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Η Ιατρική
είναι τόσο Φιλάνθρωπη
όσο περισσότερο αφιλοχρήματοι είναι οι ιατροί.
Είναι τόσο Ενάρετη
όσο λιγότερο διεφθαρμένοι είναι οι λειτουργοί της.
Είναι τόσο Χρήσιμη
όσο περισσσότερο καταρτισμένοι είναι οι θεραπευτές της.

The more physicians
are indifferent to wealth,
the more Benevolent medicine is.
The more uncorrupted its practicians,
the more Virtuous it is.
The more educated its curers,
the more Useful medicine is.
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•T
 o dynamically support the New Hippocratic Movement1, promoting a subject acknowledged by all as a common concern and participating in reviving an issue with a
global medical reach.
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Message from the President
of the Athens Medical Association
The Athens Medical Association took the initiative for this prestigious publication, to
shed light on how Medicine started in Ancient Greece, how it evolved thanks to the efforts of great doctors and researchers and, mainly, to help us remember something that
we should never forget - the Ethics of our science, as promoted by Hippocrates.
At this juncture, which is proving critical for our Country and Society, the medical world
is called upon to stand by its principles and continue to proudly serve the values of Medicine for the benefit of patients and Public Health.
Despite the enormous challenges they face and their fight for professional and financial
survival, the doctors of Athens exercise their medical function with self-denial, while
providing remarkable social work, serving as exemplars of social solidarity and humane
values.
At this admittedly difficult juncture, the medical community has proven itself as a worthy
descendant of the brilliant minds that changed the history of Medicine and humanity.
The AMA hopes that this publication will highlight and remind us of the enlightened path
of Ethics and Deontology, as proposed by Hippocrates.
Through ancient sources, it presents the history of Medicine since its birth in Ancient
Greece, discussing the god of Medicine Asclepius, the father of Medicine Hippocrates
and all great doctors of antiquity, as well as remarks and quotations of the most important doctors and researchers of the history of Medicine.
As we believe that this book is very important for all doctors across the world, we decided that this publication should be bilingual, in Greek and English, to allow for the dissemination of the Hippocratic Principles and Ethics to doctors, researchers and scholars
of medicine all over the world.
George Patoulis
President of the Athens Medical Association
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Μήνυμα του Προέδρου
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πήρε την πρωτοβουλία για την
αξιόλογη αυτή έκδοση για να θυμηθούμε πώς ξεκίνησε η
Ιατρική επιστήμη στην Aρχαία Ελλάδα, πώς εξελίχθηκε από
μεγάλους γιατρούς και ερευνητές αλλά -κυρίως- να ανακαλύψουμε την Ηθική της επιστήμης μας κατά τον Ιπποκράτη,
που δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε.
Σ’ αυτή την κρίσιμη για την Πατρίδα και την Κοινωνία μας
συγκυρία, ο ιατρικός κόσμος καλείται να ορθώσει το ανάστημά του και να συνεχίσει να υπηρετεί με υπερηφάνεια τις
αξίες της Iατρικής επιστήμης, προς όφελος του ασθενή και
της Δημόσιας Υγείας.
Οι γιατροί της Αθήνας, παρά τις τεράστιες προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν και τη μάχη που δίνουν για την επαγγελματική και την οικονομική τους επιβίωση, ασκούν με αυταπάρνηση το ιατρικό τους λειτούργημα
ενώ παράλληλα έχουν αναπτύξει ένα αξιόλογο κοινωνικό έργο, αποτελώντας παράδειγμα
κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.
Ο ιατρικός κόσμος αυτή την -πλέον δύσκολη- συγκυρία, απέδειξε ότι είναι άξιος απόγονος
των λαμπρών μυαλών που άλλαξαν την ιστορία της Ιατρικής και της ανθρωπότητας.
Ο ΙΣΑ ευελπιστεί ότι η συγκεκριμένη έκδοση θα αναδείξει και θα υπενθυμίσει το φωτισμένο μονοπάτι της Ηθικής και της Δεοντολογίας όπως το χάραξε ο Ιπποκράτης.
Μέσα από αρχαίες ρήσεις παρουσιάζεται η ιστορία της Ιατρικής από τη γέννησή της στην
Αρχαία Ελλάδα, από τον θεό της Ιατρικής Ασκληπιό, τον πατέρα της Ιατρικής Ιπποκράτη
και όλους τους σπουδαίους γιατρούς της Αρχαιότητας αλλά και με παρατηρήσεις και αποφθέγματα των σημαντικότερων γιατρών και μελετητών της ιστορίας της Ιατρικής.
Πιστεύουμε ότι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι πολύ σημαντικό για όλους τους
γιατρούς διεθνώς. Για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε η έκδοση να είναι δίγλωσση, Ελληνικά και Αγγλικά, προκειμένου να μπορέσουμε να διαδώσουμε τις Αρχές και την Ηθική
του Ιπποκράτη στους -απανταχού της γης- γιατρούς, ερευνητές και μελετητές της Ιατρικής
επιστήμης.
Γιώργος Πατούλης
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
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Foreword
The idea of writing this book, a modern Medical Vade Mecum (in the style of Roman
books for ready reference) with Motivating Insights to New Doctors, arose during a
lengthy discussion between the author and an experienced clinician, writer and poet on
how modern doctors practice Medicine and their overall behaviour towards patients. This
discussion highlighted facts and situations indicating that doctors have deviated from the
enlightened path of Ethics and Deontology, as proposed by Hippocrates.
The question was then raised:
Have we perhaps invested in doctors more than they can handle?
This is because, lately, we come across doctors’ behaviours that could be interpreted as
a weakness in dealing with difficult situations. This weakness is expressed by behaviours
that show that not all doctors have endorsed the principles of Hippocratic Ethics and
Deontology. Weaknesses manifested in such situations indicate a superficial approach
to or poor understanding of a doctor’s attributes and obligations, while pointing to the
absence of medical education regarding these.
In other words, is what we are asking of doctors more than what they are obliged to do?
Should we stress the need for doctors to take care of their patients, even if caring for
patients should include the doctor’s consistent humane approach to them?
The next issue to be analysed is why “Motivating Insights”? And, most importantly, what
can they offer to doctors in terms of improving their communication behaviour?
You will hopefully understand what these “Motivating Insights” have to offer as you read
them, gaining an understanding of the value and usefulness of the words of Hippocrates
and Galen, as well as of today’s leading medical clinicians and researchers.
Panos N. Zirogiannis
President of the SDHS

ACKNOWLEDGEMENTS
I would like to extend my sincerest thanks to the doctor and writer Mr. Panos D.
Apostolidis for his help in selecting these Motivating Insights and for his accurate
observations, which contributed to the final presentation of the text.
I would also like to thank the President of the Athens Medical Association, Georgios Patoulis, and its Board of Directors for doing me the honour of appreciating
this book and deciding to publish it.
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Πρόλογος
Η ιδέα της συγγραφής βιβλίου με θέμα: «Ιατρικό Εγκόλπιο: Προτρεπτικοί Λόγοι προς
Νέους Ιατρούς» προέκυψε στη διάρκεια μακράς συζήτησης -μεταξύ του συγγραφέα και
ενός έμπειρου κλινικού ιατρού, λογοτέχνη, συγγραφέα και ποιητή- για την πορεία που
ακολουθεί ο σύγχρονος ιατρός στην άσκηση της ιατρικής πράξης, αλλά και στην εν γένει
συμπεριφορά του προς τον άρρωστο. Στη συζήτηση αυτή, επισημάνθηκαν γεγονότα και
καταστάσεις που δείχνουν ότι ο ιατρός έχει παρεκκλίνει από το φωτισμένο μονοπάτι της
Ηθικής και της Δεοντολογίας όπως το χάραξε ο Ιπποκράτης.
Τέθηκε τότε το ερώτημα:
Μήπως έχουμε επενδύσει στον ιατρό περισσότερα απ’ όσα μπορεί να διαχειριστεί;
Αυτό συμβαίνει γιατί τελευταία, συναντάμε συμπεριφορές ιατρών που θα μπορούσαν να
ερμηνευθούν ως αδυναμία αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. Μια αδυναμία που εκφράζεται από συμπεριφορές που δείχνουν ότι δεν έχουν κάνει όλοι οι ιατροί βίωμά τους
τις αρχές της ιπποκρατικής Ηθικής και Δεοντολογίας. Αδυναμίες, που εκδηλώνονται σε
παρόμοιες καταστάσεις, υποδηλώνουν επιφανειακή προσέγγιση ή πλημμελή κατανόηση
των ιδιοτήτων και των υποχρεώσεων του ιατρού ενώ παράλληλα, επισημαίνουν την απουσία ανάλογης ιατρικής παιδείας.
Με άλλα λόγια, μήπως οι απαιτήσεις μας, από τους ιατρούς, είναι περισσότερες από τις
υποχρεώσεις τους; Μήπως πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη του ιατρού να φροντίζει τον
άρρωστό του, όταν φροντίδα για τον άρρωστο αποτελεί και η ανθρώπινη συμπεριφορά του
ιατρού με την ευκαιρία κάθε επαφής μαζί του;
Το επόμενο θέμα που θα πρέπει να αναλυθεί είναι γιατί «Προτρεπτικοί Λόγοι»; Και το κυριότερο, τι μπορούν να προσφέρουν στον ιατρό, σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της επικοινωνιακής συμπεριφοράς του;
Η προσφορά των «Προτρεπτικών Λόγων» θα ξεδιπλωθεί στην πορεία ανάγνωσής τους όταν
γίνει αντιληπτή η αξία και η χρησιμότητα που εκπέμπουν οι λόγοι του Ιπποκράτη και του
Γαληνού, καθώς και των σύγχρονων μεγάλων κλινικών και ερευνητών ιατρών.
Πάνος Ν. Ζηρογιάννης
Πρόεδρος ΕΔΙΠ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστώ, θερμά, τον ιατρό, συγγραφέα, λογοτέχνη κ. Πάνο Δ. Αποστολίδη για
τη βοήθειά του στην επιλογή των Προτρεπτικών Λόγων αλλά και για τις εύστοχες
παρατηρήσεις του, οι οποίες συνέβαλαν στην καλύτερη απόδοση του κειμένου.
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω, ιδιαίτερα, τον Πρόεδρο Γεώργιο Πατούλη και το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που μου έκαναν την τιμή να
εκτιμήσουν θετικά αυτό το πόνημα και να αποφασίσουν να το εκδόσουν.
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Medicine from Ancient Greece to today
Apollo
Apollo2 was the god of Medicine and Healing, and the doctor of the gods. A Linear
B tablet found in Knossos, dating to circa
1400 B.C.3, provides evidence of a more
ancient god. In the pantheon of the Olympian Gods, Apollo was primarily responsible for medical matters, while Artemis
and Athena also held important positions.
In Homer’s writings, these three deities
are referred to as “aleximoroi” [mortem
arcens] * (those who ward off death). The
sisters Artemis and Athena helped Apollo
provide health care to patients. Apollo was
both the god who sent diseases and the
one who healed them. He blinded Orion
and then healed him. Apollo was also a
soothsayer4.
This was not the first religious system to
create a relationship between Soothsaying and Medicine, as we see it in other
peoples, as for example in Egypt, in the
case of the god Imhotep. Besides being a
doctor, Imhotep was also an astrologer, a
scribe, a poet and an architect.
Apollo’s special relationship with health,
illness and healing is evidenced by the
numerous adjectives that accompany his
name in the Ancient Greek religion. He
has been described as Akesios (from the
verb akeomai = heal), Alekikakos, Apotropaeos, Epikouros (he who provides help
in case of illness), Iatros (doctor, healer),
Soter, Loimios, Ekivolos (he who throws
arrows over long distances)5.

