέξης αυτής στον Όρκο δηλώνει 
ότι οι λόγοι που επιβάλλουν στο γιατρό να μιλά με τον τρόπο που μιλά είναι θρησκευ-
τικοί. Η συμβουλή προς το γιατρό να μένει σιωπηλός απαντάται και σε άλλα έργα της 
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Ιπποκρατικής Συλλογής όπως εκείνο, Περί Ιητρού197, στο οποίο ο συγγραφέας γράφει:

Δει δε σκοπέειν τάδε περί την ψυχήν τον σώφρονα, μη 
μόνο το σιγάν, αλλά και περί τον βίον [το] πάνυ εὔτακτον, 
μέγιστα γαρ ἔχει προς δόξαν ἀγαθόν.

και σε μτφρ Λυπουρλή3

Όσο για τα θέματα που σχετίζονται με την ψυχή ο σώφρων 
άνθρωπος πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στα εξής:

Όχι μόνο να κρατάει κλειστό το στόμα του, αλλά και να ζει μια 
απόλυτα τακτική ζωή – όλα αυτά παίζουν ευεργετικό ρόλο στην 
απόκτηση καλού ονόματος

§9.	Ὅρκον	μὲν	οὖν	μοι	τόνδε	ἐπιτελέα	ποιέοντι,	καὶ	μὴ	συγ-
χέοντι,	εἴη	ἐπαύρασθαι	καὶ	βίου	καὶ	τέχνης	δοξαζομένῳ	
παρὰ	πᾶσιν	ἀνθρώποις	ἐς	τὸν	αἰεὶ	χρόνον.

§9.	Αν,	λοιπόν,	κρατήσω	αυτόν	τον	όρκο	και	δεν	τον	πα-
ραβώ,	είθε	να	χαρώ	τη	ζωή	και	την	τέχνη	μου,	έχοντας	
πάντα	την	εκτίμηση	όλων	των	ανθρώπων˙…

Ο Ιπποκράτειος Όρκος, τελειώνει (όπως και άρχισε) με τον τυπικό, για όλους 
τους αρχαίους Όρκους, τρόπο. Η ουσία της παραγράφου αυτής περικλείεται σε 
δυο λέξεις, που είναι η ευχή και η κατάρα, τις οποίες ο ορκιζόμενος απευθύνει 
στον εαυτό του.

Όρκον τήνδε: Ξεχωριστό ρόλο εκφράζουν οι λέξεις αυτές, με τις οποίες τελειώνουν 
όλοι οι όρκοι των Αρχαίων Ελλήνων, με τη διαφορά ότι δεν περιλαμβάνουν όλοι τη λέξη 
κατάρα. Στον Όρκο του Ιπποκράτη, παρατηρείται ένας συνδυασμός ευχής σε επιτυχία 
και κατάρας σε αποτυχία.

Υποστηρίζεται ότι όσο πιο παλαιά είναι τα ρήματα που χρησιμοποιούνται, όπως 
τα ομηρικά, συγχέω, επαυρίσκομαι, επιορκεύω, τόσο μεγαλύτερο σεβασμό εμπνέουν, 
γεγονός που αυξάνει την ιερότητα του όρκου.214,215

Η χρήση, των λέξεων και επιτελέα ποιέοντι και μη συγχέοντι, είναι δυνατό να δημι-
ουργήσει σύγχυση, αφού η πρώτη είναι συνώνυμη με τη δεύτερη και μάλιστα εκφράζει 
την πλήρη εκπλήρωση του Όρκου. Έχει όμως προστεθεί, για να προσδώσει μεγαλύτερη 
βαρύτητα, αφού σκοπός είναι να εμποδίσει τον ορκιζόμενο από κάθε παράβαση. Με 
τη φράση 

ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ συγχέοντι,*

*Το	ρήμα	συγχέω,	με	ομηρική	προέλευση	σημαίνει	ανακάτωμα,	ενώ	η	έννοιά	του	μπορεί	να	επεκταθεί	και	σε	άλλες	
όπως	είναι	εκείνη	της	αθέτησης	της	παρέμβασης.	Παρόμοιες	έννοιες	συναντάμε	και	στην	Δ	ραψωδία	της	Ιλιάδας216 
με	τις	λέξεις	ορκίων, σύγχυσις,	καθώς	και	στον	Ιππόλυτο	του	Ευριπίδη217	και	στο	Ε΄	βιβλίο	του	Θουκυδίδη218	με	
τις	λέξεις	όρκος συγχέας και συγχέας σπονδάς,	αντίστοιχα.	Η	λέξη,	συγχέοντες	χαρακτηρίζει	τους	αναξιόπιστους,	
ενώ	εκείνη	μη	συγχέοντες	τους	αξιόπιστους215.
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υπόσχεται την τήρηση του Όρκου.
Η πρώτη λέξη (ευχή), αποτελεί την ανταμοιβή του στην τήρηση του Όρκου και αφορά 

στη ζωή του, στην οποία επιθυμεί να αμειφθεί με δόξα και με επιτυχίες, που να αφορούν 
και στη ζωή και στην τέχνη. Η δεύτερη (κατάρα), εκφράζει την τιμωρία στην παράβασή 
του, η οποία είναι στερήσεις στη ζωή και αποτυχίες στην τέχνη.

Η θέληση της θεότητας, για τους Αρχαίους Έλληνες, ήταν εκείνη που ρύθμιζε την 
επιτυχία, ή την ευτυχία ακόμη και στην περίπτωση που παραμείνει πιστός στις υπο-
χρεώσεις του. Φαίνεται ότι οι Έλληνες, είχαν βαθειά την αίσθηση του πρόσκαιρου του 
βίου. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους, που πίστευαν ότι πάνω από τους θεούς ήταν 
η Μοίρα, ασύλληπτη και ακαταλόγιστη215.

Ἐπαύρασθαι και βίον και τέχνης. Είναι ενδιαφέρον ότι ο πόθος της επιτυχίας 
εκφράζεται με το αρχαίο ρήμα επαυρίσκομαι. Όπως και στην 5η §, τις λέξεις βίος και 
τέχνη, ενώνει η ευτυχία στη ζωή και η πρόοδος στην τέχνη. Η ισορροπία, αυτών των 
δυο παραμέτρων, προσδίδει στον άνθρωπο την αίσθηση της πλήρους ευτυχίας. Στην 
Πραγματεία Επιδημιών Α219, ο γιατρός, αναφέρεται ως

ὑπηρέτης τῆς τέχνης

πράγμα που συμβαίνει όταν εκτελεί το έργο του με ορθό τρόπο. Αν αναλογιστούμε 
ότι σκοπός της ιατρικής είναι: 

τὸ ἐξυγιαίνειν καὶ σώζειν τὸν ἄνθρωπο

τότε ο γιατρός, όσο συνεχίζει να μελετά τόσο τελειοποιείται και είναι σε θέση να προ-
σφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην κοινωνία. Η δόξα την οποία ζητεί ο ορκιζόμενος 
ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον έχει δημιουργήσει ερωτηματικά. Οι Αρχαίοι Έλληνες, θεωρούσαν 
τη δόξα μεγάλο ιδανικό. Σε πολλούς αρχαίους συγγραφείς, από τον Όμηρο έως τον 
Πλούταρχο, συναντάμε θέσεις που δικαιολογούν, γιατί αξίζει να θυσιάζεται κανείς για 
το κοινό καλό, το οποίο αποτελεί θεμέλιο της Ελληνικής φιλοτιμίας.

Ο Κιαπόκας220 στο έργο του Ανάλυση του Ιπποκρατικού Όρκου, αναφέρει ότι η ανά-
γκη προς τη δόξα είχε ως συνέπεια πάνω από 300 ονόματα Αρχαίων Ελλήνων να έχουν 
πρώτο, ή δεύτερο συνθετικό τη λέξη κλέος, που σημαίνει φήμη, δόξα όπως Περικλής, 
Σοφοκλής.

Ας παρακολουθήσουμε, τη σκέψη του γιατρού, για να δούμε αν δικαιολογείται αυτή 
η διαχρονικότητα της απαίτησης για δόξα. Στον Όρκο, ο γιατρός εύχεται για τον εαυτό 
του παντοτινή φήμη και έπαινο. Αυτόν τον ζητά όχι μόνο από τους αρρώστους, που θα 
αντιμετωπίσει με επιτυχία, αλλά και από όλους τους ανθρώπους. Να τονίσουμε εδώ ότι 
δεν ζητά να αποκτήσει φήμη κατά τη διάρκεια της ζωής του μόνο, αλλά παντοτινή, η 
οποία θα τον ακολουθεί και μετά θάνατο. Μια τόσο μεγάλη τιμή, στο γιατρό, δεν μπορεί 
παρά να είναι η προσφορά του στον συνάνθρωπο, την οποία συνοδεύει η ενάρετη ζωή 
και η επιτυχία κατά την άσκηση της ιατρικής.

ἁγνῶς καί ὁσίως

Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των αν-
θρώπων, σε μια διαχρονική βάση, η οποία θα συμβάλει ώστε να μνημονεύεται το όνομά 
του και τα έργα του
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ἐς τόν αἰεί χρόνον

Ο lichterthaeler221 επισημαίνει πάνω στο θέμα αυτό δυο σημεία, ιδιαίτερης σημασίας 
για το χαρακτήρα των Αρχαίων Ελλήνων. Το πρώτο, αναφέρεται στο γεγονός ότι δεν 
είχαν συγκεκριμένη εικόνα για το σύνολο του κόσμου, ενώ το δεύτερο, υποστηρίζει ότι 
δεν διέθεταν πίστη για την αιωνιότητα. Με βάση αυτά τα δυο σημεία, η απόκτηση από 
το γιατρό παντοτινής δόξας, αποτελούσε μια ελπίδα αθανασίας.

Εάν ανατρέξουμε στις Ιπποκρατικές παραινέσεις διαπιστώνουμε ότι η επιθυμία για 
απόκτηση δόξας δεν αποτελούσε στοιχείο για την ικανοποίηση εγωιστικής φιλοδοξίας 
αντικείμενο που ήταν ξένο προς τον Ιπποκράτη, ο οποίος συνιστούσε πάντα μετριοφρο-
σύνη, γεγονός, για το οποίο ο Γαληνός, τον χαρακτήριζε

μή φιλοδοξίας ἀλλ’ ἁλήθειας ἐραστής

αλλά ήταν η επιβράβευση της προσφοράς επιτυχημένου γιατρού και μια ολοκλήρωση 
του χαρακτήρα του ανθρώπου. Στην απέναντι πλευρά, του ποταμού, ευρίσκονται οι 
πυθαγόρειες διδασκαλίες, που εκφράζουν την πλήρη αντίθεσή τους σε όλες αυτές τις 
επιθυμίες περί δόξας. Με εντολή του Πυθαγόρα, έπρεπε να αποφύγουν τις τιμές και 
τις δόξες222

φιλοτίμια φεύγειν και φιλοδοξίαν

Η θέση αυτή των πυθαγόρειων, αποτελεί, κατά τον Edelstein, σοβαρή ένδειξη ότι ο 
Όρκος δεν γράφτηκε από πυθαγόρειο. Άλλωστε, όπως αναφέρει και ο lichtenthaele223.

όποιας θέλει να δοξάζεται απ’ όλους τους ανθρώπους 
δεν μπορεί να είναι Πυθαγόρειος

Καταρχήν, ο συνδυασμός, δόξα και χρόνος πρέπει να οριοθετηθούν από ιατρικής 
σκοπιάς. Η τήρηση του Όρκου, είναι διαχρονική, δεν μεταβάλλεται με την πάροδο του 
χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, η δόξα την οποία ζητάει ο γιατρός αν τηρήσει τον όρκο του 
είναι και αυτή διαχρονική. Είναι ασύνηθες να ζητά ο γιατρός αναγνώριση και δόξα για 
όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Επιπλέον, πόσο μεγάλη είναι η προσφορά του ώστε να 
μπορεί να ζητάει από τους θεούς αιώνια δόξα; Η έννοια της δόξας, η οποία κατά τον 
Σόλωνα224 εκφράζει την εκτίμηση την υπόληψη, την καλή γνώμη των άλλων, αποτελεί 
βασική επιδίωξη και σκοπό του χρηστού άνδρα. Ο Πλάτων στο Συμπόσιο225 μιλάει για 
αιώνια και αθάνατη φήμη: 

Κλεός ἐς τὸν ἀεί χρόνον ἀθάνατον καταθέσθαι 

Ο Ισοκράτης, προς Νικοκλέα συμβουλεύει: 

Να προτιμάς να αφήσεις στα παιδιά σου φήμη για καλές 
πράξεις παρά πλούτο, γιατί ο πλούτος χάνεται, η καλή φήμη 
όμως δεν πεθαίνει

Ο Ιπποκρατικός γιατρός, είναι λογικό και ανθρώπινο να επιθυμεί την ευδοξία, την 
οποία όμως θα προσφέρει, αυτόματα σ’ αυτόν η άσκηση της τέχνης του στο πλαίσιο 
τήρησης των κανόνων, όπως του
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ῶφελέειν ἤ μή βλάπτειν

της φιλάνθρωπης επιστήμης, χωρίς όμως να την επιζητεί από τους θεούς, οι οποίοι 
όπως παραδέχεται δεν έχουν σχέση με τα νοσήματα.

§9.	παραβαίνοντι	δὲ	καὶ	ἐπιορκοῦντι,	τἀναντία	τουτέων…

§9.	αν	όμως	τον	παραβώ	και	επιορκήσω,	ας	πάθω	 
τα	αντίθετα	από	εκείνα	που	εύχομαι	να	μου	συμβούν…

Ο Ορκιζόμενος γιατρός, εύχεται για τον εαυτό του οι μάρτυρες θεοί του Όρκου 
του να τον ανταμείψουν με πανανθρώπινη διηνεκή δόξα στη ζωή και στην τέχνη, εάν 
τηρήσει τον όρκο του και αν τον παραβεί να συμβεί το αντίθετο, δηλαδή στερήσεις στη 
ζωή και αποτυχίες στη τέχνη. 

Φαίνεται ότι από τους Αρχαίους Έλληνες γιατρούς πρέπει να προέρχεται η ρήση: 

το χρήμα πολλοί εμύσησαν, τη δόξα ουδείς.

Γεννάται, συνεπώς, εύλογα το ακόλουθο ερώτημα. Πόσο μεγάλο αγαθό θεωρούσαν οι 
Αρχαίοι Έλληνες τη δόξα, το καλό όνομα μεταξύ των ανθρώπων; Αυτό φαίνεται καθαρά 
μέσα από τους πρώτους στίχους μιας περίφημης ελεγείας του Σόλωνα224, τους οποίους 
μας υπενθυμίζει ο Λυπουρλής3 και είναι οι ακόλουθοι: ο σοφός Αθηναίος απευθύνεται 
στις Μούσες με την ακόλουθη προσευχή: 

ὂλβον μοι πρός θεῶν μακάρων δότε καί  
πρός ἁπάντων ανθρώπων αἰεί δόξαν ἒχειν ἀγαθήν.

Δηλαδή: 

κάντε να έχω πλούτο από τους μάκαρες θεούς και  
όνομα καλό ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους.

Το ερώτημα αυτό έχει προβληματίσει έντονα πολλούς Ιπποκρατικούς, οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ως απόλυτη θέση.

ότι η επιτυχία είναι ο έσχατος και ο μοναδικός στόχος  
του γιατρού για το θέμα αυτό

Ο schumacher226, υποστήριξε (μτφρ Δ. Λυπουρλή3):

ότι τα εγωκεντρικά κίνητρα βρίσκονται καταρχήν μακριά 
από τον ιπποκρατικό γιατρό, ο οποίος όμως γνωρίζει ότι η 
αναγνώριση και οι επιτυχίες του θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο 
και για τον ίδιο και γενικότερα, για το ιατρικό του έργο 

Δυο άλλα σημεία χρήζουν ιδιαίτερου σχολιασμού και είναι:
1. αυτά που αναφέρονται στις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του 1ου και του 9ου 

άρθρου του Όρκου. Στην εκπλήρωση του Όρκου αναφέρεται η επίκληση και στην 
τήρηση η ευχή. Και τα δυο άρθρα αρχίζουν με την λέξη ὄμνυμι, που σημαίνει ορ-
κίζομαι. Στο 1ο χρησιμοποιείται η λέξη ὄμνυμι και στο 9ο η λέξη Όρκος. Στον Όρκο 
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συναντάμε ομηρικά ρήματα που περιχέονται σε χαρακτηριστικές για την ομοιότητά 
τους εκφράσεις όπως:

Ἔπιτελέα ποιήσειν, Ἔπιτελέα ποιέοντι

Ο Όρκος αρχίζει και τελειώνει με: δέος και θρησκευτικό στοιχείο. Πολλοί ερευνητές 
διατυπώνουν την άποψη ότι οι Αρχαίοι Έλληνες.

ανοίγουν διάλογο με τις θεϊκές αρχές

2. Ο συντάκτης, του Όρκου, ζητά από το γιατρό κατά την επίκληση των θεών να 
ορκιστεί ότι θα τηρήσει καί ξυγγραφήν τήνδε, την οποία όμως παραλείπει να επα-
ναλάβει στην 9η §. Φαίνεται, συνεπώς, ότι η λέξη ξυγγραφή είναι εμβόλιμη στην 
1η §, γεγονός που ενισχύεται από την παράλειψη της στην 9η. Ένας ακόμη λόγος, 
υπέρ της παράλειψης, ίσως είναι ότι η τιμωρία της επιορκίας για τη μη τήρηση 
του είναι αρκετή.

Παραβαίνοντι και Επιορκέοντι: Η συνύπαρξη αυτών των δυο λέξεων επισημαίνει την 
καταπάτηση του Όρκου, της Επιορκίας. Η καταπάτηση του Όρκου αποτελούσε για τους 
Αρχαίους Έλληνες πράξη κατακριτέα, ανούσια, η οποία επέφερε την τιμωρία των θεών.

Ο Μένανδρος στο έργο του, Γνώμαι μονόστιχοι227 γράφει:

θεόν ἐπιορκών μή δοκεί λεληθέναι 

και σε μτφρ Κιαπόκα215

αν παραβαίνεις τον όρκο σου μη νομίζεις 
ότι θα διαφύγεις την προσοχή του θεού

Στο έργο του Φωκυλλίδη (Γνώμαι)228 τονίζεται:

Μή δ’ ἐπιορκήσης μήτ’ ἀγνῶς μήτε ἑκοντί 

και σε μτφρ Κιαπόκα215

Μην παράβεις τον όρκο σου ούτε από άγνοια 
ούτε θεληματικά, τον ψεύδορκο μισεί ο αθάνατος θεός

Με τις θέσεις αυτές γίνεται φανερό για το γιατρό ότι κάθε παράβαση του όρκου θα 
είναι προσβολή και ύβρις προς τους θεούς.

Τ’ αναντία τουτέων: Ο Όρκος καταλήγει με την αυτοαρά
O Deichgräber67 διατύπωσε την άποψη ότι:

o ορκιζόμενος σκόπιμα δεν αναφέρει ονομαστικά τα άσχημα 
που θα μπορούσε να τον βρουν, γιατί θα τα τραβούσε ο ίδιος 
επάνω του, αν ανέφερε ένα-ένα τα ονόματά τους

Εδώ ο ορκιζόμενος στέλνει στον εαυτό του κατάρες να πάθει το αντίθετο με ότι 
είχε ευχηθεί προηγουμένως αν παραβεί τον όρκο του. Ο Κιαπόκας215, αναφέρει ότι 
στη συλλογή επιγραφών της Κω του Mario segre υπάρχει εκείνη του 3ου αιώνα π.Χ. με 
όρκο στον Απόλλωνα, όπου η υπόσχεση για άψογη διαχείριση των χρημάτων του ιερού 
επικυρώνεται με τη φράση:
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εὐορκεῦντι μὲμ μοι [ἀγαθά ἔστω]  
ἐπιορκεῦντι δὲ ἐναντία τοῦτων

Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η διαπίστωση από χωρίο του Δημοσθένη229 που οι 
διάδικοι και οι μάρτυρες έστελναν φοβερές κατάρες για να πειστούν οι δικαστές

εἰ τ’ ἐπιορκῶ, ἐξώλης ἀπολοίμην
αὐτός τὲ καὶ εἰ τὶ μοὶ ἐστίν, ἤ μέλλει ἔσεσθαι

με άλλα λόγια (μτφρ Κιαπόκα2) 

εάν ορκίζομαι ψευδώς κακό τέλος να έχω εγώ ο ίδιος  
και ότι έχω ή πρόκειται να αποκτήσω.

Σε πολλές από τις φράσεις του Ιπποκρατικού όρκου, όπως και με αυτή μπορούμε να 
βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι μεταξύ 
των συμφορών περιλαμβανόταν η αθλιότητα της ζωής, η αποτυχία στην τέχνη, και η 
ανυποληψία στην κοινωνία. Ακόμη, υπήρχε στην πραγματεία της Ιπποκρατικής Συλλογής, 
Νόμος ως μοναδική τιμωρία του επιόρκου ιατρού η αδοξία

Πρόστιμον γὰρ οὐδέν ὥριστας πλὴν ἀδοξίας

Υπήρχε, συνεπώς, ένα φάσμα συμφορών τις οποίες ο επίορκος φαίνεται ότι βίωνε 
στη ζωή του. Το γεγονός αυτό προσδίδει στις φράσεις αυτές του Ιπποκρατικού όρκου, 
ιδιαίτερη ηθική και πολιτισμική διάσταση για την εποχή εκείνη. Αυτό αποκτά ακόμη με-
γαλύτερη σημασία για την αξία του όρκου αν λάβουμε υπόψη ότι την αξία που απέδιδαν 
οι Αρχαίοι Έλληνες στην καλή φήμη.

ιποκριΤικοΣ Η ιπποκραΤικοΣ ορκοΣ

Συχνά οι μη γνωρίζοντες τι εκφράζει ο Όρκος, αλλά συνεπικουρούσης και της ομοη-
χίας χρησιμοποιούν τη λέξη Ιποκριτικός για τον Όρκο του Ιπποκράτη. Ο όρος Ιποκριτικός 
Όρκος χρησιμοποιείται ειρωνικά από τους φοιτητές της ιατρικής οι οποίοι εκφράζουν 
με αυτόν τον τρόπο την απογοήτευσή τους για τον αρχικό, ο οποίος με τις σύγχρονες 
εκδόσεις του εμφανίζει αποκλίσεις με συνέπεια να τον αναγνωρίζουν με δυσκολία. Σε 
μελέτη που έγινε το 1993 και που περιέλαβε 150 ιατρικές σχολές σε ΗΠΑ και Καναδά 
διαπιστώθηκε ότι μόνο το 89% των σύγχρονων όρκων απαγορεύει την άμβλωση, 3% τη 
σεξουαλική επαφή με τον ασθενή και 14% την ευθανασία230.

ΕπιΛογοΣ

Ξεφυλλίζοντας τα έργα της Ιπποκρατικής Συλλογής, ανοίγεται μπροστά σου διάπλατα 
μια φιλοσοφία, η οποία οικοδόμησε τη φήμη της υπηρετώντας την ιδέα της προσφοράς 
προς τον άρρωστο. Οι γιατροί υπηρετούν την ιδέα αυτή από τη δημιουργία της Ιατρικής 
με ζήλο και βοηθούν τον άρρωστο. Εξαιρέσεις της μη τήρησης των κανόνων του Ιππο-
κράτη, υπήρχαν πάντοτε και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, σε καμία όμως περίπτωση 
δεν είναι σε θέση να μειώσουν τη λάμψη αυτής της ιδέας. Τα αρνητικά στοιχεία τονί-
ζονται με έμφαση, ενώ τα συνολικά θετικά συμπεράσματα για την προσφορά προς τον 
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άρρωστο που αναζητούμε στα αρχαία κείμενα μόλις διακρίνονται γιατί οι περιγραφές 
τους είναι περιορισμένες. 

Σήμερα, οι συζητήσεις για την ανυποληψία, για τα λάθη των γιατρών και για 
τη μείωση της απόδοσής τους, παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με αντίστοιχες 
αναφορές που συναντάμε στα αρχαία γραπτά της Ιπποκρατικής Συλλογής, όπως 
είναι ο Νόμος231. Ο Castiglioni161 περιγράφει το έργο αυτό ως: 

Μια συλλογή παραγγελμάτων σχετικά με την άσκηση  
της Ιατρικής, που περιέχουν εξαιρετικές συμβουλές σχετικά με 
την Ιατρική Ηθική

Στο έργο αυτό, ορίζονται τα προσόντα του υποψήφιου γιατρού που είναι: η φυσική 
κλίση, η φιλομάθεια, η εργατικότητα και η δαπάνη χρόνου. Την ιδιότητα του γιατρού θα 
την αποκτήσει ο σπουδαστής στον κατάλληλο χώρο, από τους κατάλληλους δασκάλους1. 
Ο συντάκτης του Νόμου231 διατυπώνει την άποψη: 

ότι η έκπτωση της Ιατρικής την εποχή του οφείλεται στο ότι 
ασκείται από αμαθείς Ιατρούς και παραπονείται γιατί η πολιτεία 
δεν έχει ορίσει εναντίον τους καμία ποινή, η οποία θα θεράπευε 
το κακό. Έτσι, η ανυποληψία που εισπράττουν από τους 
ανθρώπους δεν τους θίγει επειδή λόγω της αμάθειάς τους είναι 
ήδη ανυπόληπτοι.

Στη σημερινή εποχή η ανυποληψία και η απαξίωση των γιατρών από την κοινωνία 
είναι κατά ένα μέρος και αποτέλεσμα της φιλοχρηματίας τους.

ΣυγχρονΕΣ μορφΕΣ Του ορκου Του ιπποκραΤΗ

Ο ΟΡΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΗΘΙΚΗΣ

Στη διαδρομή του χρόνου έχουν γραφεί πολλά για τον Όρκο του Ιπποκράτη, από τα 
οποία λίγα είναι αυτά που ξεχωρίζουν, για την επίδραση που άσκησαν στην ερμηνεία 
του. Στο έργο του Temkin232, ο Edelstein κάνει μια σε βάθος ανάλυση του Όρκου την 
οποία ο May233, χαρακτηρίζει ως αξεπέραστη, (Unsurpassed study) για να διερωτηθεί: 

Tι είναι τελικά ο Όρκος;

O Edelstein, περιγράφει τον παραδοσιακό Όρκο δίνοντας έμφαση σε δυο ξεχωρι-
στές υποχρεώσεις: Αυτή των γιατρών προς τον ασθενή και εκείνη του γιατρού προς 
το δάσκαλο του και τα παιδιά του δασκάλου του. Η παραδοσιακή αυτή η εκδοχή του 
Όρκου είναι αυτή που δημιούργησε τη σχέση Γιατρού-Αρρώστου, καθώς και τους 
εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του επαγγέλματος. Η εξέταση του Όρκου υπό το 
φως των σύγχρονων ιατρικών δεδομένων, διαπιστώνει σημαντικές παραλείψεις. O Pel-
legrino234, σημειώνει ότι στον Όρκο δεν αναφέρονται υποχρεώσεις των γιατρών ή της 
Ιατρικής προς την κοινωνία. Ακόμη ούτε στις πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής 
συναντάμε ενδείξεις για ανάλογες υποχρεώσεις προς την κοινωνία, όπως είναι η ευθύνη 
για τη διάδοση, προσέγγιση και παροχή φροντίδας υγείας. Η άποψη αυτή για την πα-
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ραδοσιακή εκδοχή του Όρκου διατηρείται μέχρι την αναθεώρησή του το 1964 από τον 
lasagna30. Είναι ενδιαφέρον ότι η χρήση του Όρκου μέχρι το 15ο αιώνα, δεν αναφερόταν 
ή ήταν περιορισμένη. Έτσι, η άποψη ότι η Ιατρική είναι υπεύθυνη για την κοινωνία στο 
σύνολο της άρχισε να αναδύεται βαθμιαία, καθώς η Ιατρική παίρνει την επιστημονική της 
μορφή και είναι σε θέση πλέον να επιτελέσει με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο το 
θεραπευτικό της έργο. Αυτή η δυνατότητα συμπίπτει με τη χρονική στιγμή που γίνεται 
κατανοητή η έννοια της νόσου, και δημιουργήθηκαν τα θεραπευτικά μέσα με τα οποία 
μπορούσε ο γιατρός να βοηθήσει ουσιαστικά τον άρρωστο235,236.

Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία όπως είναι η σημερινή, με τις μεγάλες κοινωνι-
κές, πολιτισμικές, θρησκευτικές αλλαγές και τις τεράστιες πληθυσμιακές μετακινήσεις, 
η παρουσία και το περιεχόμενο του Ιπποκράτειου Όρκου φαντάζει ξένο ή ως να ήλθε 
από έναν άλλο κόσμο που τον δημιούργησε η φαντασία μας. Οι πρώτοι κώδικες ηθικής, 
οι οποίοι διαμόρφωσαν την έννοια της ευθύνης με βάση την παράδοση της εποχής237 
δίνουν έμφαση στη διατήρηση της σχέσης γιατρού-αρρώστου, καθώς και στους κα-
νόνες που ρυθμίζουν την εσωτερική λειτουργία και τη συμπεριφορά του γιατρού ως 
επαγγελματία υγείας. Yποστηρίζετε ότι η αρχική μορφή του Όρκου του Ιπποκράτη δεν 
μπορεί να έχει εφαρμογή σε μια σύγχρονη κοινωνία, η οποία διαχρονικά, βιώνει μεγά-
λες κοινωνικο-οικονομικές, πολιτικές και ηθικές αλλαγές. Η σημερινή πραγματικότητα 
αλλά και εκείνη των τελευταίων δεκαετιών κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση του 
Όρκου, κυρίως με την απάλειψη ή την αλλαγή άρθρων ή λέξεων του αρχικού Όρκου 
ώστε να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα. Οι συχνότερες από τις αλλαγές που 
σημειώθηκαν διαχρονικά από το 1794 αφορούσαν238.

• Τον κώδικα του Percival239 και της American Medical Association (AMA240)
• Τον κώδικα της Νυρεμβέργης 
• Τον Όρκο του Maimonides
• Τη διακήρυξη του όρκου της Γενεύης από την World Medical Association (WMA)
• Τον όρκο του lasagna30 και 
• Την επαναφορά του όρκου

οι ΒαΣικΕΣ αρχΕΣ Του ορκου

Παρόλο ότι υπάρχουν διαφορές στο γράμμα και στο περιεχόμενο του Όρκου οι 
βασικές αρχές ή η φιλοσοφία του όπως είναι: η αντιμετώπιση του ασθενούς με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τις ικανότητες του κάθε γιατρού, η μη πρόκληση βλά-
βης 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.

Οι αλλαγές αυτές, κατ’ άλλους παραλλαγές, στηρίχθηκαν στη δημιουργία νέων 
κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, ώστε να περιλάβουν γεγονότα ή καταστάσεις που 
συνέβησαν στο χρόνο που διέρρευσε μεταξύ του αρχικού όρκου και της σύγχρονης 
εποχής. Διαχρονικά, η αλληλουχία αυτών των αλλαγών έχει ακολουθήσει τη χρονική σειρά 
των βασικών γεγονότων τα οποία και περιέλαβαν. Έτσι στο τέλος του 17ου αιώνα, και 
στις αρχές του 18ου, αρχίζουν να διαμορφώνονται σταδιακά τα επαγγελματικά πρότυπα 
συμπεριφοράς στο Δυτικό κόσμο. Αυτά για να λειτουργήσουν έπρεπε να έχουν έναν κοινό 
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κώδικα επικοινωνίας, ο οποίος να αποτελεί ταυτόχρονα και κριτήριο της συμπεριφοράς 
των μελών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινωνίας αλλά και τους ασφαλείς και 
αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των καταστάσεων του αρρώστου.

κΩΔικαΣ Του PERCIVAL (1740-1804)

Ο πρώτος ιατρικός κώδικας που υιοθετήθηκε από επαγγελματική οργάνωση γράφτηκε 
από τον Άγγλο ιατρό Thomas Percival το 1794. Ο κώδικας του Percival239, ο οποίος κάνει 
την εμφάνισή του στο τέλος του 18ου αιώνα ακολουθεί σε γενικές γραμμές τον αρχικό 
Όρκο. Το κείμενό του με μικρές προσαρμογές υιοθετήθηκε από την American Medical 
Association240 (AMA) το 1846. O νέος κώδικας της Ιατρικής Ηθικής και 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 Δεοντολογία, η Ευθύνη, καθώς και η ανεξαρτησία των γιατρών 
στην παροχή των υπηρεσιών υγείας προς τον ασθενή. Οι βάσεις αυτού του Όρκου έχουν 
τεθεί, από τον Ιπποκράτη. To 1847240 έχουμε τον πρώτο κώδικα ηθικής της American 
Medical Association (ΑΜΑ), ο οποίος κάνει λόγο για την ευθύνη του γιατρού. Περιείχε 
τρία κεφάλαια, από τα οποία τα δυο πρώτα αναφέρονται στα καθήκοντα του γιατρού 
στους ασθενείς του, στους άλλους γιατρούς, αλλά και στο ίδιο το επάγγελμά του. Πε-
ριγράφει ακόμη το καθήκον του ασθενή προς το γιατρό. Το κεφάλαιο 3 περιγράφει240:

Τα καθήκοντα του επαγγέλματος προς την κοινωνία, 
και τις υποχρεώσεις της κοινωνίας προς το επάγγελμα

Δύο σημεία αξίζει να τονιστούν. Το πρώτο αναφέρεται στο συντάκτη του Όρκου ο 
οποίος πιστεύει στην ανταποδοτικότητα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων μεταξύ 
των γιατρών και του επαγγέλματος και μεταξύ των γιατρών-ασθενών και κοινωνίας. Το 
δεύτερο επεκτείνει την ευθύνη του κάθε γιατρού πέρα από τον ασθενή αλλά και πέρα 
από κάθε άλλο γιατρό. Στην 1η § του άρθρου ΙΙΙ του 3ου κεφαλαίου αναφέρει:

είναι καθήκον του γιατρού να επαγρυπνεί  
για την πρόνοια της κοινότητας

Στην επόμενη παράγραφο περιγράφει τις υποχρεώσεις που έχουν σχέση με την 
υγεία της κοινωνίας καθώς και τη φροντίδα γι’ αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν 
το γιατρό για τις υπηρεσίες του. Όταν κατανοήσαμε τις υποχρεώσεις του γιατρού την 
περίοδο στο μέσον του 19ου αιώνα διαπιστώθηκε ότι αυτές εκτείνονται πέρα από εκείνες 
που αναφέρονται στον αρχικό Όρκο και ήταν σε ισχύ την περίοδο εκείνη. Μέρος του 
περιεχομένου διατηρήθηκε για πάνω από 50 χρόνια και το συναντάμε στο κώδικα του 
1903241. Τα επόμενα χρόνια ο κώδικας ηθικής της ΑΜΑ υπέστη προοδευτικά αλλαγές 
που αφορούσαν κυρίως τις υποχρεώσεις του επαγγέλματος* στην κοινωνία. Το 1957242 
στη 10η § αναφέρει:

ο σεβασμός στο ιατρικό επάγγελμα σημαίνει ότι οι 
υποχρεώσεις του γιατρού επεκτείνονται όχι μόνο στα άτομα 

*Βλέπε	σελ.	151
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αλλά και στην κοινωνία. Αυτές οι υποχρεώσεις διατηρούν 
το ενδιαφέρον του γιατρού και τη συμμετοχή του στις 
δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την υγεία 
και τη φυσική κατάσταση των ατόμων και της κοινωνίας.

Η πρόσφατη αναθεώρηση του κώδικα ηθικής σε απάντηση στις υποχρεώσεις που 
δημιουργεί η ιατρική πραγματικότητα περιέχεται σε παραγράφους που αναφέρονται μόνο 
στην κοινωνική πολιτική243, η πλειονότητά τους δεν έχει ως αντικείμενο τις υποχρεώσεις 
της ιατρικής στην κοινωνία244. Ο κώδικας ηθικής της Καναδικής Ιατρικής Εταιρίας (CMA) 
αναφέρεται στις ίδιες αρχές σε σχέση με την πρώτη έκδοση του 1868245, καθώς και τις 
επόμενες246 μέχρι την πρόσφατη του 2001247.

Στη μακραίωνη όμως ιστορία του ο Όρκος της Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, 
παραβιάστηκε κατάφορα από επίορκους κατ’ επίφαση «λειτουργούς» του Ιπποκράτη. 
Η σημαντικότερη παραβίαση συνέβη μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ομάδα 23 
Γερμανών γιατρών εκτέλεσε τρομακτικά ιατρικά πειράματα σε κρατούμενους των 
στρατοπέδων συγκέντρωσης. Οι γιατροί αυτοί κρίθηκαν ένοχοι παραβίασης του κώδικα 
Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας, γεγονός το οποίο οδήγησε στη σύνταξη του κώδικα 
της Νυρεμβέργης248 το 1947, ο οποίος στη συνέχεια αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης 
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 Εταιρεία (World Medical Associations, WMA) το 1948248.

Η προΣΕυχΗ Του MAIMONIDE

Η προσευχή του Maimonide, υποστηρίζεται ότι γράφτηκε από το γιατρό και φιλόσοφο 
Moses Maimonides το 12ο αιώνα.249 Νέα όμως στοιχεία, υποστηρίζουν ότι η προσευχή 
του Maimonides τυπώθηκε για πρώτη φορά το 1793 και στην πραγματικότητα γράφτηκε 
από τον Γερμανό γιατρό Marcus Herz, ο οποίος ήταν μαθητής του Γερμανού φιλόσοφου 
Immanuel Kant, καθώς και γιατρός του Άγγλου φιλοσόφου Moses Mendelssohn.

Μολονότι, η προσευχή του Maimonide 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 τους θέση.

Η ΔιακΗρυξΗ ΤΗΣ γΕνΕυΗΣ 

Η διακήρυξη της Γενεύης, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση της WMA248 στη 
Γενεύη το 1948 και τροποποιήθηκε 20 χρόνια αργότερα στη διάρκεια της 22ης Συνέ-
λευσης της WMA στο Σύδνεϋ250. Γράφτηκε μετά τα ιατρικά εγκλήματα των Γερμανών 
Ναζί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και αποτελεί μια διακήρυξη των γιατρών, η οποία 
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είναι αφιερωμένη στους ανθρωπιστικούς σκοπούς της ιατρικής. Είναι, ίσως, η μόνη που 
αναφέρεται στην ίση μεταχείριση των ανθρώπων ανεξαρτήτως, φυλής, θρησκείας και 
πολιτικών πεποιθήσεων.

ο OρκοΣ Του LASAGNA

Γράφτηκε το 1964 από τον louis lasagna Κοσμήτορα της Ιατρικής σχολής στο Πα-
νεπιστήμιο Tufts.30 Είναι ίσως από εκείνους που χρησιμοποιούνται συχνότερα σήμερα 
στις Ιατρικές Σχολές των ΗΠΑ. Όπως και οι άλλοι Όρκοι υπογραμμίζει τη σημασία της 
αντιμετώπισης των ασθενών ως ανθρώπινων όντων και όχι ως ιατρικές περιπτώσεις.

Όταν ο lasagna30 αναθεώρησε τον Όρκο το 1964 έδωσε έμφαση στο διαχωρισμό 
της γλώσσας από το περιεχόμενο μεταξύ του αρχικού Όρκου και της Ιατρικής του 20ου 
αιώνα. Το ερώτημα στο οποίο καλούμεθα να απαντήσουμε πενήντα χρόνια μετά είναι 
το ακόλουθο251:

Ο Όρκος είναι συμβατός 
με την Ιατρική του 21ου αιώνα;

Βέβαια στον κεντρικό πυρήνα του Όρκου και στις δύο εκδόσεις του παραμένουν 
προστατευμένες οι σχέσεις Γιατρού-Αρρώστου, καθώς και οι υποχρεώσεις του γιατρού 
προς τον άρρωστο. Αυτό φαίνεται άλλωστε από το γεγονός ότι κάθε έκδοση του Όρ-
κου διατηρεί το ηθικό περιεχόμενο του όταν αρχίζει με τη λέξη “Ι”, για να εστιάσει στη 
συνέχεια στο τι μπορεί να κάνει ο γιατρός.

Τα θεμέλια του Όρκου παραμένουν σταθερά, όταν ο γιατρός συμμορφώνεται στις 
ηθικές αρχές. Στις περιπτώσεις αυτές η προστασία ή η μη βλάβη του αρρώστου και 
της κοινωνίας είναι σταθερή.

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΚΟΥ ΤΟ 1964

Ο Relman252 σε άρθρο του στο NEJM το 1980 αναφέρεται στην περίοδο πριν το 2ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά την οποίαν παρατηρείται σημαντική αύξηση των νοσοκομείων, 
του αριθμού των γιατρών, καθώς και της έρευνας. O starr253 στο έργο του, The social 
transformation of American Medicine, χαρακτηρίζει την περίοδο αυτή ως τα “liberal Years” 
και τονίζει ότι μεταξύ του 1950 και 1970 το ιατρικό δυναμικό αυξήθηκε από 1,2 στα 3,9 
εκατομμύρια, ενώ οι δαπάνες από 12,7 ανήλθαν στα 71,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι 
αριθμοί αυτοί δίνουν μια πρώτη εικόνα των συνεπειών της αύξησης των δυνατοτήτων 
αλλά και των επιπτώσεων της σύγχρονης ιατρικής στο πλαίσιο της Επιστημονικής 
Επανάστασης252,253.

Σε απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις ο lasagna προχώρησε σε τροποποίηση αφαι-
ρώντας από τον Όρκο την αναφορά στις θεότητες καθώς και εκείνη που απαγόρευε τη 
χειρουργική επέμβαση και την έκτρωση, τις υποχρεωτικές αμοιβές και την υποτέλεια 
του δασκάλου254. Στη νέα μορφή του Όρκου ο γιατρός υπόσχεται ότι θα διατηρήσει τη 
συμφωνία στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και σύμφωνα με την κρίση του αφήνοντας 
έξω τους θεούς.



246

περι ορΚου

Επαναφορα Του ορκου Του ιπποκραΤΗ255

Η επαναφορά του Όρκου του Ιπποκράτη θεσπίστηκε τον Ιούνιο το 1995 από την 
επιτροπή για την αξία της ζωής (The Value of life Committee). Ο Dr Joseph stanton256 
μέλος της Επιτροπής λέει για τον Όρκο: 

Είναι η ελπίδα του υπογράφοντος, ο οποίος υιοθέτησε την 
επαναφορά το 1995 του Όρκου ότι οι επόμενες γενεές των 
νέων γιατρών 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 της Ιατρικής που έχουν δεσμευθεί στο παρελθόν 
και συνέβαλαν 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 Maimonide, στο ότι ο θεός είναι μάρτυρας 
στον Όρκο, το περιεχόμενο είναι παρόμοιο με εκείνο του αρχικού Όρκου του Ιπποκράτη 
συμπεριλαμβανομένου του όρου ότι εάν ο γιατρός παραβαίνει τον Όρκο θα πρέπει να 
τιμωρείται γι’ αυτό.

Η χρΗΣΗ Του ορκου απο ΤουΣ αποφοιΤουΣ ΤΩν ιαΤρικΩν ΣχοΛΩν

Ο Όρκος του Ιπποκράτη είναι ένα από τα αρχαιότερα κείμενα στην ιστορία της ιατρικής. 
Παρόλο ότι η συγγραφή του αναφέρεται στην αρχαιότητα, οι αρχές και οι κανόνες του 
διατηρούν μέχρι και σήμερα τον ιερό χαρακτήρα τους. Έτσι, πολλοί φοιτητές σε διάφορα 
Πανεπιστήμια ορκίζονται κατά την αποφοίτησή τους σήμερα σε κάποια σύγχρονη μορφή 
του. Παρ’ όλα αυτά η χρήση του Όρκου δεν πρέπει να θεωρείτε περιορισμένη. Αυτό παρ’ 
ότι πολλοί γιατροί έχουν την αίσθηση ότι ακόμα και οι σύγχρονες μορφές του Όρκου δεν 
εκφράζουν πλήρως τις απαιτήσεις της κοινωνίας, ούτε είναι απόλυτα συμβατές με τη 
σύγχρονη ιατρική πραγματικότητα, από τη στιγμή που γινόμαστε μάρτυρες σημαντικών 
επιστημονικών, οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών αλλαγών. Για παράδειγμα, όταν 
παρουσιάστηκε η σύγχρονη μορφή του Όρκου δεν είχαν θεσπισθεί ακόμα οι κανόνες 
ασφάλισης της υγείας των πολιτών σε πολλές χώρες257. Από την άλλη πλευρά, οι ηθικοί 
κανόνες υπέστησαν σημαντικές αλλαγές την περίοδο αυτή ξεκινώντας από τις κλασικές 
ηθικές αρχές του αρχικού Όρκου για να καταλήξουν στους σύγχρονους κανόνες258,259.

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 1508. Έκτοτε, χρησιμοποιείται σταθερά στις εορτές αποφοίτησης των 
φοιτητών στις Ιατρικές Σχολές έως το 1804, όταν ενσωματώθηκε στην τελετή έναρξης 
του επαγγέλματος, στο Montpellier της Γαλλίας10,36. Η διαδικασία αυτή εξαπλώνεται και 
εφαρμόζεται πλέον και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Kατά τη διάρκεια του 19ου 
αιώνα, αλλά και μέχρι τον 20ο μικρός αριθμός Αμερικανών γιατρών απαγγέλλουν τον 
Όρκο επίσημα. Σύμφωνα με μελέτη που διενήργησε το Αμερικανικό Ιατρικό Κολλέγιο 
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το 1928 μόνο το 19% των Ιατρικών Σχολών στη Ν. Αμερική περιελάμβαναν τον Όρκο 
στην τελετή έναρξης του επαγγέλματος260.

Η φράση “Primum non nocere” (πάνω από όλα να μην κάνω κακό), αποδίδεται στον 
Όρκο. Παρόλο ότι η φράση αυτή έχει ιστορική και παραδοσιακή αξία, ο Όρκος θεωρείτε 
ότι αποτελεί μια ιεροτελεστία που εκφράζει τη μετάβαση στην πρακτική ιατρική η οποία 
όμως δεν είναι υποχρεωτική και φαίνεται ότι δεν υιοθετείτε από όλες τις ιατρικές σχολές.

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

Ένα ερώτημα που αναδύεται είναι γιατί ένα κείμενο, έχει επηρεάσει, σε τέτοιο βαθμό, 
την άσκηση της ιατρικής πράξης, σε όλη τη διαδρομή της ιστορίας της ιατρικής επιστή-
μης; Η ανθρωπολόγος Margaret Mead261 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 θεραπείας.

Ανατρέχοντας στον αρχέγονο 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 αυτοκράτορα, μεταξύ αλλοδαπού άνδρα,  
ή ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες.

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 Σχολές262.

Σήμερα όλες σχεδόν οι Ιατρικές Σχολές των ΗΠΑ χρησιμοποιούν κάποια μορφή του 
Όρκου στον οποίο ορκίζονται οι 16.000 περίπου γιατροί, οι οποίοι επιθυμούν να απο-
κτήσουν 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 
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γιατρούς διαφόρων χωρών πιστεύουν στους αρχαίους Έλληνες θεούς τον Απόλλωνα, 
τον Ασκληπιό, την Υγεία και την Πανάκεια και ως εκ τούτου δεν δεσμεύονται με υποταγή 
σ’ αυτούς. Υποστηρίζεται ότι 

η θρησκευτικότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή, απέχει 
σημαντικά από την Ιατρική επιστήμη. 

Σε ανάλυση 157 Ιατρικών Σχολών των ΗΠΑ και Καναδά διαπιστώθηκε ότι μόνον στο 
11% της τροποποίησης του Όρκου γίνεται επίκληση στη θεότητα237.

οριΣμοΣ ΤΩν υποχρΕΩΣΕΩν Του γιαΤρου

Η θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου περιλαμβάνει τις ηθικές και κοινωνικές υποχρε-
ώσεις του γιατρού που απορρέουν από τη συμφωνία μεταξύ γιατρού και κοινωνίας263. Η 
κοινωνία ανταμείβει το γιατρό για την προσπάθεια που καταβάλει να παρέχει υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες υγείας. Αυτό γιατί αναγνωρίζει ότι η προσπάθεια αυτή απαιτεί τη διά βίου 
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Δεν είναι όμως δυνατό να υποστηριχθεί η άποψη, αλλά ούτε 
υπάρχουν και ενδείξεις ότι μια ασφαλής και αποτελεσματική εκπαίδευση και αυτορρύθμιση 
της ιατρικής εξασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας263-265. Αυτό γιατί 
παρεμβαίνουν και πολλοί άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα η σύγκρουση συμφερόντων266 
υποβόσκει σε πολλές ιατρικές πράξεις και εξαντλεί τα αποθέματα της εμπιστοσύνης που 
η κοινωνία τρέφει στο γιατρό. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά τόσο στον έντυπο όσο 
και στον ηλεκτρονικό τύπο267 που αναφέρονται σε σκάνδαλα που διαπράττουν οι γιατροί 
κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης. Ο γιατρός έχει υποχρέωση να αυτορρυθμίζει και 
να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του με δίκαιο και ορθό τρόπο. Αυτή η διαδικασία αναφέρεται 
ως Imputability Sociale, που σημαίνει ότι ο γιατρός πρέπει να εκπέμπει δικαιοσύνη, ισότητα 
να φροντίζει δηλαδή με τον ίδιο τρόπο όλους τους αρρώστους (Πίν. 1)244.

Πέρα από τις προσδοκίες που αναμένονται από τις κλασικές θέσεις ο γιατρός πρέπει 
να έχει στραμμένο το βλέμμα και το ενδιαφέρον του στην αντιμετώπιση των αναγκών 
του αρρώστου. Παράλληλα, πρέπει να είναι σε θέση να ισορροπεί και τις αντίστοιχες 
κοινωνικές. Με την εισαγωγή το 1990 των διαχειριστών (manager) της υγείας αυτές οι 
απόψεις δοκιμάζονται στην πράξη στον απόηχο του προβληματισμού:

Πώς είναι δυνατόν ο γιατρός να ικανοποιήσει το διπλό ρόλο 
του «των ειδικών υποχρεώσεων» όταν η αποκατάσταση της 
υγείας του αρρώστου προσκρούει στους περιορισμούς των 
ασφαλειών;

Ο Pellegrino269 ήταν ο πρώτος που περιέγραψε τις υποχρεώσεις του γιατρού όπως 
φαίνονται στον Πίνακα 1. Το 2002 το American College of Physician το American Board 
of Internal Medicine Foundation και το European Federation of Internal Medicine κωδι-
κοποίησαν τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του γιατρού, οι οποίες αναπτύσσονται σε 
τρεις αρχές και 10 δεσμεύσεις (Πίν. 2)270. Οι θέσεις αυτές υιοθετήθηκαν από 130 διεθνείς 
οργανισμούς271. Κατά το σχεδιασμό αυτού του κώδικα ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτέλεσαν 
ορισμένες ειδικές υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να αναλάβει ο γιατρός του 21ου αιώνα. 
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Η κοινωνική δικαιοσύνη που οικοδομείται στο έδαφος των κλασικών απόψεων της 
Ιατρικής ηθικής271 δίνει έμφαση στη σωστή κατανομή των πόρων μέσα από τους οποίους 
εξασφαλίζεται η παροχή των υπηρεσιών270. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να φροντίζει 
για τον περιορισμό των διακρίσεων στην παροχή αυτών των υπηρεσιών. Με βάση τις 
αρχές αυτές ο γιατρός πρέπει να αντιμετωπίζει την παροχή της φροντίδας υγείας στον 
ίδιο βαθμό για τον άρρωστο αλλά και για την κοινωνία. Η Marcia Angell272 περιέγραψε 
τις θέσεις αυτές, ιδιαίτερα για τους γιατρούς των ΗΠΑ, ότι πρέπει να λειτουργούν ως 
«διπλοί πράκτορες»

ΣυμπEραΣμαΤα

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 τοποθε-
τείται μετά τον Ιπποκράτη. Το περιεχόμενο, ή η βασική δομή του παρέμειναν σχεδόν 

πίν. 1. Υποχρεώσεις του γιατρού268

1. Προορισμός του γιατρού είναι να θεραπεύει
2. Οι άρρωστοι είναι ευάλωτοι λόγω της νόσου αλλά και της γενικής τους κατάστασης
3. Οι γιατροί και όχι οι άρρωστοι έχουν τις γνώσεις και τις επιδεξιότητες να θεραπεύουν
4. Οι γιατροί χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τους αρρώστους στο πλαίσιο της αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης τους
5. Οι γιατροί με τον Όρκο τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να φροντίζουν τον άρρωστο
6. Βασική αρχή του επαγγέλματος αποτελεί η τήρηση της διακριτής θέσης του γιατρού.

πίν. 2. Οι αρχές και οι υποχρεώσεις του γιατρού268

Βασικές αρχές
• Η αρχή της προστασίας και διατήρησης της καλής υγείας του αρρώστου
• Η αρχή της αυτονομίας του αρρώστου
• Η αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης

Επαγγελματικές υποχρεώσεις
• Υποχρέωση της επαγγελματικής επάρκειας
• Υποχρέωση της δημιουργίας ειλικρινούς σχέσης με τον άρρωστο
• Υποχρέωση της δημιουργίας σχέσης εμπιστοσύνης με τον άρρωστο
• Υποχρέωση της διατήρησης επαρκούς σχέσης με τον άρρωστο
• Υποχρέωση βελτίωσης της ποιότητας της φροντίδας
• Υποχρέωση βελτίωσης της πρόσβασης στην παροχή φροντίδας υγείας
• Υποχρέωση της ακριβούς κατανομής των πόρων 
• Υποχρέωση παροχής επαρκών γνώσεων
• Υποχρέωση της διατήρησης της εμπιστοσύνης ρυθμίζοντας τη σύγκρουση συμφερόντων 
• Υποχρέωση διατήρησης των επαγγελματικών υποχρεώσεων 
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αμετάβλητα με την πάροδο του χρόνου, παρ’ όλες 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 καμία όμως περίπτωση ο Όρκος δεν χάνει τη γνησιότητά του273,274.

Οι πνευματικές καταβολές του Όρκου του Ιπποκράτη αναδύονται μέσα από το πο-
λιτικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι της εποχής που έζησε ο Ιπποκράτης, αλλά και εκείνο 
πριν και μετά απ’ αυτόν1-3. Έτσι, φαίνεται ότι ο Ιπποκράτης υιοθέτησε τις απόψεις της 
Ιωνικής Φιλοσοφικής Σχολής του Μιλήτου, απόψεις οι οποίες οριοθετούν την Ιπποκρα-
τική Ιατρική. 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.

Το ζητούμενο, στις μέρες μας, είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους, ιδιαίτερα, 
γιατρούς της χώρας μας στην κατανόηση και αποδοχή των μηνυμάτων του Ιπποκράτη. 
Πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά στο ερώτημα:

γιατί οι γιατροί δεν διαβάζουν και δεν μελετούν τον Όρκο,  
γιατί δεν τον μαθαίνουν;

Μια παρόμοια διαδικασία φαίνεται ότι όχι μόνο δεν λειτουργεί, όπως προκύπτει από 
το γεγονός ότι ελάχιστοι γιατροί γνωρίζουν τον Όρκο, ή ακόμη πιο απαισιόδοξο η μόνη 
επαφή μαζί του ανάγεται στην εποχή της ορκωμοσίας τους, αλλά συχνά δεν δείχνουν 
καν διάθεση να συζητήσουν το περιεχόμενό του. Δεν πιστεύουν στις αρχές του Όρκου; 
Ή τουλάχιστον δεν τις υποστηρίζουν, ή μήπως αγνοούν πλήρως τη διαχρονική αξία των 
λόγων του Ιπποκράτη και των Ιπποκρατικών συγγραφέων; Για να υπάρξει πραγματική 
ευαισθητοποίηση των νέων γιατρών, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα απλό και 
κατανοητό ερμηνευτικό κείμενο με βελτιωμένη την προφορά του όρκου, ώστε να γίνει 
φιλικό προς το σύγχρονο γιατρό, αντικαθιστόνται λέξεις, ή και φράσεις που έπαψαν να 
ισχύουν από ετών, ή να γίνονται αποδεκτές από το σύνολο των γιατρών του κόσμου. 