Απόλλων, ο θεός ιατρός των θεών του Ολύμπου
Apollo, the god of Medicine and doctor
of the gods

Over time, the name of this god became
the appellation of other gods. In fact,
Apollo inherited the healing qualities once
attributed to Paieon. Apollo became the
god of Medicine and, from very early on,
was hailed as Apollo Paieon, Paean or
Paeëon. The gods also provided treatment
instructions. For example, when Hercules
was exhausted after his twelve labours,
Athena recommended that he visit Ther-

* The word aleximoroi is reported by Sophocles in "Oedipus Rex"5.
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H Iατρική από την Αρχαία Ελλάδα ως σήμερα
Απόλλων
Ο θεός της Iατρικής και ευρέτης της ιατρικής τέχνης, αλλά και ιατρός των θεών, είναι
ο Απόλλων2. Ενδείξεις, για τον αρχαιότερο
θεό, έχουμε από μια πινακίδα σε Γραμμική Β γραφή, που βρέθηκε στην Κνωσό
το 1400 π.Χ., περίπου3. Στο πάνθεον των
Ολύμπιων Θεών, τον πρώτο ρόλο, σε ιατρικά θέματα, είχε ο Απόλλων, ενώ σημαντική
θέση κατείχαν η Άρτεμις και η Αθηνά. Οι
τρεις αυτές θεότητες, στον Όμηρο, αναφέρονται ως «τρισσοί αλεξίμοροι» * (αυτοί που
προστατεύουν από τον θάνατο). Οι αδερφές Άρτεμις και Αθηνά, βοηθούσαν τον
Απόλλωνα στην παροχή φροντίδας υγείας
στους ασθενείς. Ο Απόλλων, ήταν ο θεός
που έστελνε τις ασθένειες, αλλά ήταν και ο
θεραπευτής θεός. Είχε τυφλώσει τον Ωρίωνα και μετά τον θεράπευσε. Ο Απόλλων,
είχε και μαντικές ικανότητες4.
Η σχέση της Μαντικής και της Ιατρικής
δεν αποτελεί κάτι πρωτότυπο, αφού τη συναντάμε και σε άλλους λαούς, όπως για
παράδειγμα στην Αίγυπτο, με το θεό Ιμχοτέπ. Ο Ιμχοτέπ, εκτός από ιατρός ήταν και
αστρολόγος, γραμματέας, ποιητής και αρχιτέκτονας.
Η ιδιαίτερη σχέση του Απόλλωνα με την
υγεία, την ασθένεια και τη θεραπεία, φαίνεται από τα πολλά επίθετα που συνοδεύουν το
όνομά του στην αρχαία ελληνική θρησκεία.
Έχει κληθεί Ακέσιος (από το ρήμα ακέομαι
= θεραπεύω), Αλεξίκακος, Αποτρόπαιος,
Επίκουρος (αυτός που παρέχει βοήθεια σε
περίπτωση ασθένειας), Ιατρός (γιατρευτής,

Άγαλμα του θεού Απόλλωνα.
Ολυμπία, Αρχαιολογικό Μουσείο
Statue of the god Apollo.
Olympia, Archaeological Museum

θεραπευτής), Σωτήρ, Λοίμιος, Εκηβόλος
(αυτός που ρίχνει βέλη μακρυά)5.
Με την πάροδο του χρόνου, το όνομα του
θεού αυτού έγινε προσωνύμιο άλλων
θεών. Στην πραγματικότητα, στον Απόλλωνα αποδόθηκαν οι θεραπευτικές ιδιότητες
του Παιήωνα. Ο Απόλλων έγινε θεός της
Ιατρικής, από πολύ νωρίς και εκαλείτο
Απόλλων Παιών, Παιήων ή Παιάν. Οι θεοί,

* Η λέξη αλεξίμορος αναφέρεται στον «Οιδίποδα Τύραννο» του Σοφοκλή5.
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mopylae for balneotherapy.
The origin of the medical attributes of
Apollo, the formal god of Medicine, the
one who would teach this art to humans,
has not been elucidated2. It is argued that
Apollo’s earliest relationship with Medicine
derives from his original attribute as a sun
god, as the sun is considered to cause or
avert various epidemics6.
Apollo advised people through seers, to
whom he had given the ability to prophesy what they should do to save them.
The Achaeans went to Calchas the seer to
learn what they should do to get rid of the

epidemic that ravaged their camp in Troy.
Extant testimonies from the Homeric epics show that religious medicine, practised
by the gods, co-existed with empirical or
folk medicine, practised by warriors and
itinerant doctors. In the process of healing, these doctors-therapists invoked the
support of the gods. Thus, we cannot
speak only of religious medicine, as treatment was provided by means found in nature, not by prayer4.
Certainly, there were diseases that doctors could not cure, in which case the sick
would seek help from the priests.
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έδιναν και θεραπευτικές οδηγίες, όπως η
Αθηνά, η οποία είχε συστήσει στον Ηρακλή
να πάει στις Θερμοπύλες για λουτροθεραπεία, όταν είχε εξαντληθεί, μετά τους δώδεκα άθλους του.
Η ιατρική φυσιογνωμία του Απόλλωνα, του
ευρέτη και επίσημου θεού της Ιατρικής, αυτού που θα διδάξει την τέχνη στους ανθρώπους, δεν έχει διευκρινιστεί2. Υποστηρίζεται
ότι η παλαιότερη σχέση του Απόλλωνα με
την Ιατρική πρέπει να αποδοθεί στην αρχική ηλιακή φυσιογνωμία του θεού, καθώς
ο ήλιος θεωρείται πρόξενος ή αποτρόπαιος
διαφόρων επιδημιών6.
Ο Απόλλων συμβούλευε τους ανθρώπους,
μέσω των μάντεων, στους οποίους είχε χαρίσει την ικανότητα να προφητεύουν τι να
κάνουν για να σωθούν. Οι Αχαιοί, στον μάντη Κάλχα απευθύνθηκαν για να μάθουν τι
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πρέπει να πράξουν για να απαλλαγούν από
την επιδημία, που μάστιζε το στρατόπεδό
τους στην Τροία.
Αυτά, που έχουν φθάσει σ’ εμάς, είναι μαρτυρίες από τα ομηρικά έπη, από τα οποία
γίνεται φανερό ότι δίπλα στη θρησκευτική
Ιατρική, την οποία ασκούσαν οι θεοί, συναντάμε και την εμπειρική ή λαϊκή, των πολεμιστών και των περιοδευτών ιατρών. Αυτοί
οι ιατροί – θεραπευτές, κατά την εφαρμογή
της θεραπείας, επικαλούνταν τη συμπαράσταση των θεών. Έτσι, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για θρησκευτική Ιατρική, αφού η
θεραπεία γινόταν με μέσα που προέρχονταν
από τη φύση και όχι με προσευχές4.
Το βέβαιο είναι ότι υπήρχαν ασθένειες, τις
οποίες δεν μπορούσαν να θεραπεύσουν οι
ιατροί, με συνέπεια οι άρρωστοι να προστρέχουν για βοήθεια στους ιερείς.

«Ο Απόλλωνας και οι Νύμφες». Έργο του Francois Girardon
“Apollon and the Nymphs”. Work by Francois Girardon
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Asclepius
According to mythology, Asclepius was
the son of Apollo and Koronis. He was the
chief of the Greek doctors and the latest
addition to the pantheon of antiquity.
Researchers of ancient Greek medicine
and religion propose diametrically opposed theories regarding his origins. According to one version, in Thessaly he was
worshipped as a cthonic god. For others,
he was a Thessalian chieftain and hero or
a famous physician, before becoming the
most important healer-god. According to
Homer, he was a mortal hero, the ruler of
Trikke and a healer [amimon itir], who was
taught the healing properties of plants by
Chiron7.
As a doctor, he appears to have been superior to his father and to all therapist gods.
Researchers agree that Asclepius was the
greatest physician of antiquity. Doctors of
the following generations chose him as
their patron. Thus, since then, regarding
themselves as descendants of Asclepius,
physicians were called by the patronymic
name Asclepiades.
Over time, the patron of doctors Asclepius
became increasingly synonymous with
Medicine4, 8.
His cause of death is of particular interest, from a medical point of view. The son
of a god and a mortal mother, Asclepius
was a demigod. When Hades, the god of
the Underworld, complained to Zeus that
Asclepius, motivated by avarice, saved
someone who had already died, and that
he was responsible for the disappearance
of many diseases9, the father of the gods
struck him with a thunderbolt.
The myth of Asclepius’ death carries a

Το Ασκληπιείο της Κω. Στο ναό, εκτός από τη
λατρεία του θεραπευτή ιατρού, εφαρμοζόταν και
η Ιατρική από τους ιερείς, τους Ασκληπιάδες
The Asclepeion of Kos (4th century B.C.). In the
temple, besides worshipping the healer, medicine
was also practised by the priests, the Asclepiades

two-fold message. The first concerns the
punishment that should be imposed on
anyone who violates natural law by resurrecting the dead10.
This message extends to cases of patients
with internal diseases that were then considered incurable, for which any treatment
effort was considered an act of impious
boldness. The second has timeless application and significance and concerns the
greed, or avarice, exhibited by Asclepius,
which most doctors over time have inherited as a dominant and only few as a recessive allele.
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Ασκληπιός
Η μυθολογία, αναφέρει ότι ο Ασκληπιός
ήταν γιος του Απόλλωνα και της Κορωνίδας. Υπήρξε ο αρχηγέτης των Ελλήνων ιατρών και ο νεότερος θεός της αρχαιότητας.
Οι μελετητές, της αρχαίας ελληνικής Ιατρικής και της θρησκείας, διατυπώνουν
διαμετρικά αντίθετες απόψεις για την καταγωγή του.
Στη Θεσσαλία, κατά μια εκδοχή, λατρευόταν ως χθόνιος θεός. Άλλοι, τον φέρουν
ως έναν Θεσσαλό φύλαρχο και ήρωα ή
ως ένα διάσημο ιατρό, προτού γίνει ο πιο
σπουδαίος θεραπευτής – θεός. Κατά τον
Όμηρο, ήταν ένας θνητός ήρωας, ηγεμόνας της Τρίκκης και Ἀμύμων Ἰητήρ, ο οποίος διδάχτηκε τις θεραπευτικές ιδιότητες των
φυτών από τον Χείρωνα7.
Φαίνεται ότι ως ιατρός ήταν ανώτερος του
πατέρα του, αλλά και όλων των θεραπευτών – θεών. Οι ερευνητές συμφωνούν ότι
ο Ασκληπιός υπήρξε ο μεγαλύτερος ιατρός
της αρχαιότητας. Οι ιατροί, των επόμενων
γενεών, τον επέλεξαν ως τον προστάτη
τους. Έτσι, οι ιατροί, θεωρώντας τους εαυτούς τους απογόνους του Ασκληπιού, έκτοτε ονομάζονταν Ασκληπιάδαι.
Με την πάροδο του χρόνου, ο προστάτης
των ιατρών Ασκληπιός, γινόταν ολοένα και
περισσότερο συνώνυμος με την Ιατρική4, 8.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από ιατρικής σκοπιάς, παρουσιάζει η αιτία του θανάτου του.
Ο Ασκληπιός, ως γιός ενός θεού και μιας
θνητής μητέρας, ήταν ένας ημίθεος. Όταν
ο Άδης, ο θεός του Κάτω Κόσμου, παραπονέθηκε στον Δία ότι από φιλοχρηματία ο
Ασκληπιός έσωσε κάποιον, που είχε ήδη
πεθάνει και ότι εξ αιτίας του εξαλείφθηκαν
πάρα πολλές ασθένειες9, ο πατέρας των
θεών τον κεραύνωσε.
Ο μύθος του θανάτου του Ασκληπιού, μεταφέρει δυο μηνύματα.

Μαρμάρινο άγαλμα του θεού Ασκληπιού
από την αυτοκρατορική έπαυλη στο Anzio.
Ρώμη, Μουσείο Καπιτωλίου
Marble statue of the god Asclepius
from the imperial mansion in Anzio.
Rome, Capitol Museum

Απ’ αυτά, το πρώτο, αναφέρεται στην τιμωρία, που πρέπει να επιβληθεί σ’ αυτόν που
παραβίασε το φυσικό νόμο της ανάστασης
νεκρού10.
Το μήνυμα αυτό επεκτείνεται και στις περιπτώσεις ασθενών 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
ιατροί όλων των εποχών κληρονόμησαν με
επικρατούντα χαρακτήρα και ελάχιστοι με
υπολειπόμενο.

20 ›

A MEDICAL VADE MECUM - Motivating Insights to New Doctors

Hippocrates of Kos
Hippocrates was born circa 460 B.C. in
Kos. He was the first to systematically classify Medicine and to attempt a methodical
treatment of diseases. Hippocrates’ great
contribution is that he separated the discipline of Medicine from Religion11, 18.
His paternal heritage can be traced back
to Asclepius; his father was Heraclides
and his mother Phaenarete. On his mother’s side, he was the 20th grandson of
Hercules, and, on his father's, the 18th
grandson of Asclepius. He belonged to
the so-called Asclepiades.
He initially studied under his father. His
second teacher, Herodicus, was a wellknown physician and dietician from Selymbria, who taught in Athens; the sophist and
orator Gorgias of Leontini and Democritus
of Abdera were said to be his teachers in
philosophy and general education.
In antiquity, there was a consistently present belief that Medicine had a very close
relationship with philosophy.
Several researchers support that his ties
with Gorgias and Democritus were those
of an intellectual communication rather than a teacher-student relationship.
Apollodorus, Eratosthenes, Pherecydes,
Andreas and Soranus of Ephesus provided a wealth of information about Hippocrates.
Our knowledge about him however also
comes from a variety of other sources.
These include: a) the extant fragment of a
biography titled “The Noble Origin and the
Life of Hippocrates According to Soranus’
Statements”, based on a biography of Hippocrates written in the 2nd century Α.C.
by the gynaecologist Soranus of Ephesus,
b) An article about Hippocrates in a Byz-

Ιπποκράτης ο Κώος (~460 - ~377) π.Χ.
Hippocrates of Kos (~460 - ~377) B.C.

antine encyclopaedic dictionary known as
Suda19, c) The Chiliades of the 12th century Byzantine scholar John Tzetzes20, d) A
biography in a Latin manuscript, containing works by Prismianus and kept in Brussels, e) An ancient “novel”, in the form of
letters, among various persons, included
in the Hippocratic Corpus21.
Soranus of Ephesus, who wrote the three
most authoritative of his surviving biographies, drew evidence from all these
sources. However, most of the information provided has not been confirmed. It
obviously contains anecdotal evidence
and represents a tradition that was gradually established to exalt (or perhaps tarnish) the personality of the great healer
and researcher22.
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Ιπποκράτης ο Κώος
Ο Ιπποκράτης, γεννήθηκε περίπου το 460
π.Χ. στην Κω. Ήταν ο πρώτος, που ταξινόμησε συστηματικά την Ιατρική και επιχείρησε μια μεθοδική θεραπεία των νοσημάτων.
Η μεγάλη συμβολή του Ιπποκράτη, αναφέρεται στο ότι διαχώρισε την Ιατρική από τη
Θρησκεία11, 18.
Ήταν Ασκληπιάδης κατά το γένος, γιος του
Ηρακλείδη και της Φαιναρέτης. Από τη μητέρα του, ήταν ο 20ός εγγονός του Ηρακλή
και από τον πατέρα του ο 18ος εγγονός
του Ασκληπιού. Ανήκε στους λεγόμενους
Ασκληπιάδες.
Αρχικά, υπήρξε μαθητής του πατέρα του.
Ως δεύτερος δάσκαλός του, αναφέρεται
ο περίφημος διαιτολόγος - υγιεινολόγος
Ηρόδικος από τη Σηλυβρία, ο οποίος δίδαξε στην Αθήνα, ενώ στη φιλοσοφία και
στη γενικότερη παιδεία λέγεται ότι υπήρξαν
οδηγοί του ο σοφιστής Γοργίας, ο Λεοντίνος
και ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης.
Στην αρχαιότητα, η πίστη ότι η Ιατρική είχε
πολύ στενή σχέση με τη φιλοσοφία ήταν
σταθερά παρούσα.
Αρκετοί ερευνητές, ισχυρίζονται πως η σχέση του με τον Γοργία και τον Δημόκριτο ήταν
μια πνευματική επικοινωνία και όχι σχέση
μαθητείας. Ο Απολλόδωρος, ο Ερατοσθένης, ο Φερεκύδης, ο Ανδρέας, ο Σωρανός
ο Εφέσιος, αποθησαύρισαν πολλές πληροφορίες για τον Ιπποκράτη.
Υπάρχουν αρκετές πληροφορίες που τις
συναντάμε: α) Σε μια βιογραφία «Ιπποκράτους γένος και βίος», που βασίστηκε σε
έναν βίο που είχε γράψει τον 2ο αι. μ.Χ.
για τον Ιπποκράτη ο Εφέσιος γυναικολόγος
Σωρανός και απαντά σε μια συντομευμένη
μορφή. β) Σε άρθρο για τον Ιπποκράτη στο
γνωστό βυζαντινό εγκυκλοπαιδικό λεξικό
Σούδα19. γ) Στις χιλιάδες του βυζαντινού
λόγιου -του 12ου αιώνα- Ιωάννη Τζέτζη20.

Προτομή του Ιπποκράτη. Ιταλία, Μουσείο Νάπολης
Bust of Hippocrates. Italy, Museum of Naples

δ) Σε μια βιογραφία στα λατινικά, σε χειρόγραφο, που περιέχει έργα του Πρισκιανού και φυλάσσεται στις Βρυξέλλες. ε) Σε
αρχαίο «μυθιστόρημα», σε μορφή επιστολών, μεταξύ διαφόρων προσώπων, που
παραδόθηκε με τα έργα της Ιπποκρατικής
Συλλογής21.
Από όλες αυτές τις πηγές άντλησε στοιχεία ο Σωρανός ο νεώτερος ή Εφέσιος,
που εκπόνησε τις τρεις πιο έγκυρες, από
τις σωζόμενες βιογραφίες του. Όσα, όμως
παραθέτουν, παραμένουν -στο μεγαλύτερο μέρος τους- ανεξακρίβωτα. Περιέχουν,
σαφώς, στοιχεία ανεκδοτολογικά και αντιπροσωπεύουν μια παράδοση που πλάστηκε βαθμιαία, ώστε να λαμπρύνει ή και να
αμαυρώσει την προσωπικότητα του μεγάλου θεραπευτή και ερευνητή22.
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Soranus of Ephesus was Hippocrates’
first biographer. “The Noble Origin and
the Life of Hippocrates According to Soranus’ Statements”, his biography of Hippocrates, is considered the most reliable.
For Galen, Hippocrates is “divine”, the
greatest of doctors and the first amongst
philosophers. He did not confine himself
to mere empiricism, but combined it with
intellect in order to understand nature.
The lack of information or opinions about
Hippocrates by his contemporary writers
is rather surprising. There are only two
testimonies, providing a first understanding of what he was and nothing more: But
let’s just pause for a moment on our first
subject. Obviously, the study of many ancient texts shows that ancient writers did
not write for future generations, but to address their contemporaries, who were very
familiar with the works of Hippocrates.
Consequently, they communicated and
could understand each other very well
by mere references or innuendos, which
make no sense to us.
One of the two testimonies comes from
Plato’s23 “Phaedrus” and the other from
Aristotle24.
Hippocrates created the conditions that
brought together Art with Science. As
Apostolidis writes25:
His mind ousted ignorance through
observation and acumen,
drew knowledge through genius
and the passion of a pioneer.

He defined his century and was the starting point from which those who came
after would begin measuring time. But
even without all the above, there is one
aspect of Hippocrates’ works that alone
would leave its indelible mark on the history of medicine. This of course concerns
the ethics of the medical profession. In
a speech in 2009, during the 4th SPHS
Symposium, Lypourlis26 made an excellent
analysis of the importance of Hippocrates’
biographies from a historical viewpoint. He
said: “We must point out that we are in no
way allowed to treat Hippocrates’ ancient
biographies as historical sources. Hippocrates’ extant ancient biographies aim
at proclaiming his incomparable ability to
provide correct diagnoses and therapies,
but mainly to highlight his great patriotism and unparalleled moral integrity: no
doctor has matched Hippocrates in these
qualities, of which he is considered an
exemplar. That, however, such eulogies
easily deviate into wordings that are not
appropriate for historical but for mythical
figures, is, of course, well known”.
He was trained in medicine, which he initially practised in Kos. Early on however,
he had realised the extensive ignorance
and superstitions that plagued his contemporary doctors. These thoughts led him to
travel and visit many cities in order to both
broaden and transfer his knowledge.
Hippocratic physicians primarily love
humans and, secondarily, their art. Their
love for their science follows naturally.
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Ο Σωρανός ο Εφέσιος, ήταν ο πρώτος βιογράφος του Ιπποκράτη. Η βιογραφία που
έγραψε για τον Ιπποκράτη με τον τίτλο «Ιπποκράτους γένος και βίος», θεωρείται η
πλέον αξιόπιστη. Για τον Γαληνό, ο Ιπποκράτης είναι «θείος», μέγιστος των ιατρών
και πρώτος των φιλοσόφων. Δεν περιορίστηκε στον απλό εμπειρισμό, αλλά τον
ένωσε με τη διάνοια, προκειμένου να γνωρίσει τη φύση.
Εντύπωση προκαλεί, η απουσία πληροφοριών ή κρίσεων για τον Ιπποκράτη, από
τους συγγραφείς της εποχής του. Υπάρχουν
δύο μόνο μαρτυρίες, οι οποίες μας παρέχουν μια πρώτη αίσθηση για τη μορφή του
και τίποτα περισσότερο. Αλλά, ας σταθούμε
για λίγο στο πρώτο μας θέμα. Από τη μελέτη πολλών αρχαίων κειμένων προκύπτει ότι
οι αρχαίοι συγγραφείς έγραφαν όχι για μας,
αλλά απευθύνονταν στους σύγχρονούς
τους που ήξεραν πολύ καλά τον Ιπποκράτη.
Συνεπώς, μπορούσαν να επικοινωνούν και
να συνεννοούνται μεταξύ τους πολύ καλά
αλλά με φράσεις υποδηλωτικές ή υπαινικτικές, που σημαίνει περιορισμένης σημασίας για εμάς.
Από τις δύο μαρτυρίες η μία απαντά στον
«Φαίδρο» του Πλάτωνα23 και η άλλη προέρχεται από τον Αριστοτέλη24.
Ο Ιπποκράτης δημιούργησε τις προϋποθέσεις που ένωσαν την Τέχνη με την Επιστήμη. Όπως γράφει ο Αποστολίδης25:
Ο νους του εκβίασε την άγνοια
με την παρατήρηση και την οξύνοια,
τη γνώση με τη μεγαλοφυΐα
και το πάθος του πρωτοπόρου.