Μόνο έτσι είναι δυνατό να πυροδοτήσεις το ενδιαφέρον του γιατρού και να του 
δημιουργήσεις την ανάγκη να προστρέξει στα κείμενα αυτά. Όλα αυτά βέβαια με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθεί ούτε θα αλλοιωθεί το νόημα του Όρκου. Η δυσκολία 
στην αντικατάσταση, ή στην προσθήκη νέων λέξεων είναι προφανής, κυρίως, όσον αφορά 
την επιλογή τους, αλλά και την αποδοχή τους απ’ όλους τους ειδικούς. Καθοριστικό 
ρόλο όμως στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να παίξει μόνο ο γιατρός, ή ο φιλόλογος 
αλλά ομάδα γιατρών – φιλολόγων, οι οποίοι να είναι γνώστες του περιεχομένου όχι 
μόνο του Όρκου, αλλά και των επιμέρους διαφωνιών σε ορισμένα άρθρα που έχουν 
εκφραστεί διαχρονικά.

Έτσι, θα έχουν στη διάθεσή τους ένα απλό και κατανοητό κείμενο, το οποίο θα 
πυροδοτήσει το ενδιαφέρον και θα δημιουργήσει την ανάγκη ενημέρωσης σε βάθος 
για όλες τις φράσεις και τις έννοιες των ρημάτων που συναντάμε στον Όρκο και το 
κυριότερο να είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες διαγνωστικές θεραπευτικές πεποι-
θήσεις όλων των γιατρών του κόσμου. Μέχρι τώρα το έργο αυτό έχουν αναλάβει ξένοι 
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ιδιαίτερα μελετητές αρχαίοι και σύγχρονοι, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των 
Ελλήνων Ιπποκρατικών γιατρών1-3,9.

Συχνά, είναι δύσκολο μέχρι αδύνατο για τον πολυάσχολο γιατρό του σήμερα να 
ανατρέξει σ’ όλες τις πηγές, που αναλύουν θέματα της Ιπποκρατικής Συλλογής, πολ-
λές από τις οποίες είναι σε διαφορετικές γλώσσες και το κυριότερο δυσεύρετες, ή και 
έχουν εξαντληθεί. Στην ελληνική γλώσσα υπάρχουν πολλές θαυμάσιες πραγματείες 
που ερμηνεύουν τον Όρκο1-3,9,40, οι οποίες φωτίζουν το θέμα από διαφορετική η καθεμία 
σκοπιά, αλλά με κοινό στόχο την πληρέστερη κατανόησή του.

Παρ’ όλες τις προσπάθειες, των μελετητών της Ιπποκρατικής Συλλογής, η αποκρυ-
πτογράφηση ρημάτων, καθώς και φράσεων που περιέχονται στον Όρκο παραμένει ένα 
δύσκολο μέχρι αξεπέραστο πρόβλημα. Οι λόγοι είναι πολλοί. Βασικό θεωρώ το γεγονός 
ότι ο Όρκος παρέμεινε σε αφάνεια για πάνω από 1500 χρόνια. Εκλείπουν, ή έχουν χαθεί 
μαρτυρίες γραμμένες λίγο μετά, ή κατά τη σύνταξή του, οι οποίες θα μπορούσαν να 
φωτίσουν με το πνεύμα της εποχής πολλά σημεία του. Η στροφή, προς τον Όρκο του 
Ιπποκράτη, σημειώνεται μετά την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, εποχή κατά την 
οποία η Ιατρική Επιστήμη γνώρισε την παρακμή. 

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται από τη μαρτυρία του Πλάτωνα στο Φαίδρο, ο Ιππο-
κράτης είχε εκτιμηθεί ήδη από τους σύγχρονούς του ως γιατρός και ως δάσκαλος. Τα 
πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τον Ιπποκράτη, αποτελούν ευτυχή συγκυρία των 
σημαντικών ανακατατάξεων που σημειώνονται στη σκέψη του αρχαίου κόσμου την εποχή 
που έζησε. Έζησε, σε μια εποχή που αναπτύχθηκε η φιλοσοφία. Έζησε, το χρυσό αιώνα 
της φιλοσοφίας, την εποχή του Σωκράτη, ενώ είχε φίλο το Δημόκριτο και δάσκαλο το 
Γοργία. Οι καταστάσεις αυτές βοήθησαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη της φιλοσοφικής 
του διάθεσής. Διαδέχθηκε, έξοχους φιλοσόφους όπως ο Αναξίμανδρος, ο Πυθαγόρας, 
ο Αλκμαίων, ο Ηράκλειτος, ο Εμπεδοκλής, ο Αναξαγόρας. Η γενιά αυτή των φιλοσόφων 
άρχισε να διερευνά πέρα από τα φυσικά φαινόμενα και τα ανθρώπινα και ειδικότερα 
τα θέματα υγείας με βάση τη λογική. Στη βάση αυτή, η Ιατρική άρχισε προοδευτικά να 
αποδεσμεύεται από τη μαγεία και τα θαύματα και να στηρίζεται στην τέχνη και στην 
παρατήρηση για να γίνει στη συνέχεια ορθολογική. Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα 
του Ιπποκράτη, είναι ότι συνένωσε την επιστήμη και τη φιλοσοφία, που ήταν το ιδανικό 
των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων2,275.

Σημαντική επίδραση στην εξέλιξη του Ιπποκράτη, έπαιξε και η οικογένειά του, στην 
οποία υπήρχαν λαμπρά παραδείγματα φιλοσοφημένων ανθρώπων όπως ο πατέρας 
του Ηρακλείδης, ο παππούς του Ιπποκράτη, οι οποίοι χρησιμοποίησαν την τέχνη με 
φιλοσοφική κρίση.

Ο Αδαμάντιος Κοραής199, σημειώνει ότι η δόξα του Ιπποκράτη δεν οφείλεται μόνο 
στη σοφία του αλλά και στην αρετή του, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τα έργα του. 
Ο Ερωτιανός63, ο οποίος συνέταξε το σημαντικότερο για την εποχή του Λεξικό των όρων 
του Όρκου του Ιπποκράτη, τονίζει ότι όλοι οι διαπρεπείς λόγιοι των αρχαίων χρόνων 
ανέδειξαν την αξία του Ιπποκράτη: 

τῶν δε γραμματικῶν ουκ έστιν όστις  
ἐλλόγιμος φανείς παρῆλθε τού ἄνδρα.

Ο Daremberg64, υποστήριξε ότι κανένας αρχαίος συγγραφέας δεν σχολιάστηκε όσο 
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ο Ιπποκράτης. Όλοι οι μεγάλοι διανοητές: φιλόσοφοι, φιλόλογοι, γιατροί, λόγιοι και 
άλλοι επιστήμονες στάθηκαν με δέος στα έργα του276. Στις μαρτυρίες τους αναφέρουν 
ότι αποκόμισαν χρησιμότατες γνώσεις, ωφελήθηκαν πολλαπλώς και εξέφρασαν το 
θαυμασμό τους για την επιστημοσύνη και αρετή του Μεγάλου Δασκάλου2,277.

Η διάσωση του Όρκου, με το πέρασμα των αιώνων, επισημαίνεται από την καθολικό-
τητα της αποδοχής των ηθικών κανόνων και το βαθύτερο ανθρωπισμό του, στοιχεία τα 
οποία, περιέχουν όλα τα γνωρίσματα ενός κειμένου προτύπου. Οι μεταβολές που υπέστη 
στα χρόνια που ακολούθησαν και η σύγκρισή τους με το αρχικό κείμενο, επισημαίνουν 
τη δυνατότητα προσαρμογής του σε κάθε εποχή. Αυτή η δυνατότητα υποδηλώνει: 

ότι όλοι σε όλες τις εποχές αναγνώριζαν ότι  
εκφράζει ένα σταθερό υπόδειγμα με διαχρονική ισχύ.

Το περιεχόμενό του Όρκου περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που πρέπει να εκφράζουν 
το επαγγελματικό ήθος του γιατρού, το οποίο διαχρονικά διατηρείται ως παράδειγμα. 
Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι πολλά στοιχεία του αρχαίου Όρκου τα συναντάμε σε 
όλες τις μορφές στις οποίες παρουσιάζεται ο Όρκος στους ελληνιστικούς και στους 
αυτοκρατορικούς χρόνους στους Ρωμαίους, και στους Χριστιανούς, στους Άραβες, στο 
Μεσαίωνα, και μέχρι τις μέρες μας. 

Το περιεχόμενο της επαγγελματικής Ιατρικής Ηθικής αλλάζει ανάλογα με τον τόπο 
και το χρόνο στον οποίο το κρίνουμε, προσαρμοσμένο στις επικρατούσες νέες ιδέες, 
που συμπληρώνουν την εμφάνιση νέων επιστημονικών δεδομένων. Έτσι, 

η σημερινή εποχή, με τα δικά της έντονα ανανεωτικά στοιχεία 
έχει ανάγκη να ορίσει νέα, ή ακόμη να προσθέσει και νέους 
κανόνες επαγγελματικής Ιατρικής Ηθικής και Δεοντολογίας

Με άλλα λόγια, η ιστορία επαναλαμβάνεται με μόνη διαφορά ότι στο διάβα της έδειξε 
πόσο ανθεκτικές υπήρξαν στις μεταβολές οι βασικές αρχές από τις οποίες προέκυψαν 
αυτές οι θέσεις.
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Κειμενα νεων ιπποΚρατιΚων Γιατρων

Στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε τις απόψεις-θέσεις που επικρατούν 

μεταξύ των γιατρών, δώσαμε βήμα και δυνατότητα ελεύθερης και 

προφανώς διαφορετικής έκφρασης σε όσους γιατρούς το επιθυμούσαν. 

Στόχος μας να ευαισθητοποιήσουμε και να προσεγγίσουμε και άλλους 

νέους γιατρούς οι οποίοι θα δείξουν ενδιαφέρον για τις Ιπποκρατικές 

Αρχές και την ιστορία της Επιστήμης τους. Τα δύο κείμενα που 

παρουσιάζονται εκφράζουν το καθένα με τον τρόπο του τις τάσεις που 

επικρατούν σήμερα μεταξύ των γιατρών στα θέματα που αναφέραμε.
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Σκέψεις κατά τη Διάρκεια  
μιας ιατρικής Επίσκεψης.. .

Μαρία Καλιεντζίδου

ΕιΣαγΩγΗ

Στο παρακάτω κείμενο αναφέρονται διαπιστώσεις ενός σύγχρονου γιατρού που προ-
κύπτουν κατά τη διάρκεια μιας καθημερινής πρωινής επίσκεψης σε δημόσιο νοσοκομείο. 
Διαπιστώσεις που οδηγούν σε προβληματισμούς που τους μοιράζεται με τη νεώτερη γενιά 
γιατρών στην προσπάθεια να τους αναλύσει ταυτόχρονα, μέσα από διαχρονικά ηθικά 
αξιώματα αλλά και κάτω από το πρίσμα των σύγχρονων αξιωμάτων και αξιώσεων. Όλες 
οι απόψεις που σχολιάζονται είναι καθαρά προσωπικές και κατά συνέπεια ευάλωτες σε 
οποιαδήποτε κριτική και αμφισβήτηση. Εκείνο όμως που παραμένει αναμφισβήτητο είναι 
ότι κοινός πυρήνας όλων είναι η ευεργεσία, η ευποιία, το «ωφελέειν» του «ανθρώπου» 
γιατρού στον πάσχοντα άνθρωπο.

πΕριγραφονΤαΣ μια ιαΤρικΗ ΕπιΣκΕΨΗ

Κατά τη διάρκεια μιας πρωινής καθημερινής επίσκεψης κοιτάζοντας τα πρόσωπα των 
νεωτέρων συναδέλφων συνειδητοποίησα ξαφνικά ότι πέρασαν 20 χρόνια από τότε που 
βρισκόμουν στη θέση τους. Η σημαντικότερη όμως διαπίστωση που πρόβαλε μπροστά 
μου ήταν η ανία που καθρεφτίζονταν στο βλέμμα τους όχι με τη μορφή αδιαφορίας αλλά 
πλήξης, που δεν απορεί, δεν προβληματίζεται μα το χειρότερο δεν αμφισβητεί και αποδέ-
χεται. Ήταν μια τυπική ιατρική επίσκεψη που είχε όμως περισσότερο το χαρακτήρα μιας 
επιθεώρησης παρά τη σπίθα μιας πνευματικής διεργασίας και αναζήτησης. Στο μισό της 
ζωής και στο μισό της ιατρικής μου καριέρας ακόμη δεν μπορώ να απαντήσω κατηγο-
ρηματικά και μονολεκτικά (με ένα ναι ή όχι) σε θεμελιώδη ερωτήματα που αφορούν την 
ιατρική μου ιδιότητα. Είναι σύνηθες στο μέσον της ζωής μας να κρίνουμε με μακροθυμία 
την πορεία μας με ασυνείδητη τάση να τη δικαιώσουμε, αλλά και να αναθεωρούμε αξίες 
και προτεραιότητες όχι όμως με την τόλμη, τον ενθουσιασμό και την αμφισβήτηση της 
νεαρής ηλικίας. Τη διαφορά αυτή προσπάθησα να γεφυρώσω πλησιάζοντας τη νεώτερη 
γενιά γιατρών αφουγκραζόμενη τις σύγχρονες «νεαρές» ανησυχίες και προβληματισμούς 
της προσπαθώντας παράλληλα να τους αναλύσω σύμφωνα με την «ενήλικη» εμπειρία 
ενός γιατρού ακόμα σε δράση.
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σΚεψεισ Κατα τη ΔιαρΚεια μιασ ιατριΚησ επισΚεψησ...

Γνώμη ……αισθάνομαι ως απλός διεκπεραιωτής περιστατικού 
και όχι ότι ασκούμαι ως επιστήμονας κατά τη διάρκεια μιας 
εφημερίας …… Ένα προκλητικό και ενδιαφέρον περιστατικό 
αλλά συγχρόνως δύσκολο και πολύπλοκο στην αντιμετώπιση 
του μοιάζει με τραπουλόχαρτο «βαριά φιγούρα» που ο καθένας 
θέλει να φορτώσει στην επόμενη ειδικότητα ή δομή για να βγεί 
νικητής……

Γνώμη …… τις περισσότερες φορές το μεγαλύτερο μέρος 
του χρόνου μου το αφιερώνω για τη διεκπεραίωση της 
γραφειοκρατικής ρουτίνας παρά για να ασχοληθώ με τον 
άρρωστο και το πρόβλημά του….

Δυστυχώς αυτό αποτελεί συνήθη μορφή μιας 24ωρης εφημερίας δημόσιου νοσο-
κομείου στις ειδικότητες πρώτης γραμμής που γέρνει σημαντικά προς τη μεριά περι-
στατικών ρουτίνας όπου η απλή εφαρμογή κλινικών οδηγιών και πράξεων οδηγούν σε 
μια «ασφαλή» όχι απαραίτητα εγγυημένη επιτυχή έκβαση, αποκλεισμένη από τη λήψη 
ευθύνης/κινδύνου που δρα περισσότερα προς την προστασία του γιατρού παρά του 
ασθενή. Κάτω από αυτές τις συνθήκες φαντάζει ανεδαφικά ρομαντικό η άσκηση της ια-
τρικής να θεωρείται ως απάντηση στην πρόκληση, ανάληψη ευθύνης αλλά και υπέρτατης 
ικανοποίησης από μια όχι σίγουρα επιτυχή έκβαση, όλα αυτά δηλαδή που συνιστούν την 
«υποκειμενική ιατρική ευποιία» η οποία δυστυχώς παραμερίζεται κάτω από την πίεση αλλά 
και την έλλειψη εμπειρίας των νέων γιατρών. Μέσα από αυτό το πρίσμα η άσκηση της 
Ιατρικής φαντάζει ως μια δημοσιοϋπαλληλική ρουτίνα φορτωμένη με ανία και ελάχιστη 
δόση ικανοποίησης. Κλινικές οδηγίες, αλγόριθμοι, κανόνες καθώς και κώδικες αγωγής 
και συμπεριφοράς εφαρμόζονται, που δυστυχώς πολλές φορές ρυθμίζονται και από 
«εξωιατρικούς» παράγοντες (πάροχοι υγείας, οικονομικοί διαχειριστές, ασφαλιστικές 
εταιρείες, κρατική πολιτική). Η ασφάλεια υπερτερεί της ευποιίας που θα προσφέρει η 
σωτηρία ενός περιστατικού που σήμερα φαντάζει καταδικασμένο να χαθεί αλλά εγείρει 
την πρόκληση και την προσδοκία εύρεσης λύσεων και νέων προοπτικών και όχι κατα-
δικασμένο να πετύχει από την εφαρμογή κανόνων και οδηγιών. Ίσως αυτό να αποτελεί 
τη διαφορά μεταξύ άσκησης ιατρικής και εφαρμογής ιατρικής πράξης όροι που ίσως 
δεν είναι σαφώς διαχωρισμένοι στη συνείδηση των σύγχρονων γιατρών. 

Περισσότερο από το μισό της ημέρας μπορεί να αναλωθεί σε υπηρεσιακά και διοι-
κητικά καθήκοντα: συμπληρώνοντας έντυπα, γνωματεύσεις, ψάχνοντας πολύπλοκους 
υπηρεσιακούς κώδικες, διαπραγματευόμενοι με ασφαλιστικά ταμεία και διοικήσεις για 
εγκρίσεις θεραπειών, συμμετοχές σε επιτροπές υγείας και διαγωνισμών. Το συγκεκρι-
μένο σύστημα μπορεί να διαβρώσει την προσωπική ικανοποίηση και την επαγγελματική 
στάση ακόμα και του πιο αφοσιωμένου ιατρού.

Γνώμη ……δεν αισθάνομαι δικαίωση όλων των προσπαθειών 
μου… Υπερφορτωμένος, υποεκτιμημένος και ανασφαλής……. 
Επέλεξα την ιατρική καριέρα από αγάπη προς τον συνάνθρωπο 
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που υποφέρει αλλά και σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή. Πώς 
όμως μπορείς να συνεχίζεις να σέβεσαι την ανθρώπινη ζωή 
όταν η δική σου δεν χαίρει σεβασμού, όταν δεν είσαι ούτε 
μάρτυρας ούτε ήρωας…….

Γνώμη: …… Απογοήτευση. Εισπράττω ελάχιστο σεβασμό από 
τους ασθενείς, τους συναδέλφους και το προσωπικό παρά 
την σκληρή δουλειά, και το ενδιαφέρον για τους ασθενείς 
…. Το λυπηρό είναι ότι επέλεξα την ιατρική γιατί πίστευα ότι 
είναι το πιο αξιόλογο και ευγενές επάγγελμα αλλά αυτό δεν 
επιβεβαιώνεται τουλάχιστον στην μέχρι στιγμής σύντομη 
πορεία μου ….

Είναι γνωστοί οι προβληματισμοί της ιατρικής κοινότητας σχετικά με το ρόλο του 
γιατρού στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και τον τρόπο που το ιατρικό επάγγελμα οργα-
νώνεται και ρυθμίζεται. Αναμφισβήτητα από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα το 
ιατρικό επάγγελμα χάνει ολοένα και περισσότερο την αυτονομία του εκφραζόμενη ως 
ελάττωση κύρους και προνομίων. Στην αρχή του 21ου αιώνα αντιμετωπίζεται από την 
κοινωνία όπως κάθε άλλο επάγγελμα με τους γιατρούς να αισθάνονται ανασφαλείς, δυσα-
ρεστημένοι και με αγωνία για το μέλλον. Ευρήματα μελετών εμφάνισαν την πλειονότητα 
των συγχρόνων γιατρών να εκφράζει συγκρατημένο ενθουσιασμό για το επάγγελμα και 
9 στους 10 γιατρούς να αποθαρρύνουν κάποιον να ακολουθήσει το ιατρικό επάγγελμα. 
Η εμφάνιση κατάθλιψης δεν αποτελεί έκπληξη ενώ το ιατρικό επάγγελμα κατέχει το 
θλιβερό προνόμιο της δεύτερης θέσης σε συχνότητα αυτοκτονιών.1,2

Όλα αυτά την ίδια στιγμή που οι απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας από το γιατρό 
ολοένα αυξάνονται καθώς αυτή «ιατροποιείται» και αναμένει από τους γιατρούς να 
κατανοούν περισσότερα πράγματα και να διαχειρίζονται όχι μόνο τις φυσικές αλλά και 
τις κοινωνικές ανεπάρκειες του ασθενή. Η ιατρική εκπαίδευση και ικανότητα δεν είναι 
το μόνο που ζητείται αλλά και γνώσεις κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας, οικονομικών και 
ασφαλιστικών όρων. Ο γιατρός πρέπει να συμπονά και να είναι πρόθυμος να ακούσει τον 
ασθενή εξαντλώντας όλες τις επιστημονικές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές του δυνατό-
τητες που θα συμβάλουν τόσο στη φυσική όσο και στην κοινωνική του αποκατάσταση.

Η ιατρική του 21ου αιώνα διεξάγεται σ’ ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει πολυάριθμο 
αριθμό κρίσεων (οικονομικής, ασφαλιστικής πολιτικής, κρατικής πολιτικής υγείας, επαγ-
γελματισμού, ποιότητας φροντίδας, παροχής υγείας) που οδηγεί τόσο στην ελάττωση 
της αυτονομίας του ιατρικού επαγγέλματος αλλά και σε κακή προσφορά υπηρεσιών 
υγείας. Καθώς οι οικονομικές απολαβές συνεχώς μειώνονται, το «ίδιον» όφελος αρχίζει 
να υπερβαίνει την επαγγελματική συνείδηση και οι γιατροί αποσύρουν τις υπηρεσίες τους 
για να αυξήσουν τις αμοιβές τους. Η χαρά της ευεργεσίας εξαντλείται από την πίεση της 
δουλειάς, το φορτωμένο πρόγραμμα υπηρεσιών, τις συχνές επείγουσες έκτακτες κλινι-
κές ανάγκες το μεγάλο γραφειοκρατικό φόρτο μετατρέποντας με τον καιρό το γιατρό:

σε ένα άτομο λιγότερο ανεκτικό, λιγότερο ανθρώπινο, 
λιγότερο πρόθυμο να ακούσει και λιγότερο ικανό να φροντίσει, 
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απομακρύνοντας τον από τις αιτίες για τις οποίες επέλεξε την 
ιατρική καριέρα σε πρώτη φάση.

Γιατί συνέβη αυτό; Πώς βρέθηκε το ιατρικό επάγγελμα τόσο ανοχύρωτο; Ίσως μια 
εμφανή εξήγηση να αποτελεί το γεγονός ότι αυτό θεωρείται από τη φύση του ως λει-
τούργημα που αποτρέπει τόσο την κοινωνία όσο και τους γιατρούς από οποιοδήποτε 
είδος διεκδικήσεων. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι το ιατρικό επάγγελμα έχει 
το γνήσιο και ευγενές καθήκον της προσφοράς προς τον πάσχοντα άνθρωπο και ότι η 
πλειονότητα των γιατρών το επιλέγει με ένα αίσθημα ιερής αποστολής στο όνομα της 
βοήθειας προς το συνάνθρωπο. Δεν είναι όμως μόνο οι γιατροί που έχουν ειδικό καθήκον 
να ευεργετούν, την ίδια υποχρέωση έχουν, αν όχι όλα τα περισσότερα επαγγέλματα, 
με τη διαφορά ότι οι γιατροί οφείλουν να δρουν με λογική πρόθεση αλλά και πρόβλεψη 
προς όφελος του «πελάτη» τους (οι οποίες να μπορούν εύλογα να δικαιολογηθούν) αλλά 
και με την πιθανότητα να κατηγορηθούν αν αποτύχουν. Ένα καθήκον που πηγαίνει πολύ 
μακρύτερα από ότι απαιτείται από κάθε άλλο πρόσωπο σε κάθε άλλο επάγγελμα και 
έχει θεσμοθετηθεί από τους Ιπποκρατικούς χρόνους.

Από την μια πλευρά εάν η κοινωνία επιθυμεί να διατηρήσει αυτή την παραδοσιακή 
αλτρουιστική ηθική δέσμευση του γιατρού προς τους ασθενείς είναι πιθανά σοφότερο να 
συνεχίσει να επιβραβεύει τους γιατρούς με ειδικά προνόμια και καθεστώτα του επαγγέλ-
ματος. Οι γιατροί να επιβραβεύονται από την κοινωνία προς όφελος της κοινωνίας. Εάν 
η κοινωνία πάψει να βλέπει τον εαυτό της ότι ωφελείται από την επιβράβευση τους είτε 
γιατί πιστεύει ότι το όφελος των ασθενών δεν εξυπηρετείται στο βαθμό που θα έπρεπε 
είτε γιατί οδηγείται σε υπερβολικό κοινωνικό κόστος τότε τα προνόμια αυτά πιθανά θα 
συνεχίσουν να αποσύρονται και οι γιατροί θα γίνονται ολοένα πιο απογοητευμένοι και 
δυσαρεστημένοι. Από την άλλη πλευρά, οι γιατροί θα είναι σοφοί αν διαφυλάξουν τα 
ιδανικά τους και το καθήκον της προσφοράς πάνω από τα «τετριμμένα» ενδιαφέροντα 
γύρω από το καθεστώς του επαγγέλματος και την αμοιβή τους. Έτσι θα διατηρήσουν 
την εμπιστοσύνη των ασθενών αλλά και της κοινωνίας που καθώς θα δικαιώνεται θα 
επανεκτιμήσει το ιατρικό επάγγελμα.

Γνώμη …… Είναι δυσκολότερο να αντιμετωπίσω τα ηθικά 
από τα ιατρικά διλήμματα που αντιμετωπίζω στη καθημερινή 
πράξη……. Ο όρκος του Ιπποκράτη ελάχιστα με βοηθά στα 
σύγχρονα ηθικά και κοινωνικά θέματα ……

Όπως κατά τον Αριστοτέλη ο μοναδικός λόγος της σύνεσης και της σκέψης για τον 
άνθρωπο είναι η «ευδαιμονία»3 θα μπορούσαμε κατά αναλογία να πούμε ότι η άσκηση 
της ιατρικής γίνεται με μοναδική υποχρέωση το όφελος του ασθενή. Οι νέοι ιατροί 
ορκίζονται με διάφορους κώδικες/κανόνες (με δημοφιλέστερο τον Ιπποκρατικό όρκο) 
που δηλώνουν δέσμευση σε αξίες ηθικής και ενάρετης επαγγελματικής συμπεριφοράς. 
Αυτόματα γεννιέται το ερώτημα οι αξίες ενός κώδικα γραμμένου τον 4ο αιώνα π.Χ.  είναι 
ίδιες με του 21ου αιώνα και αν αλλάζουν τι είναι αυτό που το προκαλεί; Η απάντηση είναι 
αμφιλεγόμενη.
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Εάν δεχτούμε ότι οι αξίες αλλάζουν αυτό γίνεται μέσα στα πλαίσια αλλαγών στο 
υπόβαθρο της γνώσης, της πρακτικής, των κοινωνικών, νομικών αξιών και των αξιών 
κουλτούρας. Η νέα γνώση (κλωνοποίηση, γενετική ταυτοποίηση, γενετική τροποποί-
ηση της τροφής, θεραπείες γονιμότητας, εμβολιασμοί, μεταμόσχευση οργάνων) έχει 
δημιουργήσει νέα ηθικά διλήμματα και νέα πεδία άσκησης του ιατρικού επαγγέλμα-
τος. Παράλληλα αλλαγές κοινωνικές, νομικές και πολιτικές της δομής της σύγχρονης 
κοινωνίας προκάλεσαν αναπόφευκτα αλλαγές «πρακτικής» στην άσκηση του ιατρικού 
επαγγέλματος. Το όφελος του ασθενή δεν είναι εφικτό σε όλες τις περιστάσεις. Συστή-
ματα και πηγές παροχών μπορεί να μην είναι ικανά για να προσφέρουν το καλύτερο. 
Οι κλινικές μελέτες και τα στατιστικά αποτελέσματα τους μπορεί να αποτελούν αίτιο 
αποκλεισμού ασθενών από θεραπείες που ενδέχεται να τους ωφελήσουν. Η εχεμύθεια 
και η εμπιστευτικότητα δεν διασφαλίζονται μια που υπάρχει ευρεία διασπορά της πλη-
ροφορίας ανάμεσα στην ιατρική ομάδα αλλά και σε άλλες επαγγελματικές περιοχές για 
διάφορους σκοπούς. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και συνήθειες (κάπνισμα) δημιουργεί 
νέα πεδία που σχετίζονται με την υγεία. Τα σύγχρονα συστήματα υγείας αναγκάζουν 
τους γιατρούς να μιλούν τη γλώσσα της «αγοράς» με όρους όπως ανάλυση κόστους 
οφέλους, λογιστικές προτεραιότητες, καταμερισμός. 

Είναι οι σύγχρονοι γιατροί λιγότερο ενάρετοι από το παρελθόν; Αλλάζουν οι αξίες άρα:

η ύπαρξη ενός κώδικα είναι ανώφελη ή πρέπει να 
«επικαιροποιείται»; Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός κώδικα;

Αν δεχτούμε ότι οι αξίες δεν αλλάζουν, τότε μιλάμε για θεμελιώδεις παγκόσμιες αξίες 
που παραμένουν αναλλοίωτες στο πέρασμα των αιώνων. Ο σύγχρονος γιατρός παραμένει 
ηθικός εφόσον τις σέβεται και τις εφαρμόζει. Πολλές από αυτές ανήκουν κυρίως στο 
χώρο των ανθρώπινων δικαιωμάτων όπου η επιβεβαίωσή τους στις μέρες μας απαιτείται 
ολοένα και περισσότερο. Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχουν νέα ηθικά 
προβλήματα αλλά μόνο τροποποιήσεις στα ήδη υπάρχοντα. Οι θεμελιώδεις αξίες δεν 
αλλάζουν αλλά γεννιούνται άλλες δευτερεύουσες που αυτές αλλάζουν όχι ως προς το 
νόημα αλλά το σκοπό. Αυτό δεν αποτελεί πραγματική αλλαγή αξίας αλλά ανταπόκριση 
στις νέες ανακαλύψεις σε συσχέτιση με τα σύγχρονα ηθικά θέματα.

Αποτελεί δικαίωμα της ιατρικής επιστήμης αλλά και του ιατρικού επαγγέλματος 
να καθορίσει και να χρησιμοποιεί ένα «καθολικά» αποδεκτό ηθικό και επαγγελματικό 
κώδικα. Η ύπαρξη ενός τέτοιου κώδικα προσφέρει το πλεονέκτημα θεμελίωσης καθα-
ρών θέσεων που αφορούν τον καθορισμό του επαγγέλματος αλλά και κεφαλαιωδών 
ηθικών θεμάτων υγείας. Ορίζουν το επάγγελμα και προσφέρουν κάποιες φόρμες και 
κανόνες που απαιτούνται για να λειτουργεί αποτελεσματικά. Καθορίζονται επαγγελμα-
τικές αξίες που προσφέρουν συνοχή στην ιατρική ομάδα σχετικά με το σκοπό και τον 
τρόπο άσκησης του επαγγέλματος με τρόπο ασφαλή για την κοινωνία. Από την άλλη 
ένας κώδικας δεν μπορεί να παρέχει απάντηση σε κάποια αμφιλεγόμενα ηθικά θέματα 
της σύγχρονης ιατρικής πράξης παρέχει όμως τη «συμφωνία» σε διαχρονικές ηθικές 
αρχές. Δεν αποκλείεται όμως ένας κώδικας να μην είναι «σύγχρονος» και να εγείρει μη 
ρεαλιστικές προσδοκίες. Η ικανότητα του «ενάρετου» γιατρού βασίζεται στην κατανόηση 
και αξιολόγηση όλων αυτών και στην ευλυγισία του να παίρνει πρακτικές αποφάσεις 
λαμβάνοντας υπόψη το όφελος, τα δικαιώματα και τις επιθυμίες του ασθενή.
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Γνώμη …… Υπάρχουν στιγμές που ντρέπομαι για μερικά που 
συμβαίνουν γύρω μου ….πελατειακές σχέσεις, χρηματισμός, 
κατάχρηση θέσεως για προσωπικό συμφέρον…… μα πιο 
πολύ ντρέπομαι για την ένοχη σιωπή τόσο τη δική μου όσο 
και των υπολοίπων ……

Είναι φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας να αποφεύγει να καταγγέλλει άνομες 
πράξεις. Προκαλεί αίσθηση η μεγάλη ανοχή που παρατηρείται καθώς και η υιοθέτηση 
της προσφιλούς τακτικής γενίκευσης καταστάσεων και γεγονότων και όχι η κατονομασία 
τους. Η ίδια η πολιτεία χρησιμοποιεί άπληστα στον βωμό της γενίκευσης τους όρους 
όπως συλλογική συνείδηση, κοινωνική συνείδηση, πολιτική συνείδηση και πρόσφατα 
φορολογική συνείδηση. Η έννοια της ατομικής ευθύνης και τιμωρίας θυσιάζεται στο 
όνομα της γενικότητας γεγονός που βολεύει και εφησυχάζει με την προσδοκία ότι η λήψη 
ενός «οριζόντιου» μέτρου ή ποινής θα εφησυχάσει και θα βολέψει τους περισσότερους. 

Η επιτυχία προσεταιρίζεται από όλους, η αποτυχία είναι 
προσωπική, το λάθος κανενός. 

Η τήρηση μίας τέτοιας στάσης αποτελεί ικανοποιητική εξήγηση της κρίσης που 
βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία που δεν είναι μόνο οικονομική αλλά πρωταρχικά και 
κυρίαρχα κρίση αξιών.

Γνώμη …… μερικές φορές νομίζω ότι μου ζητούν να 
φερθώ ως διαχειριστής της ανθρώπινης ζωής και όχι ως 
γιατρός……… θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίζω και όχι να 
διαχειρίζομαι την ανθρώπινη ζωή. Αυτό είναι κάτι για το 
οποίο δεν έχω εκπαιδευθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των ιατρικών 
μου σπουδών ……

Ένα από τα «οδυνηρά» καθήκοντα του γιατρού είναι η παρουσία του κατά τη δι-
άρκεια της εξαιρετικά σημαντικής «αρχής του τέλους» της ανθρώπινης εμπειρίας που 
ονομάζεται θάνατος. Μια παρουσία που διασφαλίζει τις αποδεκτές αξίες της κοινωνίας 
σχετικά με την αξιοπρέπεια και αυτονομία του ατόμου αλλά και την επίτευξη του τελικού 
στόχου του επαγγέλματος: ελαχιστοποίηση των επώδυνων και πρόωρων θανάτων αλλά 
ποτέ ο θάνατος αυτός καθ’ εαυτός. Δεν έχουμε την ηθική υποχρέωση ή τη δέσμευση 
να αποτρέψουμε οτιδήποτε και οποιονδήποτε από το να πεθάνει.

Εκτός από την παρουσία πολλές φορές οι γιατροί αντιμετωπίζουν το δίλημμα παρέμ-
βασης ή όχι στη διαδικασία θανάτου ή ακόμα και επιτάχυνσής της όταν βλέπουν ότι η 
αυτονομία και η αξιοπρέπεια του ασθενούς απειλείται. Αυτό εκφράζεται πολλές φορές 
ως δίλημμα αν μια ζωή είναι «άξια για να ζει ή όχι» ή άξια για να υποστεί μια δαπανηρή 
θεραπεία. Τις περισσότερες φορές η απόφαση παίρνεται με βάση τα ηθικά αξιώματα και 
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τις αξίες του κάθε γιατρού δυστυχώς όμως καθοριστικό ρόλο παίζουν και εξωιατρικοί 
παράγοντες όπως οι δυνατότητες του συστήματος υγείας, η κοινωνική ασφάλιση, η 
πίεση από το οικείο περιβάλλον και ο φόβος για πιθανή δίωξη.

Ο 21ος αιώνας έχει μεταβάλλει τις αξίες μας σχετικά με τη ζωή και το θάνατο. Σε κα-
ταστάσεις απειλητικές για τη ζωή εφαρμόζονται νέες τεχνικές ρουτίνας και/ μη ρουτίνας. 
Η αντίληψη για το τι είναι μέσα στα πλαίσια της ρουτίνας αλλάζει συνεχώς σύμφωνα 
με το εκάστοτε κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο συνεπώς οι αποφάσεις που χρειάζεται να 
πάρει ο γιατρός σχετικά με το πόσο μακριά μπορεί να φτάσει για να παρατείνει τη ζωή, 
αλλά όχι το θάνατο, γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες. Η κλασική σκηνή θανάτου στο 
κρεβάτι μαζί με τους αγαπημένους γύρω και τα τελευταία λόγια είναι πλέον σκηνή του 
παρελθόντος. Στη θέση του βρίσκεται ο κατεσταλμένος, κωματώδης, ύπτιος ασθενής, 
χωρίς επίπεδο συνείδησης που χειραγωγείται. Αυτή η μεταβολή δεν είναι απαραίτητα 
καλή ή κακή, είναι απλά ένα γεγονός της ζωής του 21ου αιώνα. Κανείς δεν εναντιώνεται 
στη χρήση της τεχνολογίας στην ιατρική χάρις στην οποία πολλοί άνθρωποι είναι σήμερα 
ζωντανοί ανάμεσα μας. Δεν χρειάζεται όμως να υπαγορεύει τη ζωή και το τέλος της, τη 
διαδικασία και τον τρόπο θανάτου. Πότε και αν «επιτρέπεται» στο γιατρό να επισπεύσει 
το θάνατο δεν γνωρίζω. Μπορώ μόνο να γενικεύσω λέγοντας ότι οι ασθενείς έχουν το 
δικαίωμα να πεθαίνουν αξιοπρεπώς και ότι κάθε σκεπτόμενο ανθρώπινο ον αν ερωτηθεί 
θα απαντήσει ότι δεν θα ήθελε να πεθάνει με αναξιοπρέπεια.

Γνώμη …… Πολλές φορές νιώθω ότι πορεύομαι μόνος 
μου……. Ακούω από παλαιότερους για σχολές ιατρικές 
πχ Βαλτή, Μεταξά ….. θεωρώ ότι η εκπαίδευσή μου έχει 
τελειώσει με το Πανεπιστήμιο …… Οι παλαιότεροι φεύγουν 
χωρίς να αφήσουν διαδόχους ούτε διάδοχη κατάσταση με 
αποτέλεσμα κλινικές να φθίνουν ή να παύουν να λειτουργούν 
……

Η γνώμη αυτή του νέου συναδέλφου δυνητικά εκφράζει την ενδόμυχη επιθυμία της 
σύγχρονης γενιάς γιατρών να «εμπνέεται» μέσα από προσωπικά παραδείγματα και 
στάσεις, μέσα από «μέντορες» πρότυπα της ιατρικής τέχνης όχι μόνο της γνωστικής 
αλλά της ηθικής άσκησης της ιατρικής. Εάν είναι δύσκολο να καθοριστεί το γνωστικό 
πλαίσιο είναι ακόμα δυσκολότερος ο καθορισμός του ηθικού πλαισίου μέσα στο οποίο 
ασκείται η ιατρική. Το θέμα αυτό έχει απασχολήσει πολλαπλώς την ιατρική κοινότητα 
και διάφορες απόψεις έχουν εκφραστεί.

Μια πρώτη άποψη είναι ότι ηθική της ιατρικής ασκείται σύμφωνα με κανόνες και αξι-
ώματα θεσμοθετημένα από κώδικες όπως ο Ιπποκρατικός όρκος. Σύμφωνα με αυτήν μια 
πράξη είναι ηθικά σωστή εάν υπακούει σε ένα συμφωνημένο ηθικό κανόνα ή σέβεται ένα 
συμφωνημένο ηθικό αξίωμα. Ο κανόνας ή το αξίωμα μπορεί να είναι δεοντολογικός (να 
έχει να κάνει με καθήκοντα και δικαιώματα) ή μπορεί να είναι συνεπειοκρατικός (σχετικός 
με συνέπειες πράξεων). Η ιατρική κοινότητα από αρχαιοτάτων χρόνων θεωρούσε αδια-
φιλονίκητο δικαίωμά της να καθορίζει μόνη της τον επαγγελματικό της κώδικα μια που 
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μόνο αυτή κατέχει την απαιτούμενη τεχνική και επιστημονική γνώση. O Ian Kennedy to 
1980 στο Reith lectures αμφισβήτησε αυτό το δικαίωμα βάση του γεγονότος ότι πολλοί 
ιατροί καλούνται να πάρουν αποφάσεις που πολλές φορές δεν είναι τεχνικές ή κλινικές 
αλλά περισσότερο ηθικές.4 Σήμερα είναι η θεωρία των τεσσάρων αξιωμάτων (ωφέλεια, 
μη βλάβη, αυτονομία, δικαιοσύνη) που κερδίζει ως διεθνώς αποδεκτή πρακτική για την 
αξιολόγηση ηθικών θεμάτων.5 Για τους μη φιλοσόφους είναι μία ελκυστική προοπτική 
όταν αντιμετωπίζουν θέματα ηθικής δυσκολίας να έχουν ένα απλό, κατανοητό και 
εφαρμόσιμο οδηγό κανόνων, αξιωμάτων για την εκτίμηση κάθε ηθικού προβλήματος. 
Παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετοί που υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζονται τα αξιώματα για 
να θεμελιώσουν την ηθική πρακτική. Οι ίδιοι οι θεμελιωτές της θεωρίας των 4 αξιωμάτων, 
Beauchamp και Childress, εξηγούν: «τα αξιώματα μας οδηγούν σε πράξεις, αλλά χρει-
άζεται ακόμη η εκτίμηση της κατάστασης ώστε να υπάρχει η κατάλληλη ανταπόκριση. 
Τόσο η εκτίμηση όσο και η ανταπόκριση πηγάζουν τόσο από το χαρακτήρα του ατόμου 
όσο και από την εκπαίδευση στα αξιώματα».5,6

Σύμφωνα με μια δεύτερη άποψη, πιο αριστοτελική, το ηθικό πλαίσιο πηγάζει από τον 
ίδιο τον «ηθικό παράγοντα»,(ηθικός παράγοντας: ένα ον που είναι σε θέση να ενεργεί με 
αναφορά στο σωστό και το λάθος). Ο ενάρετος ηθικός παράγοντας έχει βαθιά επιθυμία 
να συμπεριφέρεται καλά. Δεν είναι αρκετό κάποιος να πράττει ηθικά ακολουθώντας 
μόνο κανόνες και αξιώματα άσχετους με εσωτερικές συμπεριφορές, συναισθήματα 
και εμπειρίες. Είναι ο τρόπος με τον οποίο κατανοείται ο κόσμος που δίνει λόγους να 
πράξεις ηθικά. Απορροφούμε τους ηθικούς μας κώδικες από αυτούς που είναι γύρω μας 
τις πρώτες μέρες από τους γονείς μας, στην ενήλικο ζωή από τους δασκάλους μέσα 
από παραδείγματα και από σχήματα, από ιστορίες και αναλογίες που μας μαθαίνουν 
να ζούμε μεταξύ των αποδεκτών ορίων της κοινωνίας μας. Αυτός είναι ο λόγος όπου η 
έννοια της διήγησης και του «προτύπου» είναι τόσο ουσιαστική στην ηθική τόσο στην 
παιδική όσο και στην ενήλικο ζωή. Η «ηθική» άσκηση της ιατρικής αποτελεί έμπρακτο 
βίωμα που εμπνέει και εμπνέεται διδάσκει και διδάσκεται από τις προσωπικές αξίες, 
συναισθήματα, εμπειρίες μέσα από την άσκηση της ιατρικής επιστήμης. Από την άλλη 
όμως δεν είναι εύκολο να αναγνωρισθούν οι «ηθικοί άσσοι» όπως οι αντίστοιχοι επιστη-
μονικοί και δυστυχώς ακόμα και αυτοί που κατέχουν σοφία ή μπορούν να εμπνεύσουν 
με το προσωπικό τους παράδειγμα δεν μπορούν απαραίτητα να μεταφέρουν αυτή τη 
σοφία ή την έμπνευση χωρίς να ξεπέσουν σε κοινοτυπίες. 

Η τρίτη άποψη η «επιστημονοποίηση» της ηθικής αποτελεί προϊόν του 19ου αιώνα. 
Αντιπροσωπευτικό αλλά και εναρκτήριο δείγμα αυτής της θέσης αποτελεί η έκδοση 
του δοκιμίου του Elisha Bartlett’s Essay on the Philosophy of Medical Science το 18447. 
Έκτοτε ο 20ος και 21ος αιώνας ακολούθησαν ένα διάδοχο σκεπτικό σύμφωνα με το 
οποίο αφού η επιστήμη είναι απόλυτα σεβαστή γιατί ασκείται σε ένα πλαίσιο αυστηρής 
πειθαρχίας και μεθοδικότητας για την επίλυση και τη διερεύνηση ενός θέματος. Κατά 
συνέπεια και η ηθική αν θέλει να είναι σεβαστή οφείλει να γίνει και αυτή επιστημονική 
ασκούμενη σε ένα αντίστοιχο πλαίσιο. Μια νέα επιστήμη της ιατρικής ηθικής γεννιέται, 
με σαφή επιστημονική οντότητα με το δικό της σύνολο προβλημάτων και ερωτημάτων 
και με πολλούς υποστηρικτές ότι οφείλει να διδάσκεται μέσα στα πλαίσια εκπαίδευσης 
του γιατρού. Χρησιμοποιεί ένα δικό της μερικές φορές «ακατάληπτο» λεξιλόγιο που 
καθορίζει το νόημα του ηθικού υπόβαθρου της ιατρικής επιστήμης καθώς και τρόπους 
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εφαρμογής και διατήρησης του. Το επιστημονικό αυτό «ηθικό» λεξιλόγιο προχωρά 
σε επαναπροσδιορισμό συνήθων καθημερινών όρων όπως καθήκον, βλάβη ή ανάγκη. 
Μερικές «κλισέ» εκφράσεις (ποιότητα ζωής, μέγιστο όφελος,) ανταλλάσσονται τώρα 
με «επιστημονικά τεκμηριωμένους» ορισμούς. Αυτό ελλοχεύει τον κίνδυνο, που σήμερα 
τείνει να είναι υπαρκτή πραγματικότητα, οι γιατροί να γίνονται θύματα και αντικείμενα 
κριτικής δικηγόρων, θεολόγων, πολιτικών, ηθικολόγων και γραφειοκρατών που μπορεί 
να καθορίζει τα ηθικά θέματα. Οι σύγχρονοι γιατροί υιοθετούν συμπεριφορές κάλυψης 
και εξελίσσονται σε γραφειοκράτες που ψάχνουν να ασφαλίσουν και να κατοχυρώσουν 
κάθε βήμα τους πίσω από τους «επιστημονικούς» ηθικούς κανόνες και να περάσουν έτσι 
το μέρος της ευθύνης στις δομές που τους υποστηρίζουν. Δεν είναι πλέον δική τους 
ευθύνη να ενεργούν σύμφωνα με τα ηθικά τους αξιώματα προς το μέγιστο συμφέρον 
του ασθενή τους.

Η αλήθεια ίσως να βρίσκεται κάπου στη μέση ή στον συγκερασμό όλων των παρα-
πάνω. Ο σύγχρονος γιατρός ενεργεί σύμφωνα με τα δικά του αξιώματα και κανόνες, 
επιθυμεί να ενθαρρύνεται και να εμπνέεται από μέντορες και ηθικά πρότυπα χωρίς όμως 
να αποσπάται από τις σύγχρονες συμπεριφορές, δομές και κοινωνικές αξίες. Η ιατρική 
εκπαίδευση έχει δύο μείζονα καθήκοντα: το ένα είναι η διδασκαλία και η εκμάθηση των 
κανόνων της άσκησης της ιατρικής, το άλλο είναι η διδασκαλία και η εκμάθηση πώς 
να γίνουν πιο σαφή και περισσότερο αναλυτικά τα ηθικά προβλήματα που προκύπτουν 
κατά την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος για πολλά από τα οποία δεν υπάρχουν 
προφανείς και συμφωνημένες απαντήσεις. Συνεπώς θα μπορούσε κανείς να πει ότι αν 
η φύση της ιατρικής ηθικής σύμφωνα με τις δύο πρώτες απόψεις είναι Ιπποκρατική 
η σύγχρονη διάδοχη άποψη του 21ου αιώνα θα μπορούσε να θεωρηθεί σωκρατική. Ο 
στόχος πάντα παραμένει διαχρονικός: το μέγιστο όφελος του ασθενή.

Γνώμη:

Γνώμη ……  βρίσκομαι συχνά αντιμέτωπος με τον 
«πληροφορημένο» ασθενή με τις τυπωμένες σελίδες από 
το Ιντερνετ σχετικά με τη νόσο, τα συμπτώματα του και 
τις κλινικές οδηγίες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό 
αλλά μου δίνει την αίσθηση ελέγχου και ότι «τσεκάρομαι» 
συνεχώς…

H αντίληψη της ιατρικής του 19ου αιώνα περιλάμβανε ένα σκεπτικό μιας επιστήμης 
προσαρμοσμένης στις ανάγκες μιας επιστημονικής, βιομηχανικής μα ακόμα ιεραρχικής 
κοινωνίας με μια επαγγελματική ηθική αυτορρυθμιζόμενη και πατερναλιστική. Η ισχύ-
ουσα πεποίθηση ήταν ότι η τέχνη της ιατρικής οφείλει απαραίτητα να ασκείται με τόσο 
ιδιωτικό τρόπο ώστε να καταλήγει δύσκολο για το κοινό να σχηματίσει μια δίκαιη κρίση 
για την γνώση του γιατρού από την επιτυχία της πρακτικής του. Αντιπροσωπευτικό των 
παραπάνω αποτελεί η έκδοση του βιβλίου με τον τίτλο Code of Medical Ethics το 1803 
από τον Percival8 (Thomas Percival 1740-1804: Άγγλος ιατρός και φιλόσοφος).

Μια δεύτερη διαφορετική απάντηση ήρθε από τον John Gregory, κατόχου της έδρας 
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της ιατρικής στο Εδιμβούργο από το 1773 έως το 1776. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
διαστήματος δημοσίευσε σειρές όπως lectures on the Duties and Qualifications of a 
Physician με απόψεις πιο ριζοσπαστικές.9 Πίστευε ότι οι ιατρικές σπουδές πρέπει να 
είναι ανοικτές όχι μόνο στους μελλοντικούς γιατρούς αλλά και στο κοινό, και μέσω αυτής 
της επιστημονικής επιμόρφωσης, να μπορεί να σχηματίσει δίκαιη κρίση για την γνώση 
του γιατρού. Το ιατρικό επάγγελμα ισχυρίστηκε θα προχωρήσει πολύ γρηγορότερα 
εάν οι γιατροί ασκούν την πρακτική τους κάτω από την επίβλεψη και την καθοδήγηση 
ανθρώπων με προσόντα, ικανών να κρίνουν την επάρκεια των γιατρών και το όφελος 
που προσφέρουν, και δεν υπόκεινται στον πειρασμό και την επιρροή «υποχθόνιων» 
κινήτρων για να το υποτιμήσουν. 

Η άποψη αυτή άρχισε να επικρατεί μόλις στα μέσα του 20ου αιώνα. Δικαιώθηκε μέσα 
από ιστορικούς λόγους που είναι γνωστοί, όπως η προδοσία των ιατρικών ιδανικών κατά 
τη ναζιστική περίοδο αλλά επίσης και από τις μεταπολεμικές προόδους κυρίως στον τομέα 
της βιοϊατρικής (εξωσωματική γονιμοποίηση, η μεταμόσχευση οργάνων, κλωνοποίηση) 
που ανέδειξαν τις «φοβερές» δυνατότητες της ιατρικής, τα προβλήματα που δυνητικά 
θα εγείρονται αλλά και το τι οφείλει η ιατρική κοινότητα να πράξει.

Κατά συνέπεια η ιατρική του 21ου αιώνα δεν είναι κάτι που οι γιατροί συζητούν αυ-
στηρά μεταξύ τους αλλά αποτελεί μια περιοχή νόμιμης και δημόσιας αντιπαράθεσης. 
Μια καινούρια σχέση ασθενή γιατρού οικοδομείται όπου οι όροι συμμόρφωσης και 
πειθαρχίας έχουν αντικατασταθεί από τους όρους επιλογή και συμφωνία. Οι ιατροί 
«επανεκπαιδεύονται» πώς να επικοινωνούν τόσο με τους ασθενείς τους αλλά και με την 
κοινωνία και είναι προετοιμασμένοι να μοιραστούν όχι μόνο τη γνώση τους αλλά και τις 
αβεβαιότητες τους. Από την μια μεριά η ιατρική χάνει μέρος της αυτονομίας της από 
την άλλη όμως κερδίζει στην υιοθέτηση νέων απόψεων και προοπτικών αλλά και στην 
εποικοδομητική σύγκλιση διαφορετικών σκεπτικών. 

ποιοΣ Ειναι ο καΛοΣ γιαΤροΣ ΣΗμΕρα; 

Δεν υπάρχουν έτοιμες απαντήσεις, ούτε ηθικοί κώδικες για να κάνουν έναν γιατρό 
καλό. Ο καλός γιατρός δεν είναι ούτε ένας χαρακτήρας ούτε ένα πράγμα. Δεν είναι 
μόνο αυτός με τις περισσότερες πετυχημένες διαγνώσεις, με τη μεγαλύτερη συμπό-
νια για τον ασθενή, με την περισσότερη αναγνώριση, τις περισσότερες επιστημονικές 
γνώσεις, με το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό έργο, με τις περισσότερες ανακαλύψεις, με τις 
περισσότερες δημοσιεύσεις.

Ίσως ο καλός γιατρός είναι αυτός που μπορεί, στις περιοχές ασάφειας και αμφι-
σημίας που αναπόφευκτα συναντά, μέσα από την αντιπαράθεση και τον διάλογο, να 
ανακαλύπτει, να εφευρίσκει και να ασκεί τον καταλληλότερο τρόπο δράσης. Ίσως είναι 
σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο κατάλληλα «ανδρείος» που αντιμετωπίζει και φοβάται τα 
ορθά πράγματα, με τον ορθό τρόπο και την ορθή ώρα. 

Ίσως είναι αυτός που ασκεί την ιατρική παραδειγματικά, εκτελώντας το έργο του με 
σύνεση και ευσυνειδησία, αφήνοντας μία παρακαταθήκη «σεβασμού» για τις επόμενες 
γενιές.

Ίσως ο καλός γιατρός να αποτελεί ένα προσωπικό μύθο, όπου καθένας από μας κα-
λείται να γράψει το δικό του «μεταμύθιο» και η αριστεία του κρίνεται από την υπέρβαση: 
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Δεν πρέπει να ακούμε αυτούς που μας συμβουλεύουν να 
σκεφτόμαστε, με το πρόσχημα ότι είμαστε θνητοί, μόνο τ’ 
ανθρώπινα πράγματα και να απαρνιόμαστε τ’ αθάνατα, αλλά 
οφείλουμε, στο μέτρο του δυνατού, να γινόμαστε αθάνατοι και 
να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, να ζούμε τη ζωή μας με το 
πιο πολύτιμο μέρος του εαυτού μας.3
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Σκέψεις ενός Σύγχρονου γιατρού  
για την Επικοινωνία με τις ιπποκρατικές 
αρχές και την ιστορία της Επιστήμης του

Ελένη Ψυχογιού

Οι ιπποκρατικές αρχές είναι πάντα επίκαιρες γιατί αποτελούν θεμελιώδεις διαχρονικές 
αξίες για την άσκηση της ιατρικής. Ο Ιπποκράτης καταγόμενος από ιατρική οικογένεια με 
παράδοση είκοσι γενεών, συγκέντρωσε τις γνώσεις των προκατόχων του και θεμελίωσε 
την επιστημονική ιατρική, βασισμένη στη γνώση και την εμπειρία.