Είναι αυτός, που προσδιόρισε τον αιώνα
του, από τον οποίον οι επόμενοι θα ξεκινούσαν τη μέτρηση του χρόνου. Ακόμη και
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αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, μένει μια πλευρά των έργων του Ιπποκράτη, που αρκούσε
από μόνη της να αφήσει ανεξίτηλο το πέρασμά της στην ιστορία της Ιατρικής. Αυτό, δεν
είναι άλλο από την ηθική του ιατρικού επαγγέλματος. Ο Λυπουρλής26 σε ομιλία του,
το 2009 στη διάρκεια του 4ου Συμποσίου
της ΕΔΙΠ, έκανε μια εξαιρετική ανάλυση
της σημασίας που έχουν οι βιογραφίες του
Ιπποκράτη από την ιστορική σκοπιά. Είπε:
«Θα πρέπει να τονίσουμε ότι με κανέναν
τρόπο δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζουμε
τις αρχαίες βιογραφίες του Ιπποκράτη ως
ιστορικές πηγές. Οι αρχαίες βιογραφίες του
Ιπποκράτη, που έχουμε, έχουν ως στόχο να
διακηρύξουν την ανεπανάληπτη ικανότητά
του για σωστές διαγνώσεις και για σωστές
θεραπείες, κυρίως όμως -ή παράλληλανα προβάλουν τον υψηλό πατριωτισμό και
την απαράμιλλη ηθική του ακεραιότητα: κανένας ιατρός δεν έφτασε τον Ιπποκράτη σ’
αυτές τις ιδιότητες, αφού ο ίδιος πέτυχε να
αγγίξει τις ψηλότερες κορφές. Ότι, όμως,
ένας τέτοιος εγκωμιαστικός λόγος εύκολα
ξεγλιστράει σε διατυπώσεις που προσιδιάζουν όχι πια σε πρόσωπα ιστορικά, αλλά
σε πρόσωπα του θρύλου, είναι, βέβαια,
γνωστό».
Εκπαιδεύτηκε στην Ιατρική, την οποία
άσκησε αρχικά στην Κω. Από νωρίς, όμως,
είχε αντιληφθεί το βάθος της άγνοιας, στην
οποία ζούσαν οι ιατροί της εποχής σε συνδυασμό με τις προλήψεις. Αυτές οι σκέψεις, τον οδήγησαν στην απόφαση να ταξιδεύσει και να επισκεφθεί πολλές πόλεις,
προκειμένου να συμπληρώσει τις γνώσεις
του αλλά και να τις μεταδώσει.
Ο ιπποκρατικός ιατρός αγαπά πρωτίστως τον άνθρωπο και δευτερευόντως
την τέχνη του. Η αγάπη του για την επιστήμη του είναι φυσική συνέπεια.
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Προτομή του Ιπποκράτη. Δωρεά του Δήμου της Κω
στο Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ

«Ιπποκράτους Άπαντα»,
έκδοση Φρανκφούρτης, 1620

Bust of Hippocrates. Donation by the Municipality
of Kos to the University of Montpellier

“Complete works of Hippocrates”,
Frankfurt edition, 1620

§ 6. Wherever the art of Medicine
is loved, there is also a love
of Humanity.

§ 1.1. Life is short, art long,
opportunity fleeting,
experience treacherous,
judgement difficult.

(“Precepts” 27)

(“Aphorisms” 29)
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Το Ασκληπιείο της Κω στους Ελληνιστικούς Χρόνους. Αναπαράσταση κατά τον R. Herzog
The Asclepeion of Kos in Hellenistic times. Representation by R. Herzog

§ 6. Ἢν γὰρ παρῇ φιλανθρωπίη,
πάρεστι καὶ φιλοτεχνίη.

(«Παραγγελίαι»27)

§ 6. Γιατί εκεί που υπάρχει αγάπη
για τον άνθρωπο υπάρχει
και αγάπη για την επιστήμη.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης28)

§ 1.1. Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή,
ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή,
ἡ δὲ κρίσις χαλεπή.
(«Ἀφορισμοί»29)
§ 1.1. Η ζωή είναι σύντομη,
η δε Ιατρική μακρόχρονη,
η ευκαιρία φευγαλέα,
η πείρα απατηλή, η ορθή κρίση
των πραγμάτων είναι δύσκολη.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης30)
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Galen
Claudius Galenus (129 - ~210) A.D. was
a philosopher and physician, born in Pergamon of Asia Minor. Although he was a
great physician, he is paradoxically best
known for passionately defending and
supplementing with new mistakes the
Hippocratic treatment theory of the four
humours, which was an - a priori - irrational treatment31.
Hippocrates’ greatness lies in his formulation of the original theory of the four humours, while that of Galen in its ingenious
defence, which he extrapolated to the
theory of perfect mistakes32.
He was the doctor of Roman emperors but
also treated plebeians; he travelled, lectured and wrote many works. Pharmaceutics and Medicine benefited greatly from
his formulas, generically termed “Galenic
formulations”.

O Γαληνός θεραπεύει νεαρό ασθενή.
Έργο του Robert Thom
Galen treats young patient.
Work of Robert Thom
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Γαληνός
Ο Κλαύδιος Γαληνός (129 - ~210) μ.Χ.
ήταν φιλόσοφος και ιατρός, γεννήθηκε στην
Πέργαμο της Μ. Ασίας. Υπήρξε ένας μεγάλος ιατρός και το παράδοξο για τη φήμη
του είναι ότι υπερασπίστηκε με πάθος και
συμπλήρωσε με καινούργια λάθη, την ιπποκρατική θεραπεία των τεσσάρων χυμών,
η οποία ήταν μια -εκ των προτέρων- ανορθολογική θεραπεία31.
Το μεγαλείο του μεν Ιπποκράτη προέκυψε
από τη διατύπωση της πρωτότυπης θεωρίας των τεσσάρων χυμών ενώ του Γαληνού
από την ιδιοφυή υπεράσπισή της, την οποία
ανήγαγε στη θεωρία των τέλειων λαθών32.
Ήταν ιατρός αυτοκρατόρων αλλά και πληβείων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ταξίδεψε, έκανε διαλέξεις και έγραψε πολλά
έργα. Η Φαρμακευτική καθώς και η Ιατρική
επωφελήθηκαν από τις συνταγές του, που
ονομάστηκαν «γαληνικά σκευάσματα».

Κλαύδιος Γαληνός (129 - ~210) μ.Χ.
Claudius Galenus (129 - ~210) A.D.
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Sir William Osler
William Osler (1849 - 1919) was perhaps
the greatest Canadian clinician, and had
a hugely successful career in the United
States. A rarity amongst physicians, he
caused the enthusiastic accolades of his
students and associates and was distinguished for his broad spiritual culture. He
was a physician with philosophical interests, a tireless clinician and a researcher
of medicine and its history.
In 1889, he went to Baltimore where, together with H. Kelly, W. Welch and W.
Halsted, he founded the renown Johns
Hopkins School of Medicine, becoming its
first professor.
His work “The Principles and Practice of
Medicine” (1892) was a hugely influential
medical text, featuring for the first time a
plethora of new information, with impressive references to recent studies by other
scientists. The book was published in nine
editions - during his lifetime - and was
translated into many languages.
In 1908, he founded and published the
“Quarterly Journal of Medicine”. In 1910,
he published “Modern Medicine”.
His contribution to Medicine begins with
his first studies on platelets and includes
important monographs on microbial endocarditis, cyanosis, polycythaemia (OslerVaquez’s disease, 1903), stomach cancer, etc. He created the first specialisation
program for trainee physicians.
In addition, he was the first to bring medical students out of the lecture hall for
bedside clinical training33.

O William Osler στο John Hopkins Hospital
δίπλα σε ένα ασθενή
William Osler in John Hopkins Hospital
at a patient’s bedside

He has been described as the “Father of
Modern Medicine”. In 1904, he was appointed to the Regius Chair of Medicine
at Oxford. Until his death, in 1919, he
maintained the title of the greatest clinician ever. Osler greatly influenced the
improvement of medical education in the
USA he said the famous saying:
Medicine starts with the patient,
continues with the patient
and ends with the patient.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ - Προτρεπτικοί Λόγοι προς Νέους Ιατρούς
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Sir William Osler
O William Osler (1849 - 1919), υπήρξε ο
μεγαλύτερος Καναδός κλινικός, ο οποίος
διέπρεψε στις ΗΠΑ. Ήταν από τους λίγους ιατρούς, ο οποίος, στα αμφιθέατρα,
προκαλούσε τις ενθουσιώδεις επευφημίες
των φοιτητών και των συνεργατών του και
διακρινόταν για την ευρεία πνευματική του
καλλιέργεια. Ήταν ένας ιατροφιλόσοφος,
ένας ακάματος κλινικός και μελετητής της
Ιατρικής και της ιστορίας της.
Το 1889, πήγε στη Βαλτιμόρη, όπου ίδρυσε με τους H. Kelly, W. Welch και W.
Halsted, την περίφημη Ιατρική Σχολή του
John Hopkins, της οποίας έγινε ο πρώτος
καθηγητής.
Το έργο του «Αρχές και Εφαρμογή της Ιατρικής» (1892), υπήρξε ένα από τα κορυφαία
ιατρικά κείμενα, στο οποίο για πρώτη φορά
συναντάμε μεγάλο και νέο πλήθος πληροφοριών, με εκπληκτικές παραπομπές στις
πρόσφατες μελέτες άλλων. Κυκλοφόρησε
σε εννέα εκδόσεις -ενόσω ζούσε- και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες.
Το 1908, ιδρύει και εκδίδει την τριμηνιαία
εφημερίδα της Ιατρικής «Quarterly Journal
of Medicine». Το 1910, εξέδωσε τη «Σύγχρονη Ιατρική».
Η συμβολή του στην Ιατρική αρχίζει με τις
πρώτες μελέτες του επί των αιμοπεταλίων
και περιλαμβάνει σημαντικές μονογραφίες
για τη μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα, την κυάνωση, την πολυκυτταραιμία (νόσος των
Osler - Vaquez, 1903), τον καρκίνο του
στομάχου κ.ά. Δημιούργησε το πρώτο πρόγραμμα εξειδίκευσης για τους εκπαιδευόμενους ιατρούς.
Επιπλέον, ήταν ο πρώτος που μετέφερε τη
θεωρητική εκπαίδευση του ιατρού από το

Ο William Osler.
Ελαιογραφία του Harry Herman Salomon
William Osler.
Oil painted by Harry Herman Salomon

αμφιθέατρο και την εφάρμοσε δίπλα στην
κλίνη του ασθενή33.
Έχει χαρακτηριστεί ως «Πατέρας της Σύγχρονης Ιατρικής». Το 1904, έγινε Κοσμήτορας
στην Οξφόρδη. Διατήρησε, ως τον θάνατό
του, το 1919, τον τίτλο του μεγαλύτερου κλινικού ιατρού. Πρέπει να τονιστεί η μεγάλη
επίδραση που άσκησε η φυσιογνωμία του
Osler στη βελτίωση της ιατρικής εκπαίδευσης
στις ΗΠΑ είχε πει την περίφημη φράση:
Η Ιατρική αρχίζει από τον ασθενή
συνεχίζει με τον ασθενή
και τελειώνει με τον ασθενή.
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Georgios Papanicolaou
Georgios Papanicolaou (1883 - 1962)
was one of the most important Greeks of
the diaspora; he gained fame as a biologist and a medical researcher. He developed a cytological method for diagnosing
uterine cancer and, in 1943, he published
a monumental monograph titled: “Diagnosis of Uterine Cancer by the Vaginal
Smear”. In 1944, this was applied first to
the urinary system and then to the digestive and other organ systems.
Georgios Papanicolaou founded the new
discipline of “Exfoliative Cytology”, dedicated to the study of cells shed or obtained
from the body’s cavities especially for diagnostic purposes. This method, termed
“Papanicolaou smear” in his honour, abbreviated as “Pap smear”, has opened
up new horizons in medical research into
sexual physiology and endocrinology, especially for cancer.
In the entrance of the Papanicolaou Cancer Research Institute, in Miami, a commemorative plaque honours the man who
made the gift of life to millions of women
around the world. He is known internationally as Dr Pap34.
My ideal is not to become rich
or to live happily, but rather
to lead a life of work and action,
create and accomplish something
worthy of a moral and strong person.