Η μεγάλη συγκυρία της κορύφωσης της ανάπτυξης της φιλοσοφίας, από τους προ-
σωκρατικούς στους κλασικούς φιλοσόφους, την αντίστοιχη περίοδο, προσέφερε το 
ηθικό υπόβαθρο στην ιατρική και την κατέστησε την κορυφαία ανθρωπιστική επιστήμη. 
Η θεραπεία του ανθρωπίνου σώματος και η ηθική έκτοτε συνδέονται άρρηκτα μεταξύ 
τους. Στις γραμμές της πραγματείας Περί Εὐσχημοσύνης §5, διαβάζουμε:1

§5 Διό δεί αναλαμβάνοντα τουτέων των προειρημένων έκαστα, 
μετάγειν την σοφίην ες την ιητρικήν και την ιητρικήν ες την 
σοφίην. Ιητρός γαρ φιλόσοφος ισόθεος, ού πολλή γαρ διαφορή 
επί τα έτερα,και γαρ ένι τα προς σοφίην εν ιητρική πάντα, 
αφιλαργυρίη, εντροπή, ερυθρίησις, καταστολή, δόξα, κρίσις, 
ησυχίη,απάντησις,καθαριότης, γνωμολογίη, είδησις των 
προς βίον χρηστών και αναγκαίων, καθάρσιος απεμπόλησις, 
αδεισιδαιμονίη, υπεροχή θείη.

Ο γιατρός πρέπει να μεταφέρει και να εφαρμόζει τη φιλοσοφία στην ιατρική και την 
ιατρική στη φιλοσοφία. Ο γιατρός ο οποίος είναι εραστής της σοφίας, είναι ίσος με το 
Θεό διότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ φιλοσοφίας και ιατρικής, ό,τι υπάρχει 
στην πρώτη, βρίσκεται και στη δεύτερη. Αφιλοκέρδεια, επιφύλαξη, σεμνότης, ευπρέπεια 
στην εμφάνιση, εμβρίθεια, κρίσις, πραότης, ετοιμότης, καθαριότης, έκφραση της γνώμης, 
γνώση των ωφέλιμων και αναγκαίων για την ζωή πραγμάτων, απεμπόληση της ακαθαρ-
σίας,απαλλαγή από δεισιδαιμονίες, επικράτηση του θείου.

Η έννοια του ισοθέου απαντάται αρχικώς στον Όμηρο και εν συνεχεία στο χώρο της 
φιλοσοφίας. Δείχνει τον τρόπο σκέψης, διαβίωσης, συμπεριφοράς ο οποίος χαρακτηρίζει 
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το θείον. Σε αυτόν τον τρόπο ζωής οφείλουν να τείνουν προικισμένοι με ορισμένες ιδιό-
τητες άνθρωποι, όπως οι γιατροί. Ο τρόπος με τον οποίο ζουν οι Θεοί καθιστά αυτούς 
μάκαρες. Παραστατική είναι η εικόνα της μακαριότητος την οποία παρουσιάζει ο Πλάτων 
στους μύθους του, με τον ηνίοχο του φτερωτού άρματος της ψυχής, να βάζει τα άλογα 
μπροστά στη φάτνη τους και να και τους σερβίρει αμβροσία και νέκταρ.1

Ιητρική τεχνέων μέν πασέων εστίν επιφανεστάτη (Νόμος §1). Η ιατρική από όλες τις 
τέχνες είναι η πιο διακεκριμένη. Η ευθύνη που έχει ο γιατρός κατά την άσκησή της είναι 
τεραστία και απαιτεί υψηλότατο επίπεδο γνώσεων.3

Ο Ιπποκράτης συμβουλεύει: 

Χρή γάρ,όστις μέλλει ιητρικής σύνεσιν ατρεκέως αρμόζεσθαι, 
τώνδέ μιν επήβολον γενέσθαι φύσιος, διδασκαλίης, τόπου 
ευφυέος, παιδομαθίης, φιλοπονίης,χρόνου. Πρώτον μέν ούν 
πάντων δεί φύσιος. Φύσιος γάρ αντιπρησσούσης κενεά πάντα. 
Φύσιος δέ ες το άριστον οδηγεούσης, διδασκαλίης τέχνης 
γίνεται. Ήν μετά φρονήσιος δεί περιποιήσασθαι, παιδομαθέα 
γενόμενον εν τόπω οκοίος ευφυής προς μάθησιν έσται, έτι 
δέ φιλοπονίην προσενέγκασθαι ες χρόνον πολύν, όκως η 
μάθησις εμφυσιωθείσα δεξιώς τε και ευαλδέως τους καρπούς 
εξενέγκηται (Νόμος §2,4).4

Όποιος επιθυμεί να γίνει πράγματι κάτοχος της ιατρικής, χρειάζεται απαραιτήτως 
τα εξής εφόδια: φυσική κλίση, κατάλληλη διδασκαλία, ευνοϊκό περιβάλλον, εκπαίδευ-
ση ήδη από την παιδική ηλικία, εργατικότητα, χρόνο. Το πρώτο που χρειάζεται, πέρα 
από οτιδήποτε άλλο, είναι η φυσική κλίση, γιατί άν η φύση αντιστέκεται, τα πάντα είναι 
μάταια, ενώ άν η φύση δείχνει το δρόμο γι’ αυτό που είναι καλύτερο, η διδασκαλία της 
τέχνης γίνεται, τότε πια, εύκολη. Η τέχνη κατακτιέται από το μαθητή που φροντίζει να 
κάνει χρήση του μυαλού του και έχει αρχίσει την εκπαίδευση του από παιδί μέσα σε 
ένα περιβάλλον ευνοϊκό για μάθηση, ακόμη ο μαθητής πρέπει να συνεισφέρει την ερ-
γατικότητά του για μια μεγάλη χρονική περίοδο, ώσπου η μάθηση να γίνει μια δεύτερη 
φύση και να αποδώσει, με τρόπο πετυχημένο, πλούσιους καρπούς.

Ταύτα ών χρή ες τήν ιητρικήν τέχνην εσενεγκαμένους, και 
ατρεκέως αυτής γνώσιν λαβόντας, ούτως ανά τας πόλιας 
φοιτεύντας, μή λόγω μούνον, αλλά και έργω ιητρούς 
νομίζεσθαι, η δέ απειρίη, κακός θησαυρός και κακόν κειμήλιον 
τοίσιν έχουσιν αυτήν, και όναρ και ύπαρ, ευθυμίης τε και 
ευφροσύνης άμοιρος, δειλίης τε και θρασύτητος τιθήνη, 
δειλίη μέν γάρ αδυναμίην σημαίνει, θρασύτης δε ατεχνίην, 
δύο γάρ, επιστήμη τε καί δόξα, ών τό μέν επίστασθαι ποιεί, τό 
δέ αγνοείν. Τά δέ ιερά εόντα πρήγματα ιεροίσιν ανθρώποισι 
δείκνυνται, βεβήλοισι δέ ου θέμις, πρίν ή τελεσθώσιν οργίοισιν 
επιστήμης.4
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Αυτά είναι όσα οφείλετε να συνεισφέρετε στην ιατρική τέχνη, και όταν θα έχετε απο-
κτήσει πραγματική γνώση αυτής της τέχνης,τότε θα μπορείτε να γυρίζετε από πόλη σε 
πόλη και να θεωρείστε ιατροί όχι μόνο στο όνομα αλλά και στην πράξη. Η άγνοια είναι 
κακός θησαυρός και κακό εφόδιο για αυτούς που την κουβαλούν στον ύπνο και στον 
ξύπνιο τους μαζί τους, αφαιρεί από τον άνθρωπο τα αισθήματα της σιγουριάς και της 
ευχαρίστησης και είναι τροφός της δειλίας και της απερισκεψίας. Η δειλία προδίδει έλ-
λειψη ικανότητος, η απερισκεψία έλλειψη οικείωσης με την τέχνη. Η αληθινή γνώση και η 
απλή γνώμη είναι δύο διαφορετικά μεταξύ τους πράγματα, το ένα γεννάει την επιστήμη, 
το άλλο την άγνοια. Δύο πράγματα υπάρχουν: η επιστήμη, δηλαδή η τέλεια γνώση και η 
σοφοφάνεια που είναι η πλήρης άγνοια ντυμένη με ένδυμα σοφίας. Τα άγια πράγματα 
αποκαλύπτονται σέ άγιους ανθρώπους. Στους αμύητους αυτό δεν επιτρέπεται, ώσπου 
να μυηθούν στα μυστήρια της επιστήμης.

Ιητρική ακριβίης εστί ισχυρίζεται ο Ιπποκράτης και επισημαίνει την αναγκαιότητα των 
ορισμών και της αποδείξεως των νοσημάτων.

Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στην παρατήρηση του οργανισμού του ασθενούς. Εξετά-
ζεται επιμελώς το πρόσωπο του αρρώστου, η έκφρασή του, η αλλοίωση των χαρακτη-
ριστικών του, η θέση του σώματος στην κλίνη του ασθενούς, η συχνότητα και ο τύπος 
της αναπνοής, το είδος των εφιδρώσεων και η σύνδεσή τους με τις κρίσιμες ημέρες, 
η θερμοκρασία του σώματος, τα κόπρανα, τα ούρα, τα πτύελα, οι εκκρίσεις, ο έμετος, 
ο ύπνος. 

Περί ύπνων, ώσπερ κατά φύσιν ξύνηθες ημίν εστι, την μεν 
ημέρην εγρηγορέναι χρή, την δε νύκτα καθεύδειν. Ήν δε είη 
τούτο μεταβεβλημένον, κάκιον.5 

Σχετικά με τον ύπνο, πρέπει ο άρρωστος όπως συνηθίζουμε όλοι μας, να παραμείνει 
άγρυπνος την ημέρα και να κοιμάται την νύκτα. Εάν αυτή η τακτική έχει μεταβληθεί, το 
κακό είναι σοβαρότερο.

Ο γιατρός πέραν του στενού ορίου της εξετάσεως του ασθενούς οφείλει να μελετήσει 
προσεκτικά και το περιβάλλον του ασθενούς. Πρέπει να έχει υπόψιν του τις εποχές του 
έτους και την επίδραση που η κάθε μια ασκεί πάνω στον άνθρωπο, να εξετάζει τους ζε-
στούς και ψυχρούς ανέμους, να γνωρίζει τις ιδιότητες των υδάτων που όπως διαφέρουν 
στη γεύση και το ειδικό βάρος έτσι διαφέρουν και στις ιδιότητές τους. Ο ανθρώπινος 
οργανισμός ως γνωστόν αποτελείται από νερό περίπου 70-80%. Έχει λοιπόν μεγάλη 
σημασία για την υγεία του οργανισμού η ποιότης του ύδατος που καταναλίσκεται.

Ιητρικήν όστις βούλεται ορθώς ζητέειν, τάδε χρή ποιέειν. 
Πρώτον μεν ενθυμέεσθαι τας ώρας του έτεος, ό,τι δύναται 
απεργάζεσθαι εκάστη, ου γάρ εοίκασιν ουθέν, αλλά πουλύ 
διαφέρουσιν αυταί τε εωυτέων και εν τήσι μεταβολήσιν. Έπειτα 
δέ τά πνεύματα τά θερμά καί τά ψυχρά, μάλιστα μεν τα κοινά 
πάσιν ανθρώποισιν,έπειτα δέ και τά εν εκάστη χώρη επιχώρια 
εόντα. Δεί δέ και τών υδάτων νθυμέεσθαι τας δυνάμιας, ώσπερ 
γάρ εν τώ στόματι διαφέρουσι και εν τώ σταθμώ, ούτω και 
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η δύναμις διαφέρει πουλύ εκάστου. Ώστε, ες πόλιν επειδάν 
αφίκηταί τις ής άπειρός εστι,διαφροντίσαι χρή την θέσιν 
αυτέης, όκως κέεται και πρός τά πνεύματα καί πρός τάς 
ανατολάς του ηλίου, ου γάρ τωαυτό δύναται ήτις προς βορέην 
κέεται, και ήτις πρός νότον, ουδ ήτις πρός ήλιον ανίσχοντα, 
ουδ ήτις πρός δύνοντα. Καί τών υδάτων πέρι ως έχουσι, και 
πότερον ελώδεσι χρέονται και μαλακοίσιν, ή σκληροίσί τε και εκ 
μετεώρων και εκ πετρωδέων, είτε αλυκοίσι και ατεράμνοισιν.6

Όποιος θέλει να σπουδάσει την ιατρική με σωστό τρόπο, πρέπει να κάνει τα ακό-
λουθα. Πρώτα πρώτα, να έχει υπόψιν του τις εποχές του έτους και την επίδραση που 
η κάθε μια από αυτές ασκεί πάνω στον άνθρωπο, γιατί όχι μονάχα αυτές δε μοιάζουν η 
μία με την άλλη, μα και γιατί κατά τις αλλαγές τους παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές. 
Έπειτα, πρέπει να εξετάζει τους ζεστούς και ψυχρούς ανέμους, ιδίως αυτούς που είναι 
κοινοί σε όλες τις χώρες και έπειτα εκείνους που παρουσιάζονται ιδιαίτερα σε κάθε 
τόπο. Είναι αναγκαίο επίσης να γνωρίζει τις ιδιότητες των υδάτων,που αν διαφέρουν 
στη γεύση και το βάρος, δεν διαφέρουν λιγότερο στις ιδιότητές τους. Επίσης, όταν ο 
γιατρός πηγαίνει σε μια άγνωστη γι’ αυτόν πόλη, πρέπει να εξετάζει τη θέση της σχετικά 
με τους ανέμους και την ανατολή του ηλίου, γιατί διαφορετική είναι η επίδραση των 
κλιματολογικών συνθηκών σε μια πόλη, εάν αυτή βρίσκεται προς τον βοριά ή προς τον 
νότο ή προς την ανατολή ή προς την δύση. Πρέπει επίσης να εξετάζει και την κατάσταση 
των υδάτων που μεταχειρίζονται οι κάτοικοι, άν είναι λιμναία και ελαφρά ή σκληρά και 
από ψηλές και βραχώδεις περιοχές ή υφάλμυρα και σκληρά.

Η ιδιαίτερη σημασία της διατροφής για την ευεξία του οργανισμού επισημαίνεται 
πλειστάκις. Η χλωρίδα του κάθε τόπου είναι μοναδική, έχει θεραπευτικές ιδιότητες και 
κάθε φυτό που χρησιμοποιούμε ως τροφή η ως ποτό από τη γη έχει πολλές ιδιότητες. 

Έχει γαρ ώδε η γη εν εωαυτή δυνάμιας παντοίας και 
αναρίθμους. Οκόσα γάρ εν αυτή φύεται, πάσιν ικμάδα παρέχει 
ομοίην εκάστω, οίον και αυτό το φυόμενον αυτώ ομοίην κατά 
ξυγγενές έχει, και έλκει έκαστον από της γης τροφήν, οίον περ 
και αυτό εστι.7

Η γη έχει, πράγματι, μέσα της παντοειδείς και αναρίθμητες ιδιότητες. Καθένα από 
αυτά που φυτρώνουν μέσα της παρέχει σε όλα τους υγρασία όμοια με αυτήν που το ίδιο 
έχει μέσα του εκ γενετής και το καθένα τους παίρνει από τη γη για τροφή ό,τι ακριβώς 
είναι και το ίδιο.

Η διατροφή πρέπει να τροποποιείται σύμφωνα με τις εποχές, την ιδιοσυστασία του 
ατόμου και την ηλικία του.

Τούς ιδιώτας ώδε χρή διαιτάσθαι, τού μέν χειμώνος εσθίειν 
ως πλείστα, πίνειν δέ ως ελάχιστα, είναι δέ τό πόμα οίνον 
ως ακρητέστατον,τα δέ σιτία άρτον και τά όψα οπτά πάντα, 
λαχάνοισι δέ ως ελαχίστοισι χρέεσθαι κατά ταύτην την ώρην, 
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ούτω γάρ άν μάλιστα το σώμα ξηρόν τε είη και θερμόν.Οκόταν 
δέ τό έαρ επιλαμβάνη, τότε χρή πόμα πλέον πίνειν οίνον 
υδαρέστερον και κατ ολίγον, καί τοίσι σιτίοισι μαλακωτέροισι 
χρέεσθαι τού ήρος ολίγοισιν. όκως ες την θερίην καταστήσεται 
ώνθρωπος τοίσί τε σιτίοισι μαλακωτέροισι χρεόμενος και τοίσιν 
όψοισιν εφθοίσι και λαχάνοισιν εφθοίσι και ωμοίσιν, ωσαύτως 
και τοίσι πόμασιν, ως υδαρεστάτοισι και πλείστοισιν, αλλ 
όκως μή μεγάλη η μεταβολή η μεταβολή έσται κατά μικρόν μή 
εξαπίνης χρεομένω,όκως ψυχρόν ή το σώμα και μαλακόν.8

Οι ιδιώτες πρέπει να ρυθμίζουν την δίαιτά τους με τον ακόλουθο τρόπο,ενδεικτικά 
τον χειμώνα να τρώνε πολύ και να πίνουν λίγο, το ποτό τους θα είναι κρασί όσο το δυ-
νατόν καθαρότερο, το φαγητό τους θα είναι ψωμί και ό,τι άλλο ψητό, αυτήν την εποχή 
θα μεταχειρίζονται όσο το δυνατόν λιγότερα λαχανικά, για να είναι το σώμα ξηρό και 
ζεστό. Όταν έρθει η άνοιξη, τότε πρέπει να πίνει κανείς περισσότερο κρασί αραιωμένο 
με νερό και σε μικρές δόσεις και να μεταχειρίζεται τροφή μαλακότερη και σε μικρή 
ποσότητα, το καλοκαίρι πρέπει να καταναλίσκονται μαλακές τροφές, βραστά φαγητά, 
βραστά και ωμά λαχανικά καθώς και ποτά με όσο το δυνατόν περισσότερο νερό και 
όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα, αποφεύγοντας, με μια βαθμιαία και ομαλή 
χρήση, κάθε κάθε μεγάλη μεταβολή, για να διατηρείται το σώμα δροσερό και μαλακό. 

Η δίαιτα οφείλει επίσης να εναρμονίζεται με την άσκηση. Ο άνθρωπος τρώγοντας 
δεν μπορεί να είναι υγιής εάν δεν γυμνάζεται ταυτόχρονα. Γνούσι δε τα ειρημένα ούκω 
αυτάρκης η θεραπείη του ανθρώπου, διότι ου δύναται εσθίων άνθρωπος υγιαίνειν, ήν μη 
και πονέη9

Και οδοιπορέειν του μεν χειμώνος ταχέως χρή,του δε 
θέρεος ησυχή, ήν μη δια καύματος οδοιπορέη.Δεί δε τους 
μεν σαρκώδεις θάσσον οδοιπορέειν, τους δε ισχνούς 
ησυχέστερον.9

Ο άνθρωπος πρέπει να βαδίζει γρήγορα τον χειμώνα αργά το καλοκαίρι, οι παχύ-
σαρκοι να περπατούν γρηγορότερα και οι ισχνοί αργότερα.

Τους γυμναζομένους χρή του χειμώνος και τρέχειν και παλέειν, 
του δε θέρεος παλαίειν μεν ολίγα, τρέχειν δε μη, περιπατέειν δε 
πολλά κατά ψύχος. Οκόσοι κοπιώσιν εκ των δρόμων, τούτους 
παλαίειν χρή. Οκόσοι δε παλαίοντες κοπιώσι, τούτους χρή 
τρέχειν. Ούτω γαρ άν ταλαιπωρέων τώ κοπιώντι του σώματος 
διαθερμαίνοιτο και ξυνιστώτο και διαναπαύοιτο μάλιστα.9

Όσοι επιδίδονται σε γυμναστικές ασκήσεις πρέπει τον χειμώνα να τρέχουν και να 
παλεύουν, το καλοκαίρι να παλεύουν λίγο και να μην τρέχουν, αλλά να περπατούν πολύ 
με την δροσιά. Όσοι κουράζονται από το τρέξιμο, πρέπει να παλεύουν, όσοι κουράζονται 
από την πάλη, πρέπει να τρέχουν. Έτσι με την άσκηση θα μπορούσε κανείς να ζεσταθεί 
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περισσότερο,να τονώσει και να αναπαύσει το κουρασμένο μέρος του σώματος.
Η περιγραφή των νοσημάτων φαίνεται αρχικώς απλοϊκή, όταν όμως αντιληφθούμε 

την επεξήγησή τους σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα διαπιστώνουμε ότι η κεντρική 
ιδέα είναι έκδηλη και στοχευμένη. 

Ερυσίπελας ήν δε έξω κατακεχυμένον έσω τράπηται κακόν,  
ήν δε έσω κατακεχυμένον έξω τράπηται, αγαθόν.10

Άν ερυσίπελας χυμένο προς τα έξω στραφεί προς τα μέσα είναι κακό,άν όμως χυμένο 
προς τα μέσα στραφεί προς τα έξω, αυτό είναι καλό. 

Το ερυσίπελας ως γνωστόν είναι μία λοίμωξη του δέρματος, εντοπίζεται κυρίως στο 
πρόσωπο και τα κάτω άκρα, οφείλεται στον στρεπτόκοκκο, είναι υπέγερση του δέρματος 
σαφώς αφοριζόμενη από όχθο.

Η πρόγνωση του ερυσιπέλατος γενικώς είναι καλή. Η νόσος σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να υποχωρήσει αυτόματα χωρίς θεραπεία. Άλλες φορές γίνονται εσωτερικές 
επιπλοκές (έσω τράπηται) που οδηγούν ακόμη και στον θάνατο. Γάγγραινα, οστρακιά, 
σηπτική βακτηριαιμία, σπειραματονεφρίτις, θρομβοφλεβίτις, μηνιγγίτις, απόστημα, 
πνευμονία, ενδοκαρδίτις, θάνατος. 

Επί παντί έλκει ερυσιπέλατος επιγενομένου, κάθαρσιν δεί 
ποιέεσθαι του σώματος, εφ οκότερα άν ξυμφέρη τω έλκει είτε 
άνω, είτε κάτω.11

Σε κάθε τραύμα εάν παρουσιασθεί ερυσίπελας, πρέπει να καθαρίζεται το σώμα από 
το μέρος που είναι καταλληλότερο για το τραύμα δηλαδή από πάνω ή από κάτω. Εδώ 
χρήζει προσοχής η γνώση ότι όταν εμφανισθεί ερυσίπελας μετά από τραυματισμό, 
πρέπει να γίνει λεπτομερής καθαρισμός του τραύματος διότι το έλκος αυτό αποτελεί 
την συνεχιζόμενη πύλη εισόδου των μικροβίων στον οργανισμό.

Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του υφέσιμου πυρετού που εμφανίζεται στους 
πάσχοντες από εμπύημα. Γενικώς αναγνωρίζει κανείς τους πάσχοντες από εμπύημα 
από τα εξής σημεία: πρώτον ο πυρετός δεν τους αφήνει, ελαφρός την ημέρα ανεβαίνει 
την νύκτα με άφθονες εφιδρώσεις. 

Τους ξύμπαντας εμπύους γιγνώσκειν χρή τοισίδε τοίσι 
σημείοισι. Πρώτον μεν, ο πυρετός ουκ αφίησιν, αλλά την μεν 
ημέρην λεπτός ίσχει, την δε νύκτα πλείων, και ιδρώτες πολλοί 
επιγίγνονται.12

Ιδιαίτερη εντύπωση δημιουργεί η συσχέτιση της εξελίξεως ενός εμπυρέτου με την 
ακολουθία των αριθμών 4,7,11,14,17,20,35,40,60.

Ο ίδιος αριθμός ημερών που αποφασίζει για τη θεραπεία ή το θάνατο των ασθενών 
ρυθμίζει και τις κρίσεις των πυρετών. Οι πιο καλοήθεις από αυτούς που παρουσιάζουν 
καθησυχαστικά σημεία, υποχωρούν σε τέσσερις ημέρες ή και νωρίτερα. Οι πιό κακο-
ήθεις όσοι συνοδεύονται από σημεία πολύ απειλητικά εξοντώνουν τον ασθενή εντός 
τεσσάρων ημερών ή και νωρίτερα. Αυτό είναι το όριο της πρώτης περιόδου. Η δεύτερη 
περίοδος φθάνει έως την έβδομη ημέρα. Η τρίτη έως την ενδέκατη, η τέταρτη έως την 
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δέκατη τέταρτη, η πέμπτη έως την δέκατη έβδομη, η έκτη έως την εικοστή. Με τον ίδιο 
υπολογισμό και με τον ίδιο προοδευτικό ρυθμό, έχει κανείς μία περίοδο από τριάντα 
πέντε ημέρες, μια δεύτερη από σαράντα και μία τρίτη από εξήντα ημέρες. 

Οι δε πυρετοί κρίνονται εν τήσιν αυτέησιν ημέρησι τον αριθμόν, 
εξ ών τε περιγίγνονται οι άνθρωποι και εξ ών απόλλυνται.12

Ο ίδιος αριθμός ημερών που αποφασίζει για την θεραπεία ή τον θάνατο των αρρώ-
στων ρυθμίζει και τις κρίσεις των πυρετών.

Συμπερασματικώς, η σημερινή ιατρική προσέγγισις είναι πληρέστερη διότι υπερέχουν 
τα τεχνολογικά μέσα και τα θεραπευτικά εργαλεία και φάρμακα, οπότε η διάγνωση και 
η θεραπεία των νοσημάτων γίνεται ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη. Ο γρήγορος 
όμως ρυθμός της καθημερινότητος, η αθρόα συσσώρευση γνώσεων, η μη αντιμετώπιση 
του ασθενούς ως καθέκαστον δηλαδή ως μοναδική οντότητα, η εργαστηριακή κυρίως 
διερεύνηση υπό το πρίσμα των υποειδικοτήτων, η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον 
φυσικό τρόπο ζωής, δημιουργούν ποικίλα και σημαντικότατα προβλήματα.

Απομακρύνεται η ιατρική σκέψη από την κλινική εικόνα, την παρατήρηση του ασθε-
νούς, την ψηλάφηση, την ανακάλυψη της ιδιαιτερότητός του, την ανθρώπινη προσέγγιση. 
Η διαρκής μελέτη των ιπποκρατικών αρχών αποτελούσε διαχρονικά και αποτελεί την 
πλέον σίγουρη ασφαλιστική δικλείδα, προς αποφυγήν των ανωτέρω και αντιμετώπιση 
του ασθενούς ως ολότητα και όχι ως επιμέρους.
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αποφαΣΕιΣ ΔΣ ΕΔιπ

Η ΕΔΙΠ στην προσπάθειά της να προωθήσει τις αρχές της Ιπποκρατικής διδασκα-
λίας. Αναγορεύει σε: 

Κήρυκες του Ιπποκρατείου Πνεύματος

καταξιωμένους γιατρούς οι οποίοι στη διάρκεια του ιατρικού τους βίου υπήρξαν 
πρότυπα προς μίμηση από τους νεότερους. Στο 12ο Συμπόσιο θα γίνει η αναγό-
ρευση δυο γιατρών, οι οποίοι αποτελούν πραγματικούς Κήρυκες του Ιπποκρατείου 
Πνεύματος. Αυτοί είναι: o Χρούσος Γεώργιος και ο Πιερίδης Άλκης. 

Οι γιατροί αυτοί αποτελούν τους δασκάλους,  
τους θεωρητικούς της Ιπποκρατικής σκέψης. 