(Georgios Papanicolaou)

Ο Γεώργιος Παπανικολάου με το μικροσκόπιό του
Georgios Papanicolaou with his microscope
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Γεώργιος Παπανικολάου
Ο Γεώργιος Παπανικολάου (1883 - 1962)
υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες της διασποράς, όπου διέπρεψε ως
βιολόγος και ιατρός - ερευνητής. Ανέπτυξε
την κυτταρολογική μέθοδο διάγνωσης του
καρκίνου της μήτρας και το 1943 δημοσίευσε τη μνημειώδη μονογραφία με τον τίτλο:
«Διάγνωση του καρκίνου της μήτρας μέσω
των κολπικών επιχρισμάτων». Το 1944 έγινε
η πρώτη εφαρμογή επί του ουροποιητικού
συστήματος και στη συνέχεια επί του πεπτικού και άλλων συστημάτων του οργανισμού.
Ο Γεώργιος Παπανικολάου έγινε ο θεμελιωτής ενός νέου επιστημονικού κλάδου της
«Αποφολιδωτικής Κυτταρολογίας», που
βασίζεται ακριβώς στη μελέτη των αποφιλιδουμένων κυττάρων του οργανισμού στις
διάφορες κοιλότητες αυτού. Η μέθοδος
αυτή, που έλαβε προς τιμή του την ονομασία «Μέθοδος Παπανικολάου» ή «Τεστ Παπανικολάου» και κατά συγκοπή «Τεστ Παπ»,
άνοιξε ευρείς νέους ορίζοντες στην ιατρική
έρευνα στη γενετήσια φυσιολογία και ενδοκρινολογία, ειδικότερα για τον καρκίνο.
Χάρισε και χαρίζει -ως σήμερα- ζωή σε
εκατομμύρια γυναίκες σ’ όλο τον κόσμο,
όπως αναφέρει η αναμνηστική πλάκα στο
Ερευνητικό Ινστιτούτο για τον Καρκίνο «Γ.
Παπανικολάου», στο Μαϊάμι. Είναι γνωστός
διεθνώς ως Dr Pap34.
Το ιδανικό μου δεν είναι να πλουτίσω
ούτε να ζήσω ευτυχής,
αλλά να εργασθώ, να δράσω,
να δημιουργήσω, να κάμω κάτι τι αντάξιο
ενός ανθρώπου ηθικού και δυνατού.

(Γεώργιος Παπανικολάου)

Ο Γεώργιος Παπανικολάου
εξετάζοντας ένα επίχρισμα
Georgios Papanicolaou
examining a smear
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1. Motivating Insights
These “Motivating Insights” are a summary, a compendium of opinions, words
and deeds drawn from the treatises of the
Hippocratic Corpus and Galen’s Writings,
from the life and deeds of ancient and
modern doctors, both Greeks and others.
They have been enriched with the positions, views and experiences of modern
clinicians and medical researchers, who
were asked to give their advice after long
years of practising Medicine.
Γαληνός και Ιπποκράτης. Τοιχογραφία 13ου αι.
The “Motivating Insights” carry across the
Ιταλία, καθεδρικός ναός Anagni
messages of enlightened doctors and recall manners in which doctors can restore
Galen and Hippocrates. Ticography 13th
their communication with patients while
century. Italy, Anagni Cathedral
gaining an understanding of the history of
their science, as, over time, even the desire to preserve the knowledge of the past fades. Thus, the knowledge passed down
from one generation to the next wanes, and, most importantly, becomes distorted. But
this is no modern problem; Galen, in the 2nd century A.D., complains that his contemporary physicians are unaware of many of the works that were known to the ancients35.
In his work “On the Natural Faculties”, Galen comments36:
For I find that a great many things
which have been conclusively demonstrated by the Ancients
are unintelligible to the bulk of the Moderns owing to their
ignorance - nay, that, by reason of their laziness,
they will not even make an attempt to comprehend them37.

Galen would not even dream of the course of Medicine and the Sciences after the
conquest of Alexandria in 642 Α.C. by the Arabs. The knowledge of Medicine, Biology,
Astronomy and Mathematics spread to the Arab world. From the mid-4th century Α.C.,
Arab scholars played an active role in discussions on the various problems of natural sciences. It is important however to emphasise that although the course of ancient Greek
science slowed down significantly, it was not interrupted32.
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1. Προτρεπτικοί Λόγοι
Οι «Προτρεπτικοί Λόγοι» αποτελούν σύνοψη, καταστάλαγμα απόψεων, λόγων και
έργων βγαλμένων από τις πραγματείες της
Ιπποκρατικής Συλλογής και της Γαληνικής
Εργογραφίας, από τη ζωή και τη δράση αρχαίων και νεότερων ιατρών, Ελλήνων και
ξένων.
Έχουν εμπλουτιστεί με θέσεις, απόψεις,
εμπειρίες σύγχρονων κλινικών και ερευνητών ιατρών, από τους οποίους ζητήθηκε
να δώσουν τις συμβουλές τους μετά από τη
μακροχρόνια άσκηση της Ιατρικής.
O Γαληνός, ο Αβικέννας και ο Ιπποκράτης
Οι «Προτρεπτικοί Λόγοι» διατυπώνουν μη- σε φανταστική συνάντηση, παρά τη χρονική
νύματα φωτισμένων ιατρών και υπενθυ- απόσταση που τους χωρίζει.
Γκραβούρα του 13ου αιώνα
μίζουν τους τρόπους, με τους οποίους οι
ιατροί θα αποκαταστήσουν την επικοινωνία Galen, Avicenna and Hippocrates in an
τους με τον ασθενή, γνωρίζοντας συνάμα imaginary encounter, despite the time
και την ιστορία της επιστήμης τους, γιατί με separating them. 13th century gravure
την πάροδο του χρόνου, ακόμη και η επιθυμία διαφύλαξης της γνώσης του παρελθόντος ατροφεί. Έτσι, η γνώση που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά συρρικνώνεται αλλά και
-τον σημαντικότερο- διαστρεβλώνεται. Παρόμοιες καταστάσεις συναντάμε και επί Γαληνού,
το 2ο αι. μ.Χ., αφού ο ίδιος εκφράζει το παράπονο ότι οι σύγχρονοί του ιατροί αγνοούν
πολλά από τα έργα, που ήταν γνωστά στους αρχαίους35. O Γαληνός στο έργο του «Περί
φυσικών δυνάμεων»36 γράφει:
Διαπιστώνω ότι πολλά πράγματα
που είχαν αποδειχθεί τέλεια από τους αρχαίους,
δεν είναι γνωστά σε πολλούς ανθρώπους σήμερα λόγω της άγνοιάς τους,
διότι από τεμπελιά δεν προσπαθούν καν να τα κατανοήσουν.

(μτφρ. Φιλολογική ομάδα «Κάκτος»37)

Ο Γαληνός, δεν μπορούσε ούτε να ονειρευτεί ποια θα ήταν η πορεία της Ιατρικής και των
επιστημών μετά την κατάληψη της Αλεξάνδρειας το 642 μ.Χ. από τους Άραβες. Οι γνώσεις της Ιατρικής, της Βιολογίας, της Αστρονομίας και των Μαθηματικών, διαχύθηκαν στον
αραβικό κόσμο. Από τα μέσα του 4ου αι. μ.Χ. οι Άραβες ανέδειξαν λόγιους οι οποίοι είχαν
ενεργό ρόλο στις συζητήσεις για τα διάφορα προβλήματα της φυσικής επιστήμης. Είναι,
όμως, σημαντικό να τονίσουμε ότι η πορεία της αρχαίας ελληνικής επιστήμης δεν διακόπηκε αλλά -μόνο- επιβραδύνθηκε σε σημαντικό βαθμό38.
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On the contrary, the revival of scientific research was accompanied by the discovery
of ancient Greek teachings and a return to the original aims and methods of the great
Greek pioneers39.
The revival of ancient science and its connection to the beginnings of modern science is
evident in the works of Copernicus* and A. Vesalius**, and in a revived interest in Plato
and the Pythagorians, which both Galileo*** and Kepler**** considered as ancient exemplars and authorities in their quest for their own research interests39.

Nicolas Copernicus (1473 - 1543)

Johannes Kepler (1571 – 1630)

* Nicolas Copernicus (1473 - 1543): Prussian mathematician and astronomer of the Renaissance,
who formulated the heliocentric model of the universe, placing the Sun and not the Earth at its centre.
** Andreas Vesalius (1514 - 1564): Flemish anatomist. His contribution to the evolution of Western
medicine has been amongst the greatest in history. His is best known for his book “De humani corporis fabrica”.
*** Galileo Galilei (1564 –1642): Italian physicist, mathematician, astronomer and philosopher. He
played an important role in the Scientific Revolution.
**** Johannes Kepler (1571 – 1630): German astronomer, mathematician and writer.
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Αντίθετα, η αναγέννηση της επιστημονικής έρευνας συνοδεύτηκε από την ανακάλυψη της
αρχαίας ελληνικής διδασκαλίας και από την επιστροφή στους αρχικούς σκοπούς και τις
μεθόδους των μεγάλων Ελλήνων πρωτοπόρων39.
H αναγέννηση της αρχαίας επιστήμης και η σύνδεσή της με τις απαρχές της σύγχρονης,
γίνεται αντιληπτή μέσα από τα έργα του Κοπέρνικου* και του Α. Vesalius**, καθώς και από
την αναβίωση του ενδιαφέροντος για τον Πλάτωνα και τους Πυθαγόρειους, στους οποίους
προσέβλεπαν τόσο ο Γαλιλαίος*** όσο και ο Κέπλερ**** ως αρχαία πρότυπα και αυθεντίες
στην προσπάθειά τους για τις δικές τους αναζητήσεις39.

Andreas Vesalius (1514 - 1564)

Galileo Galilei (1564 –1642)

* Nicolas Copernicus (1473 - 1543): Πρώσος μαθηματικός και αστρονόμος της Αναγέννησης, ο οποίος
διατύπωσε το ηλιοκεντρικό μοντέλο του σύμπαντος, τοποθετώντας τον Ήλιο και όχι τη Γη στο κέντρο του.
** Andreas Vesalius (1514 - 1564): Φλαμανδός ανατόμος. H συμβολή του στην εξέλιξη της Δυτικής
ιατρικής υπήρξε από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της. Διάσημη είναι η πραγματεία του «Περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος».
*** Galileo Galilei (1564 –1642): Ιταλός φυσικός, μαθηματικός, αστρονόμος και φιλόσοφος. Έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην Επιστημονική Επανάσταση.
**** Johannes Kepler (1571 – 1630): Γερμανός αστρονόμος, μαθηματικός και συγγραφέας.
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The “Protrepticus”40 [which, loosely translated as Motivating Insights, provided inspiration for the title of this book] is the title of a lost work by Aristotle, of which only fragments survive, addressed to the King of Cyprus Themison. This work provides general
inducements towards the use of philosophy41.
The roots of “Protrepticus” can be found in the philosophers, who enjoyed a type of
education that was not addressed to the many, but to an exclusive intellectual minority
that was willing to make the necessary efforts to achieve this. The “Protrepticus” had an
extensive influence on the teaching of philosophy.
This course was much more than a method of recruiting new students; it aimed to attract
them to a philosophical way of life. The “Protrepticus” served as a model for the creation
of similar works by the Epicureans, but also by Cicero, whose work “Hortensius”, an invitation to the philosophical life, was to inspire a young African orator who would become
later known as St. Augustine.
Evidently, Socrates’ moral teaching is also classified as deliberative, or motivating; as
we read in Plato’s “Clitophon” 42, he knew how to provide inducements for his students
towards virtue, without however knowing how to motivate them adequately.
According to Pythagoras’ philosophy:
Education encourages cognitive powers
to master every science...
whatever is involved in the idea of good.

Iamblichus*43 states that:
Without the power of incitement, one cannot perceive
the noblest and most perfect good,
before his soul is properly prepared by incitement44.