Η ΕΔΙΠ προκειμένου να αναδείξει την προσφορά νεότερων Γιατρών και Νοσηλευτών 
(τριών), αποφάσισε να απονείμει:

Ειδική τιμητική διάκριση 

στις δυο αυτές κατηγορίες που αποτελούν 

τους εργάτες στην υπηρεσία της υγείας των πολιτών 

στους οποίους έδωσε τον τίτλο του: 

Ιπποκρατικού κατά το ήθος και τα έργα Γιατρού  
Ιπποκρατικού κατά το ήθος και τα έργα Νοσηλευτή(τριας) 

Ιπποκρατικοί κατά το ήθος και τα έργα Γιατροί 

Ο Γιατρός, αποφορτίζει βαθμιαία το ρόλο του, ως κοινωνικού λειτουργού και ρυ-
μουλκείται προς την ακτή του χρήματος με συνέπεια η Ιατρική να ταυτίζεται με τη 
φιλοχρηματία, η οποία τελευταία πέφτει ως κεραυνός από τα ΜΜΕ. Για το νέο για-
τρό όταν στην απουσία προτύπων προσθέσουμε και τις άλλες κοινωνικές, πολιτικές 
και οικονομικές δυσκολίες προκύπτει ένα εκρηκτικό μίγμα αποπροσανατολισμού 
του, από το καθ’ αυτό Ιπποκρατικό λειτούργημα. Ο ιατρικός κόσμος, οφείλει να 
προσδιορίσει με σαφήνεια τη θέση του, να καθορίσει διαχωριστικές γραμμές και 
να απομονώσει τους επίορκους. 

Ιπποκρατικοί κατά το ήθος και τα έργα Νοσηλευτές(τριες) 

Η προσφορά του Νοσηλευτικού προσωπικού στην ανακούφιση του αρρώστου 
αναγνωρίζεται σήμερα περισσότερο από άλλοτε. Οι Γιατροί και οι Νοσηλευτές 
(τριες) είναι αυτοί, για τους οποίους ο Ιπποκράτης δεν θα είχε να προσθέσει κάποιο 
στοιχείο για να αποδώσει την εικόνα του καλού γιατρού και νοσηλευτή (τριας). Στο 
12ο Συμπόσιο, θα αναγορευθούν σε: 
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Ιπποκρατικούς κατά το Ήθος και τα Έργα 

ο Γιατρός Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης  
και οι Νοσηλεύτριες Κοντούρη Μαρία και Σπίνου Ανθή 

Οι Γιατροί αυτοί και οι Νοσηλευτές (τριες), παρόλο ότι αποτελούν τη σημαντικότερη 
ασπίδα προστασίας του ήθους και της ηθικής, το έργο τους δεν έχει αναγνωριστεί 
ούτε πολύ περισσότερο δεν έχει τιμηθεί από την πολιτεία. Είναι ένα κομμάτι της 
ιατρικής κοινότητας, το οποίο έχει κερδίσει το σεβασμό μας. 

Για την Οργανωτική Επιτροπή

 Ο Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος 
 Ευάγγελος Βογιατζάκης Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
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γεώργιος χρούσος 

Παρουσίαση: Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

Ο Γεώργιος Χρούσος (Εικ. 1) γεννήθηκε στην Πάτρα με καταγωγή των γονιών του 
την Κερέσοβα, σημερινή ονομασία Κερασιά, ένα μικρό χωριό της επαρχίας Καλαβρύτων. 
Τελείωσε τις Γυμνασιακές του σπουδές με άριστα στην Πάτρα. Το 1969, εισήχθει στην 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρίστευσε σε όλα τα έτη των σπουδών του 
και αποφοίτησε πρώτος με ΑΡΙΣΤΑ το 1975. Με την αριστεία πλέον ανά χείρας αρχίζει 
την ειδικότητα της Παθολογίας, στο Λαϊκό Νοσοκομείο ενώ ταυτόχρονα εκπονεί και τη 
διδακτορική του διατριβή, την οποία παρουσιάζει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών το 1977. Μια τόσο ταπεινή καταγωγή δεν σε προετοιμάζει για τόσο πολύ μεγάλες 
επιτυχίες, στον επιστημονικό στίβο, όσες είναι αυτές που πέτυχε ο Γ. Χρούσος. Μπορεί 
ο νεαρός τότε γιατρός να ξεκίνησε με όνειρο να κατακτήσει το λόφο της γνώσης και 
της επιστήμης, σίγουρα όμως δεν είχε φαντασθεί ότι πολύ σύντομα θα ανέβαινε όλα τα 
σκαλιά της επιστήμης που οδηγούν στην κατάκτηση του συνόλου σχεδίου των κορυφών 
της. Έτσι, με όπλο τη μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του αναχωρεί για τη Νέα Υόρκη 

όπου αρχίζει την ειδικότητα της Παιδιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (Εικ. 2). Στο Κλινικό 
Κέντρο του ΝΙΗ στη Βηθέσδα στο Maryland παίρνει 
την ειδικότητα της Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού 
και Διαβήτη. Έχει περάσει και κατέχει τα αντίστοιχα 
αμερικανικά boards της ειδικότητάς του και από το 
1981 έχει και τα αντίστοιχα ελληνικά. Ταυτόχρονα 
δίνει και εξετάσεις ως καλός πατέρας τις οποίες 
περνά με επιτυχία, όπως φαίνεται από τις Εικ. 3 και 
4, στις οποίες έχει αγκαλιά ή παίζει με τις κόρες 
του αντίστοιχα. Από το 1981 έως το 1989 είναι Δι-
ευθυντής σε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα 
εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία του 
ΝΙΗ των ΗΠΑ (ACGMB-Certified). Στο πρόγραμμα 
αυτό υποστήριξε την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε 
πάνω από 60 διαπρεπείς και βραβευμένους Έλληνες 
και ξένους γιατρούς.

Στο διάστημα μεταξύ των ετών 1981 και 1989 
γίνεται διαδοχικά Επίκουρος, Αναπληρωτής και 

ΚΗΡΥΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Εικ. 1. Γεώργιος Χρούσος.
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Τακτικός Καθηγητής Παιδιατρι-
κής στο Πανεπιστήμιο George-
town της Ουάσιγκτον. Με τη 
συμπλήρωση της ακαδημαϊκής 
ιεραρχίας ολοκληρώνεται και 
ως πατέρας έχοντας αποκτήσει 
και την τρίτη κόρη του (Εικ. 5). 
Είναι όμως τυχερός γιατί έχει 
καταργηθεί η προίκα. Το 1990, 
εκλέγεται τακτικός Καθηγητής 
Φυσιολογίας και Βιοφυσικής 
στο ίδιο Πανεπιστήμιο. To 1999 
εκλέγεται Καθηγητής Παιδι-
ατρικής στην Α΄ Παιδιατρική 
Κλινική στην Ιατρική Σχολή του 
ΕΚΠΑ. Από το 2010 κατέχει την 
έδρα της UNEsCO στην Εφη-

βική Ιατρική (Unesco Chair on Adolescent Health Care) στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Το 2011 
αναλαμβάνει τη διακεκριμένη έδρα Τζον Κλούγκε Τεχνολογίας και Κοινωνίας, της Βιβλι-
οθήκης του Κογκρέσου στην Ουάσιγκτον, ΗΠΑ (Kluge Distinguished chair in Technology 
and society library of Congress, UsA). Πριν επιστρέψει στην Ελλάδα ήταν διευθυντής 
του τμήματος Παιδιατρικής και Αναπαραγωγικής Ενδοκρινολογίας του NIH του Παιδιού 
και της Ανθρώπινης Ανάπτυξης στη Βηθέσδα του Maryland.

Εικ. 4. Ο Γ. Χρούσος παίζει με τις κόρες του.

Εικ. 2. Το ζεύγος Χρούσου στη Νέα Υόρκη το 1977.

Εικ. 3. Ο Γ. Χρούσος αγκαλιά με τις κόρες του.



287

ΚηρυΚασ ιπποΚρατειου πνευματοσ – ΚαθηΓητησ ΓεωρΓιοσ χρουσοσ

ΕρΕυνΗΤικο Εργο

Έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως για την έρευνα του στο μοριακό σύστημα μετάδοσης 
του σήματος των γλυκοκορτικοειδών στο κύτταρο, στις νόσους του άξονα των επινε-
φριδίων και στους φυσιολογικούς και μοριακούς μηχανισμούς του στρες. Οι μελέτες 
του στο φάσμα των χρόνιων σύμπλοκων διαταραχών του ανθρώπου όπως η κατάθλι-
ψη, το μεταβολικό σύνδρομο και οι αυτοάνοσες νόσοι έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες 
στη βιοϊατρική βιβλιογραφία. Στην Εικ. 6 φαίνονται ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης, ο Γ. 
Χρούσος μετά την αναγόρευση σε διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Elwood Jensen 
που ανακάλυψε τους υποδοχείς των οιστρογόνων και έχει τιμηθεί με το βραβείο lasker.

ακαΔΗμαϊκοι ΤιΤΛοι

Οι Ακαδημαϊκοί τίτλοι του Καθηγητή Γεωργίου Χρούσου είναι σε αριθμό και ποιότητα 
πολύ μακράν πολλών άλλων επιστημόνων. Πέρα από τους προαναφερθέντες τίτλους 
του Καθηγητή Παιδιατρικής στο Georgetown και την Αθήνα, είναι εκλεγμένο μέλος του 
Ινστιτούτου Ιατρικής της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ. (Institute of Medicine, 
The National Academies, Washington DC, UsA), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών (Academia European, london, UK) Master (διδάσκαλος) του 
Αμερικανικού Κολλεγίου Ιατρών (American College of Physician) και του Αμερικανικού 

Εικ. 5. Ο Γεώργιος και η Γεωργία Χρούσου με τις κόρες τους.
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Κολλεγίου Ενδοκρινολογίας (American College of Endocrinology) και Fellow (Εταίρος) 
του Βασιλικού Κολλεγίου Ιατρών της Μεγάλης Βρετανίας (Royal College of Physician, 
london, UK). Το 2014 έλαβε την κορυφαία διάκριση στην Ενδοκρινολογία που είναι το 
βραβείο Fred Conrad Koch στη διάρκεια του 96ου Ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικανικής 
Ενδοκρινολογικής Εταιρείας. Το βραβείο αυτό του απονεμήθηκε για τη σημαντική 
προσφορά του στη βιοϊατρική βιβλιογραφία, και για το έργο του το οποίο άνοιξε νέους 
ορίζοντες σε ένα φάσμα κλινικών καταστάσεων πέραν της κλασικής Ενδοκρινολογίας. 

Είναι ο πρώτος Έλληνας γιατρός και ο τρίτος  
μη Αμερικανός στον οποίο απονέμεται η ύψιστη  

αυτή διάκριση

Έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο Γεώργιος Παπανικολάου στις 16 Οκτωβρίου 2014 
από το Συμβούλιο του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Αθηνών για τη συμβολή του κυρίως 
στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία. Είναι, ακόμη, Επίτιμος διδάκτωρ των Πανεπιστημίων 
Λιέγης Βελγίου, Αγκόνας Ιταλίας, Πατρών και Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Warwick Αγγλίας.

Εικ. 6. Η αναγόρευση σε διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών. Καθιστός μπροστά ο κ. Elwood Jensen, o οποίος ανακάλυψε τους υποδοχείς των 
οιστρογόνων. Έχει τιμηθεί με το βραβείο lasker.
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Εικ. 7, 8, 9. Τίτλοι βιβλίων του Κήρυκα Γ. Χρούσου.

ΔΗμοΣιΕυΣΕιΣ

Συμμετέχει ως κύριος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε πάνω από 720 πρωτότυπες 
επιστημονικές εργασίες και σε άλλες 550 υπό μορφή Κεφαλαίων Ανασκοπήσεων κ.αλ. 
Παραθέτω μερικούς από τους τριάντα τίτλους των βιβλίων που έχει γράψει, ο τιμώμενος 
Καθηγητής Γ. Χρούσος (Εικ. 7, 8, 9). Ένα έργο που απαιτεί μεγάλο κόπο και πλήρη γνώση 
του θέματος το οποίο συμπλήρωσαν οι ανακαλύψεις του, οι οποίες στον πυρήνα τους 
είχαν την οξεία παρατηρητικότητα και την ερευνητική ικανότητα. Ο Γ. Χρούσος βάδισε 
πάνω στους δρόμους που είχαν χαράξει οι μεγάλοι ερευνητές του παρελθόντος. Έρχεται 
έτσι να επιβεβαιώσει τα γραφόμενα στην πραγματεία της Ιπποκρατικής Συλλογής Περὶ 
Ἀρχαὶης Ἰητρικῆς (§2), στην οποία διαβάζουμε: 

§2. Η ιατρική όμως από πολύν καιρό τώρα έχει στη 
διάθεσή της όλα όσα χρειάζεται μια τέχνη: έχει βρεθεί 

η αφετηρία της, όπως έχει, επίσης, βρεθεί και ο δρόμος 
της, και πάνω σ’ αυτόν έχουν γίνει, μέσα σε μια μεγάλη 
περίοδο χρόνου,πολλές και επιτυχημένες ανακαλύψεις 
– πάνω στον ίδιο δρόμο θα ανακαλυφθούν στο μέλλον 

και τα υπόλοιπα, φτάνει να υπάρξει ο προικισμένος 
άνθρωπος που θα συνεχίσει την έρευνα.

Φαίνεται ότι η κατάκτηση της γνώσης είναι η μεγαλύτερη αλυσιδωτή αντίδραση της 
φυσικής. Γιατί στον απέραντο ωκεανό της γνώσης επιπλέει μόνο η σοφία. Δεν πρέπει 
όμως να ξεχνάμε ότι στην επιστήμη μετρώνται πολλά πράγματα, λίγα όμως είναι εκείνα 
που μετρούν πραγματικά. Το έργο του έχει αναφερθεί σε πάνω από 80.000 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, μια αδιάψευστη μαρτυρία της σημασίας και επιρροής της έρευνας του 
στην κλινική πράξη. Σύμφωνα με το Institute of Scientific Information 



290

η σχεση του συΓχρονου Γιατρου με τισ ιπποΚρατιΚεσ αρχεσ Και την ιστορια τησ επιστημησ του

είναι ένας από τους πιο υψηλά αναφερόμενους 
επιστήμονες στον κόσμο (ISI highly cited)

όχι μόνο στην Κλινική Ιατρική, αλλά και στη Βιολογία και Βιοχημεία και 

ο υψηλότερα αναφερόμενος Κλινικός Παιδίατρος  
και Ενδοκρινολόγος παγκοσμίως

Με δείκτη Hirsch 135, o κ. Χρούσος είναι ο μοναδικός Έλληνας γιατρός-επιστήμων που 
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των ISI highly cited στην Κλινική Ιατρική, μαζί με άλλους 
200 αναφερόμενους ιατρούς επιστήμονες στον κόσμο.

ΔιακριΣΕιΣ - ΒραΒΕια

Οι τιμητικές διακρίσεις και ο μεγάλος αριθμός των βραβείων που έχει λάβει ο κ. 
Χρούσος τον καθιστούν έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους και τιμώμενους για-
τρούς στο διεθνές ιατρικό στερέωμα. Είναι πράγματι εντυπωσιακά μεγάλος ο αριθμός 
και η ποιότητα των διακρίσεων και των βραβείων που έχουν απονεμηθεί στον Καθηγητή 
Γεώργιο Χρούσο. Από το 1969, όταν παίρνει την Υποτροφία Αριστείας, το Ίδρυμα Κρα-
τικών Υποτροφιών, δεν περνάει ένα ημερολογιακό έτος χωρίς να προσθέσει και από μια 
τιμητική διάκριση στην επιστημονική του φαρέτρα. 

Το γεγονός αυτό τον καθιστά στο διεθνές ιατρικό περιβάλλον έναν από τους ση-
μαντικότερους ερευνητές. Η οξεία παρατηρητικότητα, η εργατικότητα και η συνοδός 
ευφυΐα του αποτελούν τα βασικά εφόδια που είναι ικανά να αναδείξουν έναν μεγάλο 
ερευνητή. Ανατρέχοντας στην ιστορία της Ιατρικής διαπιστώνουμε ότι όλοι οι μεγάλοι 
ερευνητές που σημάδεψαν την ιστορία τους είχαν αυτά τα εφόδια. Ο Albert Bruce sabin 
(1906-1993) ο άνθρωπος που ανακάλυψε το εμβόλιο της πολιομυελίτιδας είχε πει: 

Η εργασία μου είναι η μόνη μου αναψυχή,  
η πραγματική μου διασκέδαση

Φθάνουμε αισίως στο 2016 όταν οι διακρίσεις και τα βραβεία υπερβαίνουν τα πενήντα. 
Πρέπει να τονισθεί ότι θα αναφερθώ σε ορισμένα απ΄ αυτά ενδεικτικά. Οι διακρίσεις και 
τα βραβεία που έλαβε κατά χρονολογική σειρά είναι:
1987 Richard E. Weitzman Memorial Award, Us Endocrine society
1992 Superior Service Award, U.s. Public Health service
1997 Clinical Investigator Award, Us Endocrine society
1997 Hans Selye Award, Hans selye Foundation, Montreal, Canada, το First Prize
1999 Pharmacia-Upjohn International for Excellence in Published Clinical Research, 

Us Endocrine society
1999 Novera Herbert Spector Award, International society for Neuroimmunomodula-

tion, lugano, switzerland
2000 Henning Andersen Prize, European society for Pediatric Endocrinology, Brus-

sels, Belgium
2002 Sir Edward Sharpey-Schafer Medal, British Endocrine societies, 
2006 Lifetime Achievement Award, International society for Psycho-Neuro-Endocri-

nology, Glasgow, UK
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2007 Henning Andersen Prize, European society for Pediatric Endocrinology, Helsinki, 
Finland

2008 Geoffrey Harris Prize in Neuroendocrinology, European society of Endocrinol-
ogy, Berlin, Germany

2011 αριστείο μποδοσάκη
2012 Έλαβε το Albert Struyvenberg Medal της European society of Clinical Investiga-

tion (EsCI)
2013 Έλαβε τον τίτλο του Επίτιμου Καθηγητού στο Πανεπιστήμιο Warwick, UK
 Υπήρξε Πρόεδρος της EsCI 
2014 Fred Conrad Koch Award
2014 Έλαβε το πρώτο βραβείο Γεώργιος Παπανικολάου του Πανεπιστημίου Αθηνών

Το βραβείο Γεώργιος Παπανικολάου του απονεμήθηκε:

για τη συμβολή του στην Παιδιατρική Ενδοκρινολογία, στην 
οποία οι μελέτες του άνοιξαν το δρόμο για την κατανόηση 
του συστήματος σηματοδότησης των γλυκοκορτικοειδών, και 
των διαταραχών …… υποθάλαμος – υπόφυση – επινεφρίδια.

Οι εργασίες αυτές οδήγησαν στην κατανόηση και αντιμετώπιση ασθενειών σε παιδιά 
αλλά και σε ενήλικες, όπως είναι το σύνδρομο Cushing η νόσος του Addison, η συγγενής 
υπερπλασία των επινεφριδίων, το μεταβολικό σύνδρομο, αλλά και στην αποκάλυψη των 
μοριακών μηχανισμών του στρες.

ΔιαΛΕξΕιΣ

Την ίδια ροή επιστημονικής δραστηριότητας εμφανίζει ο τιμώμενος και στο πεδίο 
των επιστημονικών διαλέξεων, τις οποίες έχει δώσει σε πάρα πολλά Πανεπιστήμια του 
κόσμου, σε ιατρικές εταιρείες και ιατρικά συνέδρια. Κάθε χρόνο μετά το 1989 τον συ-
ναντάμε και σε μια διαφορετική πόλη κάποιας χώρας του εξωτερικού να δίνει και μια 
διάλεξη, οι οποίες πρέπει να υπερβαίνουν τις 30. Απ’ αυτές επισημαίνω εκείνες στη 
Μνήμη Χωρέμη, Ίκκου, και Μερίκα, για να περιοριστώ μόνο στις αντίστοιχες ελληνικές. 

Στις διάφορες πόλεις και τα μουσεία τους τον συναντάμε πάντα έχοντας αγκαλιά 
της κόρες του όπως φαίνεται στις Εικ. 10, 11, 12.

μΕΛοΣ ΕπιΣΤΗμονικΩν ΕΤαιρΕιΩν

Είναι μέλος και Πρόεδρος Διοικητικών Συμβουλίων σε πάνω από 25 Ιατρικές Εταιρείες 
κυρίως διεθνείς αλλά και ελληνικές.

μΕΛοΣ ΕπιΣΤΗμονικΩν ΕπιΤροπΩν

Ο τιμώμενος έχει υπάρξει μέλος σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών επιτροπών από 
το 1990 έως σήμερα. Είναι επίσημο μέλος των επιτροπών σύνταξης πολλών ιατρικών 
περιοδικών.
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Εικ. 12.

Ο καθηγητής Γεώργιος Χρούσος διακρίνεται όχι μόνο για το πλούσια, εντυπωσιακά 
μεγάλο επιστημονικό του έργο, το οποίο έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης, αλλά κυρί-
ως για τα προτερήματα που συνοδεύουν το χαρακτήρα του. Αποτελεί το πρότυπο του 
δασκάλου για μίμηση από τους νέους. Είναι το πρότυπο εκείνο που έχει ανάγκη σήμερα 
η κοινωνία μας.

Τα ηθικά και δεοντολογικά στοι-
χεία του χαρακτήρα του είναι οι βασι-
κές εκείνες παράμετροι που οδήγη-
σαν το Δ.Σ. της ΕΔΙΠ στην ομόφωνη 
απόφασή της να τον αναγορεύσει

σε Κήρυκα  
του Ιπποκρατείου Πνεύματος 

απονέμοντάς του την ειδική πλακέ-
τα με το μετάλλιο και τον πάπυρο 
(Εικ. 13).

Το Δ.Σ. της ΕΔΙΠ θα είναι ιδιαίτε-
ρα ευτυχές να μπορεί να αναγορεύει 
σε κήρυκες του Ιπποκρατείου Πνεύ-
ματος γιατρούς του αναστήματος 
και των γνωρισμάτων του Καθηγητή 
Γεώργιου Χρούσου.

Η ευτυχία του ερευνητή και δα-
σκάλου Γεώργιου Χρούσου συμπλη-
ρώνεται με την εγγονή που χάρισε 
σ’ αυτόν και τη σύζηγό του Γεωργία 
Χρούσου, Καθηγήτρια Οφθαλμολο-
γίας, η μια από τις κόρες τους. Στις 
Εικ. 14, 15 κρατάει αγκαλιά ή παίζει 
με την εγγονή του, συντροφιά με τη 
σύζηγό του. 

Εικ. 13. Η ειδική πλακέτα που απονεμήθηκε στον Καθηγητή 
Γ. Χρούσο από την ΕΔΙΠ.

Εικ. 11.Εικ. 10
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Κλείνοντας αυτήν την πολύ εντυπωσιακή, από πλευράς επιτυχιών και αναγνωρίσεων 
εικόνα το κέντρο της οποίας αποτελεί ο τιμώμενος επιστήμων και άνθρωπος, θα σταθούμε 
για λίγο σε αυτό που αποτελεί και τον κύριο στόχο αυτής της βράβευσης. Σίγουρα ο 
Καθηγητής Γ. Χρούσος δεν έχει ανάγκη από μια ακόμη τιμητική διάκριση, από μία ακό-
μη πλακέτα ή ένα μετάλλιο. Έχει άλλωστε συγκεντρώσει από επιστημονικές Εταιρείες 
πολλά. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια διαφορετική διάκριση από τις βραβεύσεις που 
έχει λάβει έως τώρα. Είναι μια διάκριση για τη συμβολή του στο έργο της διάδοσης 
των Ιπποκρατικών αρχών. Στην εορτή αυτή προσπαθήσαμε να αναδείξουμε την πλευρά 
της Ιπποκρατικής του δράσης την προσφορά στην κοινωνία όπως αυτή αναδύεται μέσα 
από την ανθρώπινη παρουσία του σε όλα τα διεθνή φόρα. Με τη συμπεριφορά και τη 
στάση του αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση από τους νεότερους ιδιαίτερα γιατρούς. 
Με την αναγόρευσή του σε

Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος 

προσθέτουμε στους ώμους του και ένα ακόμη φορτίο υψηλής ευθύνης, το οποίο 
τον καθιστά πλέον, 

Δάσκαλο, θεωρητικό της Ιπποκρατικής Διδασκαλίας

έργο το οποίο θα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα της Ιατρικής, επιστημονικής και 
κοινωνικής του προσφοράς και δράσης.

Εικ. 14. Με την κόρη του και την εγγονή του. Εικ. 15. Ο παππούς και η γιαγιά με την εγγονή.
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Άλκης μ. πιερίδης

Παρουσίαση: Αθανάσιος Διαμαντόπουλος

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Σύνεδροι,

Αποτελεί ξεχωριστή χαρά για εμένα να παρουσιάσω σήμε-
ρα τον νέον Υποψήφιο Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος, 
Δόκτορα Άλκη Πιερίδη από τη Λευκωσία της Κύπρου. Η χαρά 
μου αυτή ενισχύεται από το γεγονός πως είχα τη τιμή να τον 
προτείνω για αναγόρευση στο Δ.Σ. της ΕΔΙΠ, πρόταση που έγινε 
ομόφωνα αποδεκτή. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω πως στη 
χαρά μου προστίθεται και μια δόση υπερηφάνειας. Γιατί ο φίλος 
Άλκης Πιερίδης μαζί με τον άλλο φίλο, τον ακούραστο Πρόεδρο 
της ΕΔΙΠ Πάνο Ζηρογιάννη και εμένα αποτελούμε μια τριανδρία 
νεφρολόγων με κοινή πορεία, με κοινά ιδανικά, με κοινή γλώσσα 
έκφρασης έστω και αν ο καθένας μας προσανατολίζεται σε ότι τον ενδιαφέρει περισ-
σότερο και σε ότι πιστεύει ορθότερο. Τελικά, παρά τις όποιες διαφορές ό καθένας μας 
επηρέασε και επηρεάστηκε καθοριστικά από τον άλλον. Τα αποτελέσματα αυτής της 
κοινής δράσης θα αναφερθούν μεταξύ άλλων στην παρουσίασή μου. Η οποία θα είναι 
σύντομη. Όχι γιατί δεν θα μπορούσαν πολλά να λεχθούν για τον Άλκη τον Πιερίδη, αλλά 
γιατί προτίμησα να παρουσιάσω επιγραμματικά τις επιτεύξεις του μιας ζωής, προσθέ-
τοντας μόνο μερικές σκέψεις που εκφράζουν τα δικά μου αισθήματα για τον άνθρωπο 
και τη σταδιοδρομία του. Δεν χρειάζεται επίδειξη καλλιλογίας όταν τα γεγονότα είναι 
πρόσφατα και αναμφισβήτητα. Θα επαναλάβω τα λόγια του Βυζαντινού διανοουμένου 
του 15ου αιώνα Κριτόβολου του Ίμβριου ο οποίος εκθειάζοντας τα αμυντικά έργα του 
Αυτοκράτορα Ιωάννη του 8ου του Παλαιολόγου, του είπε «Τι καν εγώ σιγήσω, σιγούν το 
πράγμα βοά». Προχωρώ λοιπόν σε μια βραχύλογη παρουσίαση της ζωής και του έργου 
του Υποψηφίου Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος.

Ο Άλκης Πιερίδης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1944. Απεφοίτησε βραβευόμενος από 
το Παγκύπριο Γυμνάσιο το 1962 και μετέβηκε στο Λονδίνο με σκοπό τις εισαγωγικές 
εξετάσεις και την είσοδό του στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του leeds. Εκεί 
προσελκύσθηκε στη μελέτη των παραθυρεοειδών αλλά και τη Νεφρολογία κοντά στον 
πολύ γνωστό Καθηγητή David Kerr. Το 1976 αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου 
γίνεται δεκτός στη διάσημη κλινική MAYO στο Rochester και μέχρι το 1983 εξελίσσεται 
σε Associate Professor στα 35 χρόνια του με 50 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιο-
δικά. Είχαν προηγηθεί επανειλημμένες προσπάθειες να επιστρέψει στην Κύπρο και να 

ΚΗΡΥΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Άλκης μ. πιερίδης
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εργασθεί στον Δημόσιο Τομέα. Με μικρόφθαλμη επαρχιακή ζηλοφθονία η προσπάθεια και 
του ίδιου και πολλών άλλων άξιων Κυπρίων τορπιλίζονταν μέχρι που το 1983 διορίζεται 
τελικά Διευθυντής στο νεοσύστατο Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Λευκωσίας. 
Η κατάσταση που παρέλαβε ήταν κυριολεκτικά τραγική. Χρειάστηκε απεριόριστη προ-
σπάθεια, υπομονή, διπλωματία και απαρασάλευτη προσκόλληση στον μόνιμο στόχο του 
που ήταν Εξαιρετική Κλινική Φροντίδα των Ασθενών, Βασική Κλινική Έρευνα και Συνε-
χής Μετεκπαίδευση Ιατρών και Νοσηλευτών. Τα αποτελέσματα των δικαίωσαν. Ήδη, 
μέσα στην πρώτη δεκαετία λειτουργίας του Τμήματος πέραν της άψογης καθημερινής 
φροντίδας ξεκίνησαν οι βιοψίες νεφρού που στις περισσότερες μονάδες της Ελλάδας 
αποτελούσαν όνειρο. Οργανώνεται τμήμα και πραγματοποιούνται 145 παραθυρεοειδεκτο-
μές για πρωτοπαθή, δευτεροπαθή και τριτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό. Οργανώνεται 
Τράπεζα Ιστοσυμβατότητας και ξεκινούν οι νεφρικές μεταμοσχεύσεις μετά από μετά-
κληση από τις ΗΠΑ του Γιώργου Κυριακίδη. Πραγματοποιούνται 50 επινεφριδιεκτομές 
για αντιμετώπιση φαιοχρωμοκυτώματος. Εγκαθιδρύεται με σύντονες προσπάθειες του 
Άλκη και του Δόκτορος Αβραάμ Ηλία Τμήμα Παιδονεφρολογίας. Επισκέπτεται ιδίοις 
εξόδοις δις εβδομαδιαίως την Πάφο και τη Λάρνακα για αντιμετώπιση των νεφροπαθών 
και επιτυγχάνει με προσβάσεις στην πολιτική ηγεσία τη δημιουργία Μονάδων Αιμοκά-
θαρσης σε αυτές τις πόλεις που σύντομα αναβαθμίζονται σε Τμήματα Νεφρολογίας, 
όπως και στη Λεμεσό. Οι δημιουργούμενες έτσι ομάδες νεφρολόγων συνδέθηκαν 

Η ειδική πλακέτα που απονεμήθηκε στον Άλκης Μ. Πιερίδης από την ΕΔΙΠ.
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στερρά μεταξύ τους και με τον Άλκη και αποτελούν το καμάρι όλων των ελληνοφώνων 
νεφρολόγων. Η ερευνητική του δραστηριότητα είναι θαυμαστή. Σε συνεργασία με τον 
μετέπειτα Καθηγητή, το φίλο Κωνσταντίνο Δέλτα, προχωρούν στη δημιουργία τμήματος 
Μοριακής Βιολογίας που έχει φθάσει μέχρι τώρα στη δημοσίευση περισσοτέρων των 100 
εργασιών σε διεθνή περιοδικά, κυρίως για τις συγγενείς διάμεσες νεφροπάθειες στην 
Κύπρο. Και η τελική κορωνίδα της ες κύπρον ου τον εθέσπισε δημιουργικότητάς του 
ήταν η καθοριστική συμβολή του στην ίδρυση εκεί Ιατρικής Σχολής και γίνεται μέλος 
της Προσωρινής Συμβουλευτικής της Επιτροπής.

Το 1999 τρείς νεφρολόγοι γιατροί Ο Πάνος ο Ζηρογιάννης, ο Άλκης ο Πιερίδης και 
εγώ οργανώσαμε το πρώτο Πανελλαδικό Συνέδριο των Αλκυονίδων Ημερών Νεφρολογίας 
που εξελίχθηκε σε θεσμό που ήδη διαρκεί 17 χρόνια ισχυρής παρουσίας στο χώρο. Το 
όνομα Αλκυονίδες επιλέχθηκε γιατί γίνονται συνήθως γύρω από τις Αλκυονίδες Ημέρες, 
γιατί θελήσαμε να ρίχνουν κάποιο επιστημονικό ιστορικό αλλά και βιοηθικό φως στη 
σκοτεινιά της Ιατρικής αλλά και γιατί όπως είπα χαριτολογώντας τότε υπαινίσσονται 
τον φίλο μας ‘Αλκη. Στις Αλκυονίδες δώσαμε το καλλίτερο τμήμα του εαυτού μας. Το 
άλλο καλλίτερο ήταν στη συγγραφή και την έκδοση το 2006 ενός τετράτομου έργου 
εκ 4500 σελίδων, της Κλινικής Νεφρολογίας. Αν και εκδότες αναφερόμαστε οι γνωστοί 
τρείς, το κύριο βάρος το σήκωσε ο Πάνος ο Ζηρογιάννης. Και σήμερα εμείς οι τρεις 
ενωνόμαστε πάλι στο συνέδριο της ΕΔΙΠ. Μου θυμίζει η πορεία μας αυτό που ελέγετο 
πριν 40 περίπου χρόνια στην Πάτρα όπου την Ουρολογία τότε εξασκούσαν σε όλη τη 
Δυτική Ελλάδα οι τρείς Ουρολόγοι του Νοσοκομείου ο «Άγιος Ανδρέας» και ο αείμνη-
στος ιδιώτης Δημήτρης Κούκος. Λεγόταν τότε πως στην Ουρολογία βασίλευαν τρεις κι 
ο Κούκος. Έτσι και εμείς με τα όνειρα μας για μια καλλίτερη και ανθρωπιστική ιατρική 
έχουμε ξεμείνει οι τρείς κι΄ο κούκος. Μόνο που κούκος είναι η χορεία όσων επίστεψαν 
στην προσπάθειά μας και για δεκαετίες μας ενθαρρύνουν. Όπως εσείς, οι μόνιμοι υπο-
στηρικτές και εμπνευστές μας.

Θα διερωτηθείτε πως κατέφερε ο Άλκης να δημιουργήσει όλα αυτά σε ένα μικρό, 
διηρημένο από εξωτερικούς και εσωτερικούς ηγετίσκους νησί. Το μυστικό είναι απλό 
και το γνωρίζουν όλοι. Με την αστείρευτη ανθρωπιά του, τον αλτρουισμό, την αγάπη 
του για τον άνθρωπο την παιδική ζεστασιά της συντροφιάς του. Δημιούργημά του είναι 
η θαυμαστή του οικογένεια που μαζί της περάσαμε με τη γυναίκα μου πολλές ευχάρι-
στες μέρες. Η γυναίκα του η Μάρω και τα παιδιά του, ο Μαίκελ και η Θέα μαζί με τις 
οικογένειές τους τον στηρίζουν σε κάθε του βήμα. Ο άλλος Αρωγός είναι ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών. Όχι, όπως συνήθως, ένας σύλλογος ταμπέλα αλλά ο 
ηθικός και υλικός αρωγός κάθε προσπάθειας για βελτίωση της παροχής υγείας στους 
νεφροπαθείς. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ διατέθηκαν μέσω αυτού σε μια κινητοποίηση 
πολυετή που δυστυχώς κανένας Έλληνας νεφρολόγος δεν κατάφερε να μιμηθεί. Ας 
ενστερνισθούμε την άποψη πως ο εθελοντισμός και η κοινωνική προσφορά είναι χαρα-
κτηριστικά μιας ανώτερης ψυχής και εξαίρετης καρδιάς, που εκφράζουν ό,τι καλλίτερο 
μπορεί να διαθέσει ο άνθρωπος. Τα λόγια αυτά δεν είναι δικά μου, αλλά του Άλκη όταν 
προλόγισε το 2012 την εκδήλωση Διαχρονική έννοια και αξία της Καβαφικής Ιθάκης 
και των διαχρονικών αξιών της ζωής. Αυτός ήταν ο πρόλογος και το πιστεύω του υπό 
αναγόρευση Κήρυκα του Ιπποκρατείου Πνεύματος και αυτός ας είναι ο επίλογος της 
δικής μου παρουσίασης του Άλκη του Πιερίδη.
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χαιρετισμός του γιατρού 
Άλκη μ. πιερίδη 
μετά την αναγόρευσή του σε κήρυκα  
του ιπποκρατείου πνεύματος

Αγαπητά μέλη της ΕΔΙΠ, φίλε Πρόεδρε Πάνο Ζηρογιάννη,  
φίλε Θάνο Διαμαντόπουλε, αγαπητά μέλη του Δ.Σ. αγαπητοί φίλοι  
και συνάδελφοι,

Η απόφαση της ΕΔΙΠ να μου απονείμει αυτήν την τιμητική, διάκριση μετά από 47 
έτη ιατρικής προσφοράς, μετά τις πανεπιστημιακές μου σπουδές στο πανεπιστήμιο του 
leeds το 1969, ενδιάμεσα στην Αμερική, στην κλινική Mayo, ως Associate Professor of 
Medicine & Nephrology και τελικά στην Κύπρο για τα τελευταία 32 έτη, με τιμά και με 
συγκινεί όλως ιδιαίτερα. Από τα βάθη της καρδιάς μου και εκ μέρους όλης της οικογένει-
ας μου και ιδιαίτερα της συζύγου μου Μάρως, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την τιμή. 

Με την ευκαιρία της μεγάλης αυτής εκδήλωσης, θεωρώ ότι όλοι μας εδώ σήμερα, 
τιμούμε μαζί μια σημαντική ανθρωπιστική διάσταση που οι ιατροί, ιδιαίτερα εμείς οι 
Έλληνες πρέπει να έχουμε βαθιά ριζωμένη στην καρδιά μας. Αναφέρομαι στη διατή-
ρηση των Ιπποκρατικών αρχών με ιδιαίτερη έμφαση στην αγάπη του γιατρού προς τον 
Άνθρωπο-Ασθενή του, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η πραγματική Ιπποκρατική ιατρική 
επιτυχία και ευτυχία περνάνε μέσα μόνο από τη συνδυασμένη προσφορά αγάπης και 
άριστης ιατρικής φροντίδας προς τον ασθενή συνάνθρωπό μας. Ο ασθενής μας δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένας απλός αριθμός απέναντι μας αλλά ως ένας Άνθρω-
πος-Ασθενής που πρέπει να απολαμβάνει εξαίρετη ιατρική φροντίδα, ταυτόχρονα με 
αγάπη και εκτίμηση από το γιατρό του.

Αυτή η μετατροπή του ασθενούς σε Άνθρωπο-Ασθενή είναι η καρδιά των Αρχών του 
Ιπποκρατείου πνεύματος και πιστεύω αποτελεί το κέντρο της επιτυχημένης Ιπποκρατικής 
ιατρικής. Αυτή η εκτίμηση και αγάπη προς το συνάνθρωπό μας αρχίζει να εμφανίζεται 
γονιδιακά από τα παιδικά μας χρόνια μέσα από τους γονείς και μετά διαμορφώνεται 
στο Γυμνάσιο από ανθρώπινους δασκάλους-καθηγητές και την ορθή παραδειγματική 
διδασκαλία. Η μετάδοση και εφαρμογή των αρχών του Ιπποκρατείου πνεύματος απο-
τελούν όμως κεντρικό μέρος των Πανεπιστημιακών Σπουδών, από τα πρώτα φοιτητικά 
χρόνια αλλά ιδιαίτερα κατά την κλινική άσκηση της Ιατρικής και δεν σταματά ΠΟΤΕ! 
μέχρι τη συμπλήρωση της ζωής κάθε γιατρού. Επιπρόσθετη βοήθεια, οι λίγοι, σπάνιοι, 

ΚΗΡΥΚΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
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διαλεκτοί γίγαντες άνθρωποι-διδάσκαλοι της κλινικής ιατρικής οι οποίοι ποτέ δεν ξε-
χνιούνται! Η θετική τους επίδραση πάνω στη διατήρηση των Αρχών της Ιπποκρατικής 
ιατρικής στους νεώτερους γιατρούς είναι απίστευτα μεγάλη και επιδρά στη διάρκεια 
του βίου του γιατρού.

Δεν θα μπορέσω ποτέ να ξεχάσω να βλέπω το μεγάλο Καθηγητή μου David Kerr 
του Πανεπιστημίου του Newcastle Upon Tyne, να γονατίζει και να σκύβει δίπλα από το 
κρεβάτι ενός νεφροπαθούς ασθενούς για να τον βοηθήσει να αναπνέει καλύτερα με 
ένα γλυκό χαμόγελο και μια τρυφερή αγάπη. Θυμάμαι επίσης καθημερινά τα ανθρώπινα 
λόγια και πράξεις μεγάλων διδασκάλων καθηγητών όπως Παθολογίας-Νευρολογίας, 
Deryck Taverner, Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Ασβεστίου, Chris Nordin και 
Γενικής Χειρουργικής John Goligher, στο leeds General Infirmary και του Καθηγητού 
Νεφρολογίας και Υπέρτασης, Cameron strong στο Rochester, Mayo Clinic της μακρινής 
Αμερικής που μετέφεραν τότε και θα μεταφέρουν διαχρονικά τις Ιπποκρατικές αρχές 
στον επαγγελματία γιατρό κάθε εποχής.

Η ορθή, πλήρης και τίμια επικοινωνία μεταξύ των γιατρών και των ασθενών τους είναι 
το μυστικό της μακροχρόνιας επιτυχίας στην Ιατρική που κάποτε πολλά χρόνια αργότε-
ρα σου φέρνει μερικές εκπλήξεις, όπως παρουσιάζονται στις επόμενες 4 αφιερώσεις.

Οι μήνες και τα χρόνια περνούν ασταμάτητα και τότε συνειδητοποιείς ότι πιο συχνά 
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από ότι ανέμενες λαμβάνονται ευχαριστήριες επιστολές και κάρτες, μαζί με ευχαριστή-
ρια γράμματα στις εφημερίδες με ασυνήθιστα δώρα και οι ασθενείς σου, 10, 20, 30 40 
χρόνια αργότερα, ακόμη σε θυμούνται και μιλούν για σένα.

Η τακτική επικοινωνία του σύγχρονου γιατρού με τις διαχρονικές Ιπποκρατικές 
Αρχές και την Ιστορία της Επιστήμης του είναι η καλύτερη εγγύηση για άριστη Ιατρική 
σε όλες τις κοινωνίες του πλανήτη μας. Για μένα προσωπικά, η τιμιότητα, η ψηλή ηθική 
και το μεγαλείο της Κλινικής Mayo, μαζί με την Ανθρωπιστική Νεφρολογία στην Αγγλία 
απετέλεσαν τον κώδικα εφαρμογής των Ιπποκρατικών αρχών σε όλη τη σταδιοδρομία 
μου, θέλω να πιστεύω με άριστα αποτελέσματα.

Η αρχή κάθε σταδιοδρομίας μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά η ευγένεια, οι καλές 
γνώσεις και οι ορθές Ιπποκρατικές Αρχές είναι το κλειδί της επιτυχίας και στην Κύπρο 
τα πράγματα εξελίχθησαν γρήγορα. Στα δύο πρώτα χρόνια, 1984-1986, έγιναν η πρώτη 
βιοψία νεφρού, η πρώτη παραθυρεοειδεκτομή, η πρώτη διάνοιξη στένωσης νεφρικής 
αρτηρίας, η οργάνωση κέντρου ιστοσυμβατότητας, η πρώτη αφαίρεση μεγάλου επινε-
φριδιακού φαιοχρωμοκυτώματος, η ανάπτυξη κέντρου μελέτης επινεφριδιακών όγκων 
με δευτεροπαθή υπέρταση, η διάγνωση και θεραπεία οπισθοπεριτοναϊκής ίνωσης, πολ-
λαπλού μυελώματος, Νεφροπάθειας Συστηματικού Ερυθηματώδη Λύκου, Μυασθένειας 
και Συνδρόμου Guillain-Barre με ειδική πλασμαφαίρεση.

Πάνω από όλα όμως ήταν η προώθηση της όμορφης ανθρώπινης σχέσης που δη-
μιούργησε ένα τμήμα Νεφρολογίας με νέους συνεργάτες που οδήγησε στην ομαδική 
Ιατρική και την άριστη, στενή συνεργασία με την Ελλάδα που από το 1989 και μετά 
οδήγησαν στις πολύ πετυχημένες ετήσιες Αλκυονίδες Ημέρες Νεφρολογίας.

Αυτούς όλους τους εξαίρετους Κύπριους και Έλληνες συναδέλφους, αγαπώ και 
ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για αυτή την όμορφη σημερινή 
εκδήλωση και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο της Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου 
Πνεύματος.
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παναγιώτης Θεοδωρόπουλος

Παρουσίαση: Ευάγγελος Δ. Βογιατζάκης

Κύριε Πρόεδρε, 
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρουσιάσω το έργο και την προσωπικότητα 

του συναδέλφου γιατρού Παναγιώτη Θεοδωρόπουλου, στην ειδική αυτή τελετή τιμητικών 
διακρίσεων της εταιρείας μας, για πρώτη φορά, στην Τάξη των «Ιπποκρατικών Κατά το 
Ήθος και τα Έργα Γιατρών». 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Η προοδευτική εξέλιξη των θετικών επιστη-

μών και της τεχνολογίας στη σύγχρονη εποχή, 
σε συνάρτηση με τις κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, έχουν 
διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στον πνευματικό και 
τον υλικό πολιτισμό του γιατρού. Οι καταστάσεις 
αυτές έχουν διαταράξει, διαχρονικά, τις σχέσεις 
γιατρού-αρρώστου, ενώ παράλληλα οδήγησαν σε 
μια προοδευτική απαξίωση και της ανθρωπιστικής 
επιστήμης, με συνέπεια η προσφορά προς την 
κοινωνία, να μη στηρίζεται στις αξίες της ζωής. 
Στην εποχή μας, η άρνηση των αρχών και των 
κανόνων θέτει υπό αμφισβήτηση, πολλές φορές, 
ακόμη και το σύνολο των ηθικών αξιών. Επιπλέον, 
όταν η επιστήμη και η τέχνη αποσυνδέονται από τις 
ανθρωπιστικές τους αρχές, πώς να μην περιφρο-
νούνται οι ηθικές αξίες; Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε, ότι από τον 1ο αιώνα μ.Χ., οι γιατροί 
είχαν έναν καθοδηγητικό φάρο στην πορεία τους, που ήταν ο Όρκος του Ιπποκράτη.

«Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον ιατρό και στον Ασκληπιό  
και στην Υγεία και στην Πανάκεια και σε όλους τους θεούς  
και τις θεές που επικαλούμαι ως μάρτυρες, ότι θα εκτελέσω,  
κατά τις δυνάμεις μου και κατά την κρίση μου, αυτόν τον όρκο  
και αυτό το συμβόλαιο.»

Όρκος του Ιπποκράτη

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑΤΡΟΣ

Εικ. 1.
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Ο γιατρός, σήμερα, αποφορτίζει βαθμιαία το ρόλο του, ως κοινωνικού λειτουργού, 
με συνέπεια η Ιατρική να ταυτίζεται, από πολλούς, ως ένα επάγγελμα με υψηλές υλικές 
απολαβές και να υπόκειται στην αρνητική κριτική, άλλοτε δίκαια και άλλοτε πολύ άδικα, 
στο βωμό του καθημερινού σχολιασμού των ΜΜΕ. Για το λόγο αυτό ο ιατρικός κόσμος, 
οφείλει να προσδιορίσει με σαφήνεια τη θέση του και να καθορίσει διαχωριστικές γραμμές. 
Σημαντική συμβολή, προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν οι «Ιπποκρατικοί Κατά το Ήθος 
και τα Έργα Γιατροί», όπως ο τιμώμενος συνάδελφος Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ως 
πρότυπα και ως ασπίδα προστασίας 
του ιατρικού ήθους και της ιατρικής 
ηθικής.

Ο παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, 
γεννήθηκε στη Χαλανδρίτσα Πατρών 
και έλαβε το πτυχίο της Ιατρικής από 
το Παν/μιο Θες/νίκης.

Υπηρέτησε, στο σταθμό Α΄ βο-
ηθειών ΕΕΣ Πάτρας το 1971-1974, 
στο Αγροτικό Ιατρείο Σαραβαλίου 
Πατρών, το 1973-1974, στο Γενικό 
Νοσοκομείο Πατρών, την περίοδο 
1974-1978, ως ειδικευόμενος στην 
Παθολογική και την Καρδιολογική 
κλινική, καθώς και στη Νεφρολο-
γική κλινική του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών. Από το 1978-1989 
υπηρέτησε, ως βοηθός αρχικά και 
ως επιμελητής στη συνέχεια στη 
Νεφρολογική Κλινική του ΓΝ Πα-
τρών και τέλος, στο Κέντρο Υγείας 
Χαλανδρίτσας (Γενικού Νοσοκομείου 
Πατρών) από 3/7/89 έως 30/9/2009, 
ως διευθυντής ΕΣΥ.

Για το έργο του, ως γιατρός και 
την προσφορά του στην κοινωνία, 
έτυχε πολλών τιμητικών διακρίσεων, όπως το Χάλκινο μετάλλιο το 1975 από τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό, για τις προσφερόμενες Εθελοντικές υπηρεσίες στο Σώμα Ελλήνων 
Σαμαρειτών, Δίπλωμα και πλακέτα από το Πολιτιστικό Σύλλογο Βασιλικού 1992, χαλαν-
δρίτσας 1994, Δεμενίκων 2005, από την Ένωση Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του 
Δήμου μεσσάτιδος 2006, από την κοινότητα Λεοντίου του Δήμου Ερυμάνθου το 2006, 
για τις προσφερόμενες ιατρικές υπηρεσίες και κοινωνική δράση στη περιοχή του Κέντρου 
Υγείας, Δίπλωμα και πλακέτα από την ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος και το 1999, 
για τα Δέκα Χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και το 2010 μετά τη συνταξιοδότησή 
του, Χάλκινο, ασημένιο και χρυσό μετάλλιο από την Εθνική υπηρεσία αιμοδοσίας του 
Υπουργείου Υγείας, 1994, 2001, 2008. Επίτιμος πρόεδρος του Σύλλογο Εθελοντών 
Αιμοδοτών του ΚΥΧ 2010. Τιμητική διάκριση και πλακέτα από το Σύλλογο Εθελοντών 
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αιμοδοτών καραμανδανεί-
ου Νοσοκομείου Παίδων, 
Πάτρα 2007.

Τιμητική διάκριση από 
το πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας στο Προεδρικό Μέγα-
ρο τον Ιούνιο του 2015, για 
την προσφορά 72 μονάδων 
αίματος, από εισήγηση της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμο-
δοτών. Τιμητική διάκριση 
και πλακέτα από τον ιατρικό 
Σύλλογο Λακωνίας, το 2006 
για τη συμβολή του στην 
οργάνωση και επιτυχία του 
εκεί Παμπελοποννησιακού 
Συνεδρίου. Τιμητική διάκρι-

ση από το νευρολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Πατρών «Αγ. Ανδρέας», κ.α.
Για το μακρύ αυτό ταξίδι της ιατρικής σταδιοδρομίας του Παναγιώτη Θεοδωρόπου-

λου, μέσα σε ένα ασταθές και δύσκολο κοινωνικό περιβάλλον, σε έναν κόσμο αλλοτρι-
ωμένο από την ευμάρεια και την υπέρμετρη φιλοδοξία της επιτυχίας και με οδηγό του, 
το ιπποκρατικό «…Να παρέχετε βοήθεια ή, τουλάχιστον να μην προξενείτε βλάβη...», 
αλλά και τα λόγια του sιr William Osler* (1849-1919), ότι «…Η Ιατρική Αρχίζει από τον 
άρρωστο, Συνεχίζεται με τον άρρωστο, και Τελειώνει στον άρρωστο…», θα αφήσω τον 
ίδιο τον τιμώμενο να ομιλήσει με τις «Προσωπικές Καταθέσεις και Εκτιμήσεις» του, αλλά 
και τις προσωπικές «καταθέσεις», συνεργατών και προϊσταμένων του. 

«…Πριν να καταθέσω το ταπεινό βιογραφικό μου σημείωμα, όπως μου εζητήθη, θα 
ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω το ΔΣ της Εταιρείας για τη Διάδοση του Ιπποκράτειου 
Πνεύματος, για την απόφασή του να τιμήσει την ελαχιστότητά μου και εξαρχής επίσης 
να δηλώσω ότι και με όσα και αν προσπαθήσω να καταθέσω, δεν θα καταφέρω να πείσω 
τον εαυτό μου, ότι ήμουν άξιος αυτής της διάκρισης αναλογιζόμενος, τους καταξιωμέ-
νους μέχρι σήμερα τιμώμενους από την εταιρεία σας.

Πρώτον, γιατί δεν έχω να καταθέσω όπως άλλωστε είθισται τίτλους ή περγαμηνές, 
Ελληνικών ή ξένων Επιστημονικών Ινστιτούτων και Εταιρειών.

Δεύτερον, δεν έχω να παρουσιάσω μετεκπαιδεύσεις στην αλλοδαπή, και δεν έχω το 
προνόμιο της πληθώρας και της βαρύτητας των ιατρικών εργασιών, αλλά και δημοσιεύ-
σεων άλλων άξιων του Ιπποκράτη μέλη. Δε διαθέτω επίσης κάποιο ανάλογο ερευνητικό 
έργο, το οποίο να εξυπηρέτησε κατά τη σταδιοδρομία μου την Ιατρική επιστήμη.

Τρίτον στα 39 χρόνια της ενασχόλησής μου με την Ιατρική, τα 27 χρόνια τα αφιέρωσα 
στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας κι είναι αυτή που τελικά κέρδισε τη προτίμησή μου 
όπως θα αναφέρω. Χάρις σε αυτήν κατάφερα να μοιράζομαι τις ιατρικές μου γνώσεις 
με τη κοινωνία, με τη κοινότητα και τον πολίτη. Στη Νεφρολογία παρά τα 12 χρόνια 
της ενασχόλησής μου με αυτήν, δεν στάθηκαν ικανά από το να με αποτρέψουν να 
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στραφώ σε μια καινούρια επιλογή, την οποία 
και αναζήτησα. Από τη Νεφρολογική και από 
το Διευθυντή της οπλίστηκα με γνώσεις και 
εμπειρίες. Στα χρόνια που κύλησαν είχα την 
ευκαιρία να γνωρίσω επίσης πολύ αξιόλογους 
συναδέλφους, από το εκεί νοσοκομειακό περι-
βάλλον και από αυτήν την άποψη θεωρώ τον 
εαυτό μου πολύ τυχερό.

Πολύ τυχερό επίσης θεωρώ τον εαυτό 
μου, γυρίζοντας πολλά χρόνια πίσω, όταν σε 
πολύ μικρή ηλικία εγκατέλειπα τη γενέτειρά 
μου και βρέθηκα υπό τη κηδεμονία και τη 
ζεστή φροντίδα των θείων μου και θετών μου 
στη συνέχεια γονιών μου, στη Πάτρα, χωρίς 
πότε να απομακρύνω τη σκέψη μου από τους 
πραγματικούς μου γονείς και από τα υπόλοιπα 
επτά μικρότερα αδέλφια μου.

Τα μαθητικά μου χρόνια, μέσα στο καινούριο 
προστατευμένο περιβάλλον της πόλης, χωρίς 

ωστόσο να λείπουν οι αντιξοότητες, πέρασαν χωρίς ιδιαίτερες μαθητικές επιδόσεις.
Το 1962 μετά από 12 χρόνια βασικής εκπαίδευσης βρέθηκα στην Οδοντιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, με τις ανάλογες δυσκολίες της καθημερινότητας, 
οι οποίες σιγά σιγά ξεπεράστηκαν, στη φιλόξενη «φτωχομάνα» του Βορρά. Στο διάβα 
του χρόνου απεδείχθη ότι η οδοντιατρική δεν ήταν και η σωστότερη επιλογή μου. Η 
μεταγραφή μου στην Ιατρική Θεσσαλονίκης με έφερε και πάλι μπροστά σε ένα καινού-
ριο ξεκίνημα. Χάθηκαν όμως κάποια χρόνια τα οποία έπρεπε οικονομικά να καλύψω. 
Αρκετές φορές κατέφυγα στη περιστασιακή εργασία για τη συμπλήρωση του όποιου 
«μηνιάτικου», που μου έστελναν από το υστέρημά τους οι θετοί μου γονείς.