* Iamblichus (245 - 325) A.D.: Syrian neoplatonic philosopher, who played a decisive role in the direction followed later by neoplatonic philosophy, and possibly even by Western paganism.
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Ο «Προτρεπτικός Λόγος»40, συνιστά τίτλο
χαμένου έργου του Αριστοτέλη, το οποίο
γνωρίζουμε μόνο αποσπασματικά και είχε
ως αποδέκτη τον βασιλιά της Κύπρου Θεμίσωνα. Στο έργο αυτό, αναπτύσσεται μια
γενική προτροπή προς τη φιλοσοφία41.
Τις ρίζες του «Ποτρεπτικού Λόγου» μπορούμε να αναζητήσουμε στους φιλοσόφους, οι
οποίοι είναι αποδέκτες μιας παιδείας που
δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό αλλά σε
μια μειονότητα εκλεκτών πνευμάτων, που
ήταν πρόθυμοι να καταβάλλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για να την κατακτήσουν.
Ο «Προτρεπτικός Λόγος» ασκεί ιδιαίτερη
επίδραση στη διδασκαλία της Φιλοσοφίας.
Αυτό το μάθημα, δεν ήταν παρά μια μέθοδος
στρατολόγησης νέων μαθητών και η προσέλκυσή τους προς τον φιλοσοφικό τρόπο
ζωής. Ο «Προτρεπτικός Λόγος» αποτέλεσε Ιάμβλιχος (245 - 325) μ.Χ.
πρότυπο σύνθεσης ανάλογων έργων από
τους Επικούρειους, αλλά και από τον Κι- Iamblichus (245 - 325) A.D.
κέρωνα, του οποίου το έργο «Ορτήνσιος»,
ήταν η αφορμή του πρώτου προσηλυτισμού του νεαρού Αφρικανού ρήτορα και μετέπειτα
Αγίου Αυγουστίνου.
Σαφώς, προτρεπτική θεωρείται και η ηθική διδασκαλία του Σωκράτη, η οποία -όπως διαβάζουμε στον «Κλειτοφώντα» του Πλάτωνα- ήξερε να προτρέπει προς την αρετή τους μαθητές του, χωρίς όμως να γνωρίζει πώς να τους παροτρύνει επαρκώς42.
Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα:
Η εκπαίδευση προτρέπει τις γνωστικές δυνάμεις
να κατακτήσουν κάθε επιστήμη...
ο,τιδήποτε μετέχει στην ιδέα του καλού.

Ο Ιάμβλιχος*43 αναφέρει ότι:
Χωρίς τη δύναμη της προτροπής δεν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί
το ανώτερο και το τελειότερο αγαθό,
προτού η ψυχή του προετοιμαστεί κατάλληλα από την προτροπή44.
* Ιάμβλιχος (245 - 325) μ.Χ.: Σύρος νεοπλατωνικός φιλόσοφος, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην κατεύθυνση που ακολούθησε στη συνέχεια η νεοπλατωνική φιλοσοφία, και πιθανώς, ακόμη και ο
Δυτικός παγανισμός.
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Incitement should proceed starting from
things that are common. Because these
are known to all and, despite the fact that
they never grasp the essence of virtue or
the concepts related to it, they stimulate
our willingness with some sayings that are
familiar to many.
Iamblichus adds45:
If one is able to quote from the things
that fit everything,
then for some reason he will urge students
to philosophy43.

Μαρμάρινη προτομή του Ισοκράτη.
Ρώμη, Villa Albani
Marble bust of Isocrates. Rome, Villa Albani

These “Motivating Insights” do not in any way
represent instructions or orders of a wise and
- above all - infallible modern doctor towards
younger doctors. They are a living means of
communication, with explanatory elements,
which do not however assume the form of a
dramatic work. They are:

Set instructions for the moral course of the practitioners
of a particular science, Medicine in this case, whose ultimate purpose
is to care for the healthy and provide all kinds of assistance to patients.
The “Motivating Insights” have been set in categories, in order to respond to the current
potential of Medicine, as also expressed through the needs of society.
A rich collection of images has been added to the text, which carries the meaning of
each category over time; their purpose is to highlight and keep alive the work of ancient
Greek scholars.
In “To Demonicus”*, Isocrates** comments46:
Now those who compose hortatory discourses addressed to their own friends are,
no doubt, engaged in a laudable employment;
yet they do not occupy themselves with the most vital part of philosophy.
* Demonicus, King of Citium (2nd half of the 5th c. - 1st half of the 4th c. B.C.: A king of Citium in
Cyprus and a friend of the orator Isocrates, who dedicated his work “To Demonicus” to him.
** Isocrates (436 - 338) B.C.: He was one of the ten orators included in the “Alexandrian Canon” and
one of the most important rhetoric instructors of classical antiquity; he is also considered to have
greatly influenced the political life of his day.
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Η προτροπή πρέπει να προχωρεί αρχίζοντας από τα πράγματα που είναι κοινά. Γιατί αυτά
είναι γνωστά σε όλους και παρά το γεγονός ότι δεν συλλαμβάνουν ούτε την ουσία της αρετής, ούτε τις σχετικές με αυτήν έννοιες, διεγείρουν την προθυμία μας με κάποια γνωμικά
που είναι γνώριμα στους πολλούς.
Και προσθέτει ο Ιάμβλιχος45:
Εάν κάποιος είναι ικανός να παραθέσει γνωμικά,
τα οποία να προκύπτουν από πράγματα που ταιριάζουν σε όλα,
τότε για κάποιο λόγο αυτός θα προτρέπει τους μαθητές στη φιλοσοφία.

(μτφρ. Πέτρου43)

Οι «Προτρεπτικοί Λόγοι» δεν συνιστούν, για οποιαδήποτε αιτία, εντολές ή παραγγελίες ενός
σοφού και -κυρίως- αλάνθαστου σύγχρονου ιατρού προς τους νεότερους ομότεχνούς του.
Αποτελούν, όμως, ένα ζωντανό επικοινωνιακό στοιχείο με επεξηγηματικούς χαρακτήρες,
χωρίς όμως να έχουν τη μορφή δραματικού έργου. Συνιστούν:
Ασφαλείς οδηγίες για την ηθική πορεία των λειτουργών
μιας συγκεκριμένης επιστήμης, της Ιατρικής, που απώτερο σκοπό έχουν
τη φροντίδα των υγιών και την παντός είδους βοήθεια των ασθενών.
Οι «Προτρεπτικοί Λόγοι» έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες με στόχο να ανταποκρίνονται
στις σημερινές δυνατότητες της Ιατρικής, όπως αυτές εκφράζονται και από τις ανάγκες της
κοινωνίας.
Στο κείμενο έχει προστεθεί πλούσια συλλογή εικόνων, οι οποίες μεταφέρουν διαχρονικά
το νόημα της κάθε κατηγορίας και σκοπός τους είναι να υπενθυμίσουν και να διατηρήσουν
ζωντανό το έργο των αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας.
Ο Ισοκράτης*46 στο «Προς Δημόνικο»** γράφει:
Ὅσοι μὲν οὖν πρὸς τοὺς ἑαυτῶν φίλους τοὺς προτρεπτικοὺς λὸγους συγγράφουσι,
καλὸν μὲν ἔργον ἐπιχειροῦσιν,
οὐ μὴν περί γε τὸ κράτιστον τῆς φιλοσοφίας διατρίβουσιν.
Όσοι μεν λοιπόν γράφουν, χάριν των φίλων τους, προτρεπτικούς λόγους,
πράττουν καλό έργο,
αλλά συνάμα καταγίνονται και με το άριστο μέρος της φιλοσοφίας.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης25)

* Ισοκράτης (436 - 338) π.Χ.: Ένας από τους δέκα ρήτορες του αλεξανδρινού «Κανόνος» και από τους
σπουδαιότερους ρητοδιδάσκαλους της κλασικής αρχαιότητας, που θεωρείται συγχρόνως ένας από τους
παράγοντες που διαμόρφωσαν την πολιτική κατάσταση της εποχής του.
** Δημόνικος του Κιτίου (β’ μισό 5ου αι. - α’ μισό 4ου αι.) π.Χ.: Τύραννος των Κιτιέων της Κύπρου και
φίλος του ρήτορα Ισοκράτη, ο οποίος του αφιέρωσε το έργο «Πρός Δημόνικον παραίνεσιν».
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2. The Ηistory of Μedicine
Brief historical overview
The beginnings of Medicine are lost in the
darkness of the prehistoric age. The history of Medicine begins with the appearance
of man on earth. The history of disease
however is much older, as signs of various
diseases have been identified in fossils of
human or even animal skeletons. There is
evidence of parasitic and pathogenic effects of microbes in mammals long before
the arrival of man47, 48.
The author of “On Ancient Medicine” 49
concluded that Medicine was born from
the separation between beneficial and
non-beneficial food and the exclusion from
human diet of foods that harm the patient.
In paragraph 350, he writes:

Ο Μαχάων φροντίζει το τραύμα
του βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαου
Machaon treating the wound
of King Menelaus of Sparta
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2. Η Iστορία της Iατρικής
Σύντομη ιστορική αναδρομή
Οι απαρχές της Ιατρικής χάνονται στο σκοτάδι της προϊστορικής εποχής. H ιστορία της
Ιατρικής αρχίζει με την εμφάνιση του ανθρώπου πάνω στη γη. Φαίνεται, όμως, ότι οι ασθένειες προϋπήρχαν, από τη στιγμή που σε απολιθώματα σκελετών ή και σε σκελετούς ζώων
εντοπίζονται σημεία διαφόρων παθήσεων. Όσον αφορά στα μικρόβια, υποστηρίζεται ότι
πρέπει να είχαν αναπτύξει παρασιτική και παθογόνο δράση σε θηλαστικά πριν την εμφάνιση
του ανθρώπου47, 48.
Ο συγγραφέας της πραγματείας «Περὶ Ἀρχαίης Ἰητρικῆς»49 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η
γένεση της Ιατρικής οφείλεται στον διαχωρισμό της ωφέλιμης ή μη τροφής και στον αποκλεισμό από το διαιτολόγιο των τροφών εκείνων που προκαλούν βλάβη στον οργανισμό
των ασθενών. Στην παράγραφο 350, ο συγγραφέας γράφει:

Απότιση φόρου τιμής στον γιατρό. Αναθηματικό ανάγλυφο του 4ου αι. π.Χ. Βενετία, Μουσείο Grimani
Tribute to the physician. A votive relief of the 4th c. B.C. Venice, Grimani Museum
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§ 3. For the art of Medicine would not have been invented at first,
nor would it have been made a subject of investigation
(for there would have been no need of it),
if when men are indisposed, the same food and other articles of regimen
which they eat and drink when in good health were proper for them,
and if no others were preferable to these.
But now necessity itself made medicine to be sought out and discovered by men,
since the same things when administered to the sick, which agreed with them
when in good health, neither did nor do agree with them.