Εικ. 7.
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Στη Θεσσαλονίκη με τις όποιες δύσκολες συνθήκες και με την κατά καιρούς πε-
ριστασιακή εργασία ασχολήθηκα παράλληλα και με τα κοινά, με κοινωνικές δράσεις 
φοιτητικών κύκλων της εποχής (Σχολή Τυφλών, Σχολή Κωφαλάλων κ.λπ.).

Το 1971 ήταν τελικά η χρονιά που απέκτησα το πτυχίο της Ιατρικής, αλλά και πα-
ράλληλα μια χρονιά με οικογενειακές απώλειες δύο προσφιλών μου προσώπων, μετά 
από μια μακρά περίοδο νοσηλείας των.

Μετά την απόκτηση του πτυχίου και μέχρι τη στράτευση μου, το χρονικό διάστημα 
των έξι μηνών, προσεφέρθη για έναρξη της ειδικότητας μου στη παθολογία κοντά στον 
αείμνηστο ιατρό Αριστείδη Ντόντη. 

Πριν ολοκληρώσω την εξάσκησή μου στην παθολογία (42 μήνες), τους τελευταίους 
έξι μήνες, η διοίκηση του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας μου έδωσε την ευκαιρία να τους 
συμπληρώσω στην νεφρολογική κλινική του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Αθηνών, 
κοντά στον επίσης αείμνηστο Αντώνη Μπίλη, προκειμένου να είμαι μελλοντικά χρήσιμος 
για τις πιθανές ανάγκες του Νοσοκομείου της Πάτρας, στη Μ.Τ.Ν. Έτσι δικαιολογεί-
ται η εμπλοκή μου στην απόκτηση της δεύτερης ειδικότητας της Νεφρολογίας και να 
γνωριστώ από το 1978, με το μετέπειτα διευθυντή μου, κ. Αθανάσιο Διαμαντόπουλο.

Στην αναζήτηση της έξω-νοσοκομειακής πια εργασίας, ήρθε τελείως ανεπάντεχα 
η προκήρυξη για τη θέση του Διευθυντού του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας. Μετά 
από έντονο προβληματισμό δέχθηκα τελικά το διορισμό, και ένα πρωινό βρέθηκα στο 
υποτιθέμενο (στα χαρτιά) Κέντρο Υγείας, αφού το υπάρχον λειτουργούσε σε ένα εγκα-
ταλελειμμένο υγειονομικό σταθμό, που δεν είχε τίποτα να θυμίζει την ύπαρξη Κέντρου 
Υγείας. Η πραγματικότης ήταν πολύ σκληρή και το μέλλον αβέβαιο. Δικαιολογημένα 
δημιουργούσε η όλη εικόνα ανησυχίες και αγωνίες για το μέλλον του θεσμού τον οποίον 
συνειδητά αποφάσισα να υπηρετήσω και μάλιστα στο τόπο της καταγωγής μου, με ότι 
αυτό σημαίνει. 

Πολλοί προσπαθούσαν να ερμηνεύσουν αυτή την απότομη αλλαγή στη στάση μου, 
να αφήσω δηλαδή πίσω μου μια οργανωμένη κλινική και να βρεθώ χωρίς καλά καλά να 

το καταλάβω, μπροστά σε σωρεία 
προβλημάτων χωρίς την απαραίτητη 
κτιριακή υποδομή, χωρίς τον κατάλ-
ληλο εξοπλισμό και χωρίς το ανα-
γκαίο προσωπικό. Άλλοι θεώρησαν 
ότι στόχευα σε αξιώματα, άλλοι σε 
μεγαλύτερες αμοιβές και άλλοι σε 
πολιτικές βλέψεις. Στην ουσία, τίπο-
τα από όλα αυτά. Απλά αποφάσισα 
να υπηρετήσω και να προσφέρω στο 
τόπο μου προσπερνώντας, με υπο-
μονή τις αντιξοότητες, τις ελλείψεις 
και τις ανεπάρκειες. Εφεξής θα είχα 
τη δυνατότητα να βρεθώ στο πατρικό 
μου σπίτι. Θα μπορούσα επιπλέον 
να κατοικίσω στο σπίτι μου, το οποίο 
από χρόνια προετοιμάζαμε με τη Εικ. 8.
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σύζυγο μου Ιωάννα, συνάδελφο, αφού οι μέχρι χθες συχνές εφημερίες του νοσοκο-
μείου δεν μου άφηναν τα περιθώρια για μια μόνιμη διαμονή σε αυτό. Ήταν μερικά από 
τα ευχάριστα αυτής της αλλαγής. Η γυναίκα μου έδειξε ότι κατανοεί την προσπάθειά 
μου, αυτής της νέας μου σταδιοδρομίας και στάθηκε συνεχώς δίπλα μου να με στηρίζει 
στις όποιες δυσκολίες. Δεν άργησε μάλιστα να ενταχθεί στο αγώνα των Συλλόγων του 
Κέντρου Υγείας και από εικοσαετίας μέχρι σήμερα, να γίνει τακτικό εκλεγμένο μέλος 
του δεκατριμελούς ΔΣ του Συλλόγου Περιβάλλοντος. 

Τα δυόμιση πρώτα χρόνια της παραμονής μας στο παλιό υγειονομικό σταθμό ήταν 
και τα πιο δύσκολα, ώσπου να φθάσουμε τελικά στο Σεπτέμβρη του 1991 με τα εγκαίνια 
του Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας τα οποία συνδυάστηκαν με το διήμερο Ιατροκοινωνικό 
Συμπόσιο Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. 

Επικράτησε κοσμοσυρροή, υπήρξαν δηλώσεις και ευχές, ενθουσιασμός και χειρο-
κροτήματα για το μεγάλο γεγονός της λειτουργίας του νέου θεσμού στις δικές του 
μόνιμες εγκαταστάσεις.

Από την άλλη μέρα, μετά τη λα-
μπρή και ιστορική γιορτή των εγκαι-
νίων, η σκληρή πραγματικότητα. Στη 
σειρά και πάλι τα προβλήματα. Με 
το ισχνό προσωπικό καλούμαστε να 
λειτουργήσουμε το Κέντρο Υγείας σε 
εικοσιτετράωρη βάση και για αρκετές 
ημέρες το μήνα εφημέρευε ένας μόνο 
γιατρός χωρίς νοσηλεύτρια, χωρίς 
φύλακα, σε ένα απόμακρο κτίριο. 
Παρά τις αντίξοες συνθήκες και προ-
κειμένου να πείσουμε και να εδραιώ-
σουμε τη λειτουργία του, πεισματικά 
παραμέναμε και επιμέναμε για την 
τήρηση και την εφαρμογή του νέου 
προγράμματος, το οποίο είχε σαν 
πυρήνα τον ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ για 
το κάθε ασθενή. Ένας φάκελος που 
διέθετε το ιστορικό, τις κάρτες των 
φαρμάκων και των εργαστηριακών του 
εξετάσεων, την κλινική του εκτίμησή, 
την πορεία της νόσου κ.ο.κ.

Με τον ατομικό φάκελο είχαμε 
τη δυνατότητα να εξασφαλίζουμε 
περισσότερη υγεία στον ασθενή, 
να μειώσουμε σε μεγάλο ποσοστό 
τις παραπομπές, να ελέγχουμε τη 
πολυφαρμακία και την ανεξέλεγκτη 
συνταγογράφηση. Με τον ατομικό 
φάκελο ο ασθενής αποκτούσε «ταυ-
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τότητα» κι οσάκις είχε την ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης, θα τον συνόδευε ένα 
ακριβές αντίγραφο του φακέλου του, διευκολύνοντας έτσι τους ιατρούς και τον ίδιο.

Πριν τα προγραμματισμένα, από 
εξαμήνου εγκαίνια, προσκάλεσα όλους 
τους Κοινοτάρχες, που υγειονομικά 
ανήκαν στο ΚΥΧ, με σκοπό ο καθένας 
χωριστά, αλλά και όλοι μαζί να φυ-
τέψουν συμβολικά το δικό τους δεν-
δρύλλιο. Μπροστά από την αντίστοιχη 
μαρμάρινη πλάκα με το όνομα της 
Κοινότητας φύτεψαν στο περίβολο του 
Κέντρου Υγείας το συμβολικό δένδρο 
που έστελνε τα δικά του μηνύματα, 
της ενότητας και της συνεργασίας 
που τα είχε ανάγκη ο τόπος και το 
Κέντρο Υγείας.

Με το μεράκι, το ζήλο και την 
ολιστική προσέγγιση του αρρώστου Εικ. 11.

Εικ. 12.
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αυξήσαμε κατακόρυφα την ημερήσια κίνηση του Κέντρου Υγείας και κάθε μέρα που 
περνούσε όλο και περισσότερο κερδίζαμε την εμπιστοσύνη των ασθενών.

Στην όλη αυτή προσπάθεια συνέβαλλαν θετικά όχι μόνο οι Σύλλογοι του Κέντρου 
Υγείας και οι φορείς της περιοχής αλλά και η πλειονότητά του ιατρικού κόσμου της 
πόλης, νοσοκομειακών και εξω-νοσοκομειακών.

Στα λίγα πλεονεκτήματα που προσέφερε το ΚΥΧ ήταν και η υποστήριξη που δεχθή-
καμε από το προσωπικό των κλινικών και των εργαστηρίων των Νοσοκομείων από τους 
οποίους εξασφαλίζαμε καθημερινά την άμεση εξυπηρέτηση των ασθενών μας. Οφείλαμε 
ωστόσο από τη δική μας σκοπιά να σταθούμε στο ανάλογο ύψος των περιστάσεων όσον 
αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχομένων στους ασθενείς μας ιατρικών 
υπηρεσιών.

Οι πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση των πολιτών θα φτάσουν μέχρι και το 
Καρναβάλι της Πάτρας. Ο Σύλλογος Περιβάλλοντος με δεκάδες νέους της περιοχής 
θα πλαισιώσουν το καρναβαλικό άρμα στο οποίο ετονίζετο με την ανάλογη παράσταση 
κάποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα (παγκόσμιο ή τοπικό), να ξεχύνονται στις παρελάσεις 
του Καρναβαλιού.

Το 1998 πραγματοποιήθηκε από εμπειρογνώμονες της Σχολής Δημόσιας Υγείας και 
από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Πατρών η αξιολόγηση αρκετών Κέντρων Υγεί-

ας της περιοχής μας. Το ΚΥΧ 
με το πενήντα τοις εκατό του 
πραγματικού δυναμικού του 
σε προσωπικό επελέγη πρώτο 
ανάμεσα σε άλλα είκοσι δύο 
Κέντρα Υγείας της Δυτικής 
Ελλάδος. Ήταν μια δικαίωση 
για τους εργαζόμενους και για 
τον υπεύθυνο της μονάδας. 

Παρόμοια ήταν κι η δήλω-
ση το 1997 του πρώην Υπουρ-
γού Υγείας κ. Σούρλα, ενώπιον 
πρώην υπουργών, υφυπουρ-
γών και προέδρων Ιατρικών 
Συλλόγων, σε διημερίδα του 
Ιατρικού Συλλόγου Πατρών 
είχε πει ότι «το ΚΥΧ είναι ένα 
από τα τέσσερα Κέντρα Υγείας 
στην Ελλάδα που λειτουργούν 
σωστά» χωρίς να αποδέχεται 
την όποια ένστασή μου. Απε-
ναντίας έφτασε επαναλάβει 
και με βαρύγδουπο τρόπο την 
παραπάνω δημόσια δήλωσή 
του.

Μέσα στα άλλα θα πραγ-Εικ. 13.
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ματοποιηθούν στη περιοχή συνεντεύξεις και 
βιντεοσκοπήσεις καταγράφοντας τις κριτικές 
των ανύποπτων πολιτών της περιοχής χω-
ρίς να γνωρίζουν τους χειριστές της κάμε-
ρας. Είχαμε την ανάγκη να γνωρίζουμε από 
πρώτο χέρι την γνώμη των πολιτών πέραν 
από τις κολακευτικές δημόσιες δηλώσεις 
των φορέων της περιοχής (Δημάρχων, Νο-
μαρχών κ.λπ.), αλλά και των προϊσταμένων 
μας (Υγειονομικής Περιφέρειας Διοικητών 
Νοσοκομείων κ.λπ.).

Τα ΜΜΕ της πόλης ακόμα και της Αθήνας 
πάντα είχαν θετικά σχόλια να δημοσιεύσουν 
για το συντελούμενο έργο στο Κέντρο Υγείας 
που στόχευε στη προαγωγή της υγείας στη 
μείωση της νοσηρότητας και της θνητότητας 
και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων της περιοχής.

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας στο νε-
όδμητο Κέντρο Υγείας θα εφαρμόσουμε 
για κάθε εργασιακή χρονιά την έκθεση των 
πεπραγμένων. Με την ευκαιρία του εθίμου 
της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας οι εργαζόμενοι 
θα έχουν τη δυνατότητα ανεπηρέαστοι να 
καταθέσουν τις γνώμες τους για την πορεία του Πρωτοβάθμιου Ιδρύματος, με απώτερο 
σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Τέλος στην Πρωτοχρονιάτικη πίτα του 2010 λίγο μετά την αποχώρησή μου από την 
εικοσάχρονη υπηρεσία, θα αναφέρω μεταξύ των άλλων, στους μέχρι χθες συνεργάτες 
μου «αναρωτιέμαι εάν και κατά πόσο θα μπορούσαν οι συνθήκες να ήταν καλύτερες για 
τους ασθενείς και τους εργαζομένους. Λειτουργήσαμε μια αποκεντρωμένη Υγειονομική 
Μονάδα με μια πολύπλευρη αποστολή που είχε δημόσιο μεν χαρακτήρα, αλλά θεωρώ 
ένα κερδοφόρο αποτέλεσμα ως μια άλλη ιδιωτικού τύπου επιχείρηση, με φυσικό μας 
προϊστάμενο τον ασθενή και τον πολίτη. Υπηρέτησα με υπευθυνότητα και ευσυνειδησία 
χωρίς λαϊκισμούς και υστεροβουλίες, απλά έπραξα σαν ιατρός και σαν άνθρωπος το 
καθήκον μου, έπραξα δηλαδή το αυτονόητο……».

Ιπποκράτης: Παραγγελίαι 
§6. ἢν γὰρ παρῇ φιλανθρωπίη, πάρεστι καὶ φιλοτεχνίη 
§6. γιατί εκεί που υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο, 
υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη

(μτφρ. Αποστολίδη, 2005)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

( Ε.Δ.Ι.Π.) 

Η Εταιρεία Διάδοσης  Ιπποκρατείου Πνεύματος 
 

αναγνωρίζουσα 
 

την προσήλωση στις αρχές του Ιπποκρατείου Πνεύματος  
τις οποίες επιδεικνύει κατά την άσκηση της ιατρικής ο  γιατρός    

 
κ.  Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος  

 
ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΙ 

 
αυτόν με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ σε 

 

Ιπποκρατικό κατά το Ήθος και Έργα Γιατρό   

απονέμοντας τιμητικό μετάλλιο 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ  
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 
 
 
 

   Ο Γεν. Γραμματέας         Ο Πρόεδρος                                               
 

 
        Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ                        Π. Ν. ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
 

 

Ο πάπυρος που απονεμήθηκε στο Γιατρό  
κ. Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο.
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μαρία κοντούρη

Παρουσίαση: Γεώργιος Λ. Δαΐκος

Η κα Κοντούρη απεφοίτησε από το τμήμα 
Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Πατρών το 1990. Από 
το Δεκέμβριο του ιδίου έτους εργάζεται στην 
Α΄ Παθολογική Κλινική του ΓΝΑ «Λαϊκό» και 
από τον Ιανουάριο του 2014 της ανατέθηκαν 
τα καθήκοντα της Προϊσταμένης στην προανα-
φερθείσα Κλινική. 

Επί σειρά ετών, από τη θέση της απλής νο-
σηλεύτριας αλλά και από τη θέση της Προϊστα-
μένης, ανέλαβε πρωτοβουλίες και κατάφερε 
να ανταποκριθεί με αποτελεσματικότητα στις 
ανάγκες της Κλινικής κάτω από αντίξοες συν-
θήκες, πάντα με γνώμονα την αγάπη προς το 
συνάνθρωπο και την απόλυτη αφοσίωση στον 
ασθενή και τις ανάγκες του. Η κα Κοντούρη 
δεν έχει πολλές περγαμηνές, έχει όμως από τη 
φύση της όλα τα χαρακτηριστικά της «ιδεώδους 
νοσηλεύτριας» όπως τα περιέγραψε η Florence 
Nightingale, η νοσηλεύτρια που έθεσε τις βάσεις 
της νοσηλευτικής. Η αδελφή, τονίζει η Nightngale, πρέπει να διαθέτει ταπεινοφροσύνη, 
οφείλει να είναι σοβαρή και τίμια, πιστή και αφοσιωμένη χριστιανή με λεπτά και ευγενή αι-
σθήματα και, να σέβεται την κλήση της, διότι το πολύτιμο θείο δώρο της ζωής εναποτίθεται 
στα χέρια της. Η κα Κοντούρη προικισμένη με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, με υψηλή 
συναίσθηση ευθύνης, προσφέρει τις υπηρεσίες της στον πάσχοντα συνάνθωπό μας 
με αφοσίωση, συμπόνια και κατανόηση “ως ουδενί ουδέν οφείλοντες παρά το αγαπάν 
αλλήλους”. Για την κα Κοντούρη κάθε άρρωστος είναι ο «πλησίον», ο αδελφός που 
χρειάζεται συμπαράσταση, παρηγοριά και φροντίδα. Καθημερινά με το παράδειγμά της 
διδάσκει τις νεότερες γενιές πως πρέπει να φροντίζουμε τον πάσχοντα συνάνθρωπό 
μας. Η προϊσταμένη της Α’ Παθολογικής Κλινικής δεν έχει ωράριο, έρχεται πρώτη και 
αποχωρεί τελευταία και μόνο όταν βεβαιωθεί ότι όλα βαίνουν καλώς. 

Στην εποχή μας που η έκπτωση των ηθικών αξιών είναι καταφανής, υπάρχουν και 
οι αληθείς εκπρόσωποι της νοσηλευτικής που έχουν το ζήλο και τη βαθιά επιθυμία να 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ(ΤΡΙΕΣ)

μαρία κοντούρη
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περιφρουρούν την ανθρώπινη υγεία, να φροντίζουν τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας και 
να διακονούν με αγάπη. Σήμερα, έχω την τιμή να παρουσιάσω έναν τέτοιο εκπρόσωπο 
την κα Μαρία Κοντούρη που της αξίζει να χαρακτηρισθεί ως «ιπποκραΤικΗ καΤα Το 
ΗΘοΣ και Τα Εργα νοΣΗΛΕυΤρια». 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

( Ε.Δ.Ι.Π.) 

Η Εταιρεία Διάδοσης  Ιπποκρατείου Πνεύματος 
 

αναγνωρίζουσα 
 

την προσήλωση στις αρχές του Ιπποκρατείου Πνεύματος  
τις οποίες επιδεικνύει κατά την άσκηση του νοσηλευτικού έργου της η νοσηλεύτρια 

 
  

κ. Μαρία Κοντούρη  
 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΙ 
 

αυτήν με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ σε 
 

Ιπποκρατική κατά το Ήθος και Έργα  Νοσηλεύτρια 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ  
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 
 
 
 

   Ο Γεν. Γραμματέας         Ο Πρόεδρος                                               
 

 
        Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ                        Π. Ν. ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  

 

Ο πάπυρος που απονεμήθηκε στη Νοσηλεύτρια  
κα Μαρία Κοντούρη.
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ανθή Σπίνου 

Παρουσίαση: Πάνος Ν. Ζηρογιάννης

Η θέση της(του) Νοσηλεύτριας(τή) στη λειτουργία της ιατρονοσηλευτικής ομάδας 
αποτελεί όχι μόνο αναπόσπαστο μέρος, αλλά κρινόμενη με τα σύγχρονα δεδομένα ο ρό-
λος της(του) είναι καθοριστικός. Αναμφισβήτητα, ο ρόλος των μελών αυτής της ομάδας, 
στην ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών, δεν 
μπορεί παρά να είναι εκείνος των μελών μιας ορχήστρας (Εικ. 1). Ένας ρόλος ο οποίος 
είναι ανεξάρτητος, ολοκληρωμένος στις επιμέρους κινήσεις του με απόλυτο συντονισμό 
στις απαιτήσεις της ακουστικής-ιατρονοσηλευτικής-θεραπευτικής ομοιογένειας. 

Εικ. 1. Ο ρόλος της Ιατρονοσηλευτικής ομάδας είναι όμοιος με εκείνον μιας ορχήστρας, απόλυτα 
συντονισμένος και εναρμονισμένος στο ρόλο της, για να είναι ασφαλής και αποτελεσματικός.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
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Η επίγνωσή που έχει δείξει για το ρόλο της η νοσηλεύτρια την οποία τιμάμε σήμερα 
(Εικ. 2.) έχει αναγνωριστεί καταρχήν από τους ασθενείς οι οποίοι αποτελούν και τον 
τελικό κριτή των πράξεων και των συμπεριφορών των νοσηλευτών και των γιατρών, από 
τους συναδέλφους της και από τους γιατρούς. 

Η ενεργός συμμετοχή της ως προϊσταμένης στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας 
της κλινικής, ανέδειξε το εύρος των διοικητικών της προσόντων της, τα οποία σε συνδυ-
ασμό με την ανθρώπινη συμπεριφορά της, το ήθος, την αγάπη της προς τον Άνθρωπο 
και την εργατικότητά της αποτελούν βασικά στοιχεία στην αντιμετώπιση του Ασθενή 
και την καθιστούν άξια του τίτλου της:

Ιπποκρατικής κατά το Ήθος και τα Έργα Νοσηλεύτριας

Η προσφορά του Νοσηλευτικού προσωπικού στην ανακούφιση του αρρώστου ανα-
γνωρίζεται σήμερα περισσότερο από άλλοτε, γιατί οι ταραγμένοι καιροί το απαιτούν. Οι 
Νοσηλεύτριες(τές) είναι οι εργάτες της υγείας του πολίτη για τους οποίους ο Ιπποκράτης 
τηρουμένων των χρονικών αποστάσεων δεν θα είχε να προσθέσει κάποιο στοιχείο, αν 
βρισκόταν σήμερα κοντά μας, για να αποδώσει την εικόνα της καλής νοσηλεύτριας(τή).

Είναι ιδιαίτερης σημασίας γεγονός, το οποίο πρέπει να τονιστεί, η συμπεριφορά την 
οποίαν εκπέμπει η τιμώμενη Νοσηλεύτρια ως Προϊσταμένη ενός Τμήματος, προς τους 
αρρώστους και τους οικείους τους, αλλά και προς τα άλλα μέλη της Ιατρονοσηλευτι-
κής Ομάδας. Αποτελεί παράδειγμα και πρότυπο για μίμηση από το Νοσηλευτικό και το 
Παραϊατρικό Προσωπικό. Ένα παρόμοιο πρότυπο συμπεριφοράς και αφοσίωσης στο 
έργο της, αναζητά και έχει ανάγκη η σύγχρονη κοινωνία και το βρίσκει στο χαμογελαστό 

Εικ. 2. Η τιμώμενη νοσηλεύτρια κα Ανθή Σπίνου.
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πρόσωπο της Νοσηλεύτριας, του Νοσηλευτή, που το εκφράζει, η τιμώμενη Νοσηλεύτρια.
Θα μου επιτρέψετε πριν προχωρήσω να σας αποκαλύψω μια αδυναμία μου. Γράφο-

ντας την παρουσίαση αυτή διαπίστωσα ότι είχα παρασυρθεί με κίνδυνο να πέσω στην 
παγίδα της μεγαλοστομίας. Έτσι, αποφάσισα να προσγειωθώ και να γίνω πιο σαφής 
και συγκεκριμένος. 

Να θυμίσω καταρχήν ότι η λέξη Νοσηλευτής προέρχεται από το ρήμα νοσηλεύω, που 
σημαίνει περιποιούμαι ασθενή, νοσούντα. Νοσηλευτής, είναι εκείνος που περιποιείται 
ασθενή, νοσούντα. Την ίδια έννοια έχει και ο όρος νοσοκόμος. Η λέξη κόμος το δεύτερο 
στοιχείο της λέξης νοσοκόμος σημαίνει περιποιούμαι.

Η κυρία Σπίνου (Εικ. 2) έχει δυο παιδιά τα οποία ανέθρεψε και μεγάλωσε με το σύζυγό 
της, παρέχοντάς τους όλες τις δυνατές διευκολύνσεις και δίνοντάς τους τις ευκαιρίες 
να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία.

Η τιμώμενη νοσηλεύτρια είναι απόφοιτος της Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσο-
κόμων (ΑΣΑΝ) (1979-1982) με βαθμό 8,37/10. Το 1994 εκπαιδεύτηκε στη νοσηλευτική 
Νεφρολογία. Το ενδιαφέρον της για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στη νοσηλευτική 
εκφράζεται από τον τρόπο ενημέρωσης και επιμόρφωσής της μέρος της οποίας είναι 
και η παρακολούθηση ευρωπαϊκών νοσηλευτικών συνεδρίων (EDTNA) καθώς και των 
Πανελληνίων συνεδρίων των Νοση-
λευτών Νεφρολογίας.

Από το 2006 εκτελεί χρέη προϊ-
σταμένης της Νεφρολογικής κλινι-
κής και της Μονάδας Περιτοναϊκής 
Κάθαρσης στο Γενικό Νοσοκομείο 
Αθηνών.

Ας μη διαφεύγει την προσοχή 
μας ότι το νοσηλευτικό προσωπικό 
αποτελεί την πρώτη ασπίδα, προ-
στασίας του ήθους και της ηθικής 
συμπεριφοράς του ιατρονοσηλευ-
τικού προσωπικού, στην επικοινωνία 
με τον άρρωστο και το συγγενικό 
περιβάλλον του. Το έργο τους δεν 
έχει αναγνωριστεί αλλά πολύ πε-
ρισσότερο δεν έχει τιμηθεί από την 
πολιτεία. Είναι όμως ένα κομμάτι της 
κοινότητάς μας το οποίο έχει κερδίσει 
το σεβασμό μας.

Η τιμώμενη νοσηλεύτρια κα Ανθή 
Σπίνου προτάθηκε στο Δ.Σ. το οποίο 
ομόφωνα την επέλεξε δίδοντάς της 
τον τίτλο της: Ιπποκρατική κατά το 
Ήθος και τα Έργα Νοσηλεύτριας 
απονέμοντάς της τον ειδικό πάπυρο 
(Εικ. 3.).

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

( Ε.Δ.Ι.Π.) 

Η Εταιρεία Διάδοσης  Ιπποκρατείου Πνεύματος 
 

αναγνωρίζουσα 
 

την προσήλωση στις αρχές του Ιπποκρατείου Πνεύματος  
τις οποίες επιδεικνύει κατά την άσκηση του νοσηλευτικού έργου της η νοσηλεύτρια 

 
  

κ. Ανθή Σπίνου  
 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΕΙ 
 

αυτήν με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ σε 
 

Ιπποκρατική κατά το Ήθος και Έργα  Νοσηλεύτρια 
 

 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ  
5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 
 
 
 

   Ο Γεν. Γραμματέας         Ο Πρόεδρος                                               
 

 
        Ε. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ                        Π. Ν. ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  

 

Εικ. 3. Ο πάπυρος που απονεμήθηκε στη Νοσηλεύτρια 
κα Ανθή Σπίνου.