Ο Αχιλλέας ξύνει με το μαχαίρι του τη σκουριά της λόγχης στο πληγωμένο πόδι του Τήλεφου.
Σύμφωνα με τον χρησμό, μόνο ο Αχιλλέας που τον τραυμάτισε σε μάχη,
θα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Ανάγλυφο 1ου αι. μ.Χ. Νεάπολη, Αρχαιολογικό Μουσείο
Achilles scraping the spear's rust with his knife off the wounded leg of Telephus.
According to the oracle, only Achilles who had injured him in battle could cure him.
Relief of the 1st c. A.D. Neapolis, Archaeological Museum
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§ 3. Τὴν γὰρ ἀρχὴν οὔτ᾽ ἂν εὑρέθη ἡ τέχνη ἡ ἰητρικὴ,
οὔτ᾽ ἂν ἐζητήθη -οὐδὲν γὰρ αὐτὲης ἔδει- εἰ τοῖσι κάμνουσι τῶν ἀνθρώπων
τὰ αὐτὰ διαιτωμένοισί τε καὶ προσφερομένοισι,
ἅπερ οἱ ὑγιαίνοντες ἐσθίουσί τε καὶ πίνουσι καὶ τἄλλα διαιτέονται,
ξυνέφερε, καὶ εἰ μὴ ἦν ἕτερα τουτέων βελτίω.
Νῦν δ’ αὐτὴ ἡ ἀνάγκη ἰητρικὴν ἐποίησε ζητηθῆναί τε
καὶ εὑρεθῆναι ἀνθρώποισι ὅτι κάμνουσι ταὐτὰ προσφερομένοισιν,
ἅπερ οἱ ὑγιαίνοντες, οὐ ξυνέφερεν, ὡς οὐδὲ νῦν ξυμφέρει.
§ 3. Κατ’ αρχήν, η Ιατρική τέχνη δεν θα είχε ποτέ ανακαλυφθεί
ούτε θα είχαν γίνει σχετικές έρευνες προς αυτήν την κατεύθυνση,
δεν θα υπήρχε κανένας λόγος για κάτι παρόμοιο,
αν οι ασθενείς μπορούσαν να γίνονται καλά, με την ίδια δίαιτα και τις ίδιες τροφές
που τρώνε και πίνουν και διατρέφονται γενικά οι υγιείς,
αν δεν υπήρχε γι αυτούς κάποιο κατάλληλο είδος διατροφής.
Αυτή η ανάγκη έκανε τους ανθρώπους να αναζητήσουν και να βρούν την Ιατρική,
γιατί διαπίστωσαν ότι η διατροφή των υγιών
δεν ήταν κατάλληλη για τους ασθενείς, που -όντως- δεν είναι και σήμερα.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης51)

Ανάθημα του Λυσιμαχίδου, από τις Aχαρνές,
4ος αι. π.X. O αναθέτης κρατά ομοίωμα ποδιού
με διογκωμένη φλέβα, δηλώνοντας την πάθησή του

Μαρμάρινο ανάγλυφο αφιερωμένο στον Ασκληπιό
και στην Υγεία, περίπου 150 - 200 μ.Χ.
Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο

Lysimochidos Ex Voto, from Acharnes,
4th c. B.C. The dedicator keeps a foot model
with a swollen vein, indicating his condition

Marble relief dedicated to Asclepius
and to Hygeia, about 150 - 200 A.D.
London, British Museum
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In these words, the author of “On Ancient Medicine” expresses the view that:
The human diet should be considered
as the first stage in the development of Medicine.

The next step, after many centuries of observation and experience, was to gain knowledge in differentiating the diet of patients from that of the healthy.
The early stages of dietary treatments
and the therapeutic effects observed
signalled the beginning of an exploration
into and a first understanding of Rational Medicine.
The beginning of ancient Greek Medicine however can be better understood through
the eyes of the Roman scholar Cornelius Celsus*, who, in the preface to his work “De
Medicina”, writes52:

Η σκηνή απεικονίζει τον Νέστορα που σπεύδει να βοηθήσει τον Μαχάονα
Πήλινη ανάγλυφη πλάκα 50 π.Χ. - 50 μ.Χ. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο
It depicts Nestor, who hastens to help Machaon.
Clay embossed plate 50 B.C. - 50 A.D. London, British Museum
* Aulus Cornelius Celsus (30 B.C. - 50 A.D.): Roman encyclopaedist with a high level of education,
knowledge of Physics and Medicine. He became known from his famous work "De Medicina".
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Από δεξιά: Ο Αχίνοος εισέρχεται στο ναό, στη συνέχεια ο ιερός όφις τού δαγκώνει τον ώμο
και ο ιερέας Αμφιάραος επαλείφει το πάσχον σημείο με κάποια ουσία. Αναθηματική πλάκα,
4ος αι. π.Χ. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
From the right: Achinoos enters the temple, then the holy snake bites his shoulder,
and the priest Amphiaraus puts some substance on the afflicted point. Votive plaque,
4th c. B.C. Athens, National Archaeological Museum

Με τα λόγια αυτά, ο συγγραφέας του έργου «Περὶ Ἀρχαίας Ἰητρικῆς» εκφράζει την άποψη ότι:
Η ανθρώπινη δίαιτα πρέπει να θεωρηθεί
ως το πρώτο στάδιο εξέλιξης της Ιατρικής.

Το επόμενο βήμα, μετά από πολλούς αιώνες παρατηρήσεων και εμπειρίας, ήταν η κατάκτηση της γνώσης του διαχωρισμού της δίαιτας των ασθενών από εκείνης των υγιών.
Με τα πρώτα στάδια εφαρμογής της διαιτητικής αγωγής
και των θεραπευτικών αποτελεσμάτων που παρατηρήθηκαν,
έχουμε εισέλθει, ήδη, στη διερεύνηση
και την πρώτη κατανόηση της Ορθολογικής Ιατρικής.
Την αρχή, όμως, της αρχαίας ελληνικής Ιατρικής μπορούμε να την κατανοήσουμε καλύτερα μέσα από το βλέμμα του Ρωμαίου λόγιου Κ. Κέλσου*, ο οποίος στο προοίμιο του έργου
του «De Medicina»52, γράφει:
* Aulus Cornelius Celsus (30 π.X. - 50 μ.Χ.): Ρωμαίος εγκυκλοπαιδιστής με μεγάλη μόρφωση, γνώστης
των Φυσικών Επιστημών και της Ιατρικής. Έγινε γνωστός από το περίφημο έργο του "De Medicina".
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Just as agriculture promises food to the healthy,
so medicine promises health to the sick.
However it has been more improved by the Greeks
that any other people: though not from the infancy of that nation,
but only a few ages before our own times25.

Regarding the history of Medicine, A. Kouzis writes53:
“This science is at once historical, philosophical and critical, and is dedicated to the study
of the basic principles on which the modern institution of Medicine was built, but also
on the results of past experience, according to which science proceeds to its further
perfection”.
The Medicine of pre-historical man may, initially, be described as intuitive. The next
stage is the empirical stage. Due to the fact that the aetiology of ailments was unknown
or invisible, and therefore, incomprehensible for a layman’s thought, it was easy to attribute their origin to supernatural powers or other unexplainable natural phenomena.
Next, in prehistoric Medicine, was the stage of magic. With the evolution of religion and
the deification of supernatural powers, prehistoric Medicine becomes god’s work.
In the prehistoric and protohistoric ages, magic and religion had an important place in
Medicine. During the prehistoric age (before the 8th century B.C.), three qualities were
bestowed on the practitioner of Medicine:
That of Conjurer, Priest and Physician.
Conjurers administered herbs as medicinal remedies, while, at the same time, performing impressive dances, grimaces and spells. Therefore, it seems that the first physicians,
or healers, were magicians or conjurers. Inextricably linked with the history of human
civilisation from very early on, charms and amulets, along with the ability of conjurers to
mesmerise man, are still used today.
These methods of practising Medicine, the instinctive, empirical, magical, and theurgical, all coexisted during that dark age of man, as still happens nowadays in primitive
peoples54.
Perhaps the most ancient form of healing concerned external traumas and fractures. Ever since that time, healers showed signs of wisdom, treating the person
therapeutically as a whole, that is, as body and soul.
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Όπως η Γεωργία εξασφαλίζει την τροφή στους υγιείς,
έτσι και η Ιατρική υπόσχεται θεραπεία στους ασθενείς.
Αλλά στους Έλληνες εξελίχθηκε πολύ περισσότερο
από ό,τι στους υπόλοιπους λαούς
και σ’ αυτούς, όμως, όχι ευθύς εξ αρχής, αλλά μόλις πριν από λίγους αιώνες.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης25)
Για την ιστορία της Ιατρικής ο Α. Κούζης γράφει53:
«Η επιστήμη αυτή είναι ταυτόχρονα ιστορική, φιλοσοφική και κριτική και έχει ως έργο τη
μελέτη των βασικών αρχών επί των οποίων εστηρίχθη το σύγχρονο οικοδόμημα της Ιατρικής αλλά και των πορισμάτων της πείρας των παρωχημένων χρόνων, βάσει της οποίας η
επιστήμη προχωρεί εις περαιτέρω τελείωσιν αυτής».
Η Ιατρική του προϊστορικού ανθρώπου, αρχικά, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενστικτώδης.
Το επόμενο στάδιο είναι το εμπειρικό. Επειδή τα αίτια των νόσων ήταν άγνωστα ή αόρατα
και συνεπώς ακατάληπτα για τη σκέψη του απλοϊκού ανθρώπου, εύκολα απέδιδαν την
προέλευσή τους σε υπερφυσικές δυνάμεις ή σε άλλα ανεξήγητα φυσικά φαινόμενα. Το
επόμενο στάδιο της προϊστορικής Ιατρικής ήταν το μαγικό. Με την ανάπτυξη της θρησκείας
και τη θεοποίηση των υπερφυσικών δυνάμεων, η προϊστορική Ιατρική γίνεται θεουργική.
Η μαγεία και η θρησκεία είχαν σημαντική θέση στην Ιατρική, στην προϊστορική και πρωτοϊστορική εποχή.
Την προϊστορική εποχή (πριν τον 8ο αι. π.Χ.), αυτός που ασκούσε την Ιατρική συγκέντρωνε
στο πρόσωπό του τρεις ιδιότητες:
Tου Μάγου, του Ιερέα και του Ιατρού.
Οι μάγοι χορηγούσαν -ως θεραπευτικά
μέσα- βότανα, ενώ ταυτόχρονα προέβαιναν
και σε κινήσεις εντυπωσιασμού, όπως χορούς, μορφασμούς και ξόρκια. Οι πρώτοι,
συνεπώς, ιατροί ή θεραπευτές φαίνεται ότι
ήταν μάγοι ή εξορκιστές. Τα φυλακτά (περίαπτα) και η ικανότητα των μάγων να γοητεύουν τον άνθρωπο, πέραν του ότι έχουν
πανάρχαια προέλευση, χρησιμοποιούνται
ακόμη και σήμερα.
Οι τρόποι άσκησης της Ιατρικής, ο ενστικτώδης, ο εμπειρικός, ο μαγικός και ο θεουργικός, συνυπήρχαν σ’ όλη τη σκοτεινή εκείνη
περίοδο του ανθρώπου, όπως συμβαίνει
και σήμερα σε πρωτόγονους λαούς54.

Ερυθρόμορφη στάμνα, όπου εικονίζεται
ο Κένταυρος Χείρωνας να διδάσκει το νεαρό
Αχιλλέα, τέλη 6 αι. π.Χ. Παρίσι, Μουσείο Λούβρου

Η αρχαιότερη, ίσως, μορφή θεραπευτικής αφορούσε στα εξωτερικά τραύματα
και τα κατάγματα. Από την εποχή αυτή,

Red-shapes pitcher, depicting
the Centaur Chiron teaching a young Achilles,
end of the 6th c. B.C. Paris, Louvre Museum
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During the archaic age (8th - 6th) c. B.C.. Medicine was built on three pillars: Religion,
Magic, and Experience.
Out of these pillars emerged three sectors, which were not completely differentiated
nevertheless, and which resulted in the creation of:
Religious Medicine, pastoral Medicine, conjurer
magic Medicine and scientific Medicine,
which was founded on experience, thought and knowledge.
These sectors of Medicine evolved in parallel, and it cannot be ascertained that the scientific sector resulted from pastoral Medicine.
Medicine’s transition from magic to science occurred gradually, over many centuries, if
not millennia. Testimonies regarding ancient Greek Medicine are fragmented, and as a
result, there is no detailed knowledge of many of its therapeutic practices.
History selects its writers.
It is argued that, concerning the period before the 5th century B.C., we only have evidence derived from literary sources, from various collections of purely medical texts, with
strict time constraints, which refer to the Classical and Hellenistic period, and provide
information regarding medical theory and practice of that time. These treatises were
written by scholarly doctors and express their views, which revolve around theoretical
issues, such as the relationship between Medicine and Philosophy55.
When carefully examined, the history of Greek Medicine is fascinating. Following its
course over time, the investigator will cross paths with all the wise men of different
times, such as Hippocrates and the Hippocratic doctors, Leucippus, Democritus, Plato,
Aristotle, Galen and many others.
Names for which Greek Medicine should feel proud and honoured, considering that it
has a brilliant past, which modern physicians ought to, if not promote, at least preserve,
to the point that current findings may allow. As Galen supports56:
The physician’s goal should be to study the work
of past physicians and to promote their own views.
It is implausible for a man not to err in many occasions:
in some due to ignorance, in others due to incorrect judgement,
in others due to careless writing.

(Galen57)
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οι θεραπευτές έδειχναν σημεία της σοφίας τους, αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο
θεραπευτικά ως σύνολο, δηλαδή ως σώμα και ψυχή.
Κατά τους αρχαϊκούς χρόνους (8ος - 6ος αι. π.Χ.), η Ιατρική στηρίχθηκε σε τρεις πυλώνες:
της Θρησκείας, της Μαγείας και της Εμπειρίας.
Εξ αυτών προέκυψαν τρεις επί μέρους κλάδοι, οι οποίοι, όμως, δεν ήταν πλήρως διαφοροποιημένοι, με συνέπεια να δημιουργηθούν:
Η θρησκευτική, η ιερατική Ιατρική, η μαγική και η επιστημονική,
η οποία στηρίχθηκε στην εμπειρία της σκέψης και της γνώσης.
Οι κλάδοι αυτοί της Ιατρικής αναπτύχθηκαν παράλληλα, χωρίς να μπορεί να λεχθεί με
βεβαιότητα ότι η επιστημονική προήλθε από την Ιατρική των ιερέων.
Η μετάβαση της Ιατρικής από τη μαγεία στην επιστήμη έγινε σταδιακά, σε μια χρονική περίοδο που κράτησε αιώνες -αν όχι χιλιετίες. Οι μαρτυρίες για την αρχαία ελληνική Ιατρική
είναι αποσπασματικές, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η λεπτομερής γνώση για πολλές
από τις θεραπευτικές πρακτικές της.
Η ιστορία διαλέγει τα άτομα που επιθυμεί να τη γράψουν.
Υποστηρίζεται ότι για την περίοδο πριν τον 5ο αι. π.Χ., έχουμε στοιχεία μόνο από λογοτεχνικές πηγές, από διάφορες συλλογές, αμιγώς, ιατρικών κειμένων, με αυστηρούς χρονικούς
περιορισμούς, που αναφέρονται στην κλασική και ελληνιστική περίοδο και μας παρέχουν
πληροφορίες για την ιατρική θεωρία και πράξη εκείνης της εποχής. Αυτές οι πραγματείες
γράφτηκαν από λόγιους ιατρούς και εκφράζουν τις απόψεις τους, οι οποίες περιστρέφονται
σε θεωρητικά θέματα, όπως είναι η σχέση Ιατρικής και Φιλοσοφίας55.
Η ιστορία της ελληνικής Ιατρικής, ασκεί μια γοητεία, όταν ασχοληθείς σοβαρά μαζί της. Στη
διαχρονική πορεία της, είναι βέβαιο ότι θα διασταυρωθείς με όλους τους σοφούς των διαφόρων εποχών, όπως με τον Ιπποκράτη και τους ιπποκρατικούς ιατρούς, με τον Λεύκιππο,
τον Δημόκριτο, τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Γαληνό και πολλούς άλλους.
Ονόματα, για τα οποία η ελληνική Ιατρική πρέπει να αισθάνεται υπερήφανη και να τα τιμά,
αναλογιζόμενη ότι έχει ένα λαμπρό παρελθόν, το οποίο οι γιατροί οφείλουν, αν δεν μπορούν να το αναδείξουν, τουλάχιστον να προσπαθήσουν να το διατηρήσουν, στον βαθμό που
τα σημερινά δεδομένα το επιτρέπουν. Όπως υποστηρίζει ο Γαληνός56:
Σκοπός του ιατρού πρέπει να είναι η μελέτη των έργων
παλαιοτέρων ιατρών και η προώθηση των δικών τους απόψεων.
Χαλεπόν γὰρ ἄνθρωπον ὄντα μὴ διαμαρτάνειν
ἐν πολλοῖς, τὰ μὲν ὅλως ἀγνοήσαντα,
τὰ δὲ κακώς κρίναντα, τὰ δὲ ἀμελὲστερον γρὰψαντα καθὰπερ
καὶ νῦν μοί δοκεĨ σφαλῆναι...

(Γαληνός57)
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On the other hand, self-righteousness,
which characterises the modern man, sets
his focus on modern times. Thus, it rarely allows him to look backwards, to see the long
and strenuous course that man has had to
endure to get to where he is today, and to
trace the historical roots of his science.
Aristotle stressed the value of the past
for the assessment of the future when he
wrote:
In most respects the future will be like what
the past has been.

Πήλινη πλάκα με μυκηναϊκή γραμμική Β γραφή,
που αναφέρει τη λέξη «i-ja-te», που σημαίνει
ιητήρ = θεραπευτής - ιατρός.
Βρέθηκε στο ανάκτορο Άνω Εγκλιανού στην
Πύλο. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
A clay plate with a Mycenaean linear B script,
mentioning the word “i-ja-te”, which means
a physician-healer.
It was found in the Ano Eglianos palace in
Pylos. Athens, National Archaeological Museum

Nevertheless, physicians remember the
history of their scientific field when they
wish to place an excerpt from an ancient
text as an epigraph in a book chapter or in
an article they publish. Their rapport with
ancient medicine ends at this point.
The prevalence of this impression amongst
doctors was not accidental. Therefore:
He who does is not familiar
with the origin and the course
of his scientific field cannot understand
its present and foresee its future.

The scientific foundations upon which Medical practice and science were built, are linked
to the work of Hippocrates, about whom Émile Littré*58 mentions:
For all discoveries in Medicine
there are seeds to be found in the books
of ancient Greek physicians.

* Émile Littré (1801 - 1881): French lexicographer, and philosopher, best known for his dictionary
“Dictionnaire de la langue française”. In 1839, he published the first volume of Hippocrates’works.
The excellent quality of this work led to his appointment, in the same year, to the Académie des Inscriptions et Belles Lettres. He continued to translate and publish the texts of Hippocrates until 1869.
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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 του προς τα πίσω,
να δει τη μακραίωνα και κοπιώδη πορεία,
που χρειάστηκε να διανύσει ο άνθρωπος,
για να φτάσει εδώ που είναι σήμερα και να
ανιχνεύσει τις ρίζες της ιστορίας της επιστήμης του.
Ο Αριστοτέλης τόνισε την αξία του παρελθόντος για την εκτίμηση του μέλλοντος,
όταν έγραφε:
Ὃμοια γάρ ὡς επί τό πολύ τὰ μέλλοντα
τοίς γεγονόσιν.
Ta μέλλοντα να συμβούν μοιάζουν πολύ
με τα πρόσφατα γεγονότα.

O Αριστοτέλης διδάσκων στο Λύκειο

Παρόλα αυτά, οι ιατροί θυμούνται την ιστο- Aristotle teaches in the Lyceum
ρία της επιστήμης τους όταν είναι να βάλουν
ένα απόσπασμα από ένα αρχαίο κείμενο ως
προμετωπίδα στο κεφάλαιο ενός βιβλίου ή σε ένα άρθρο τους. Στο σημείο αυτό, σταματά
κάθε σχέση τους με την αρχαία Ιατρική.
Η επικράτηση της εντύπωσης αυτής στους ιατρούς δεν ήταν τυχαία. Συνεπώς:
Όποιος δεν γνωρίζει τις πηγές και τη διαδρομή της επιστήμης του,
δε μπορεί να συνειδητοποιήσει το παρόν και να προβλέψει το μέλλον της.
Οι επιστημονικές βάσεις, πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ιατρική τέχνη και επιστήμη
συνδέονται με το έργο του Ιπποκράτη για το οποίο ο Émile Littré*58 αναφέρει ότι:
Δεν υπάρχει καμία ανακάλυψη στην Ιατρική
που τα σπέρματά της να μην βρίσκονται στα βιβλία
των αρχαίων Ελλήνων ιατρών.

* Émile Littré (1801 - 1881): Γάλλος λεξικογράφος και φιλόσοφος, γνωστός για το λεξικό του «Dictionnaire
de la langue française». Το 1839 εξέδωσε τον πρώτο τόμο των έργων του Ιπποκράτη. Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας αυτής της εργασίας, εκλέχθηκε, την ίδια χρονιά, στην Académie des Inscriptions et Belles
Lettres. Συνέχισε να μεταφράζει και να δημοσιεύει την έκδοση των κειμένων του Ιπποκράτη ως το 1869.
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We find this view in the second paragraph of the treatise of the Hippocratic Corpus “On
Ancient Medicine” 59 in which the author writes:
§ 2. But medicine has long had all its means to hand,
and has discovered both a principle and a method,
through which the discoveries made
during a long period are many and excellent,
while full discovery will be made, if the inquirer be competent,
conduct his researches with knowledge of the discoveries already made,
and make them his starting point...60
Twenty - five centuries later, the majestic Hippocratic edifice can withstand
even the most rigorous analysis by medical researchers.

(René Laennec*61)

Yet there is absolutely no reason we should not want
to know how we got from there to here,
who the ancestors were, and
what the lineage is that connects us to the past.

(Steven Shapin**62)

Was medicine necessary for the survival of the human race
or did it survive through natural selection?
Fortunately, formal Medicine does not accept
all rumours doctors spread in its favour.
The purpose of Medicine is to relieve the pain of patients
and reduce the intensity of symptoms.

(“The Art” 63)

What exactly is the relationship between the scientific propositions of the ancient Greek
physicians and the development of Medicine nowadays? In other words, how do we
perceive and how can we appreciate in an adequate manner, the idea that the Hippocratic physicians laid the foundations for the development of Medicine? Moreover,
the extent of continuity between ancient and modern medical science and art has not
been clarified38.
* René Laennec (1781 - 1826): French physician, considered one of the founders of modern Medicine and the most important clinical ever. He discovered and manufactured the first stethoscope in
1816. He died of tuberculosis at the age of 45.
** Steven Shapin: Contemporary American historian and sociologist of science.
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Την άποψη αυτή τη συναντάμε στη 2η παράγραφο της πραγματείας της Ιπποκρατικής Συλλογής «Περί Ἀρχαίης Ἰητρικῆς»59, στην οποία ο συγγραφέας γράφει:
§ 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, γνωρίζοντας τα προηγούμενα
και έχοντας ως αφετηρία τα κεκτημένα, συνεχίσει την έρευνα…

(μτφρ. Π. Αποστολίδης60)

Το μεγαλοπρεπές ιπποκρατικό οικοδόμημα μπορεί
και μετά από είκοσι πέντε αιώνες να τεθεί άφοβα
στην πιο αυστηρή ανάλυση των ερευνητών ιατρών.

(René Laennec*61)

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

(Steven Shapin**62)

Η Ιατρική υπήρξε απαραίτητη για την επιβίωση του ανθρωπίνου γένους
ή αυτό επέζησε μέσω της φυσικής επιλογής;
Ευτυχώς, η επίσημη Ιατρική δεν αποδέχεται
όλα όσα διαδίδουν υπέρ της οι ιατροί.
Σκοπός της Ιατρικής είναι η ύφεση των πόνων των αρρώστων
και η μείωση της έντασης των συμπτωμάτων.

(«Περί Τέχνης» 63, μτφρ. Π. Αποστολίδης64)

Ποια είναι ακριβώς η σχέση ανάμεσα στις επιστημονικές προτάσεις των αρχαίων Ελλήνων
ιατρών και στην ανάπτυξη της Ιατρικής στις μέρες μας; Με άλλα λόγια, πώς αντιλαμβανόμεθα
και πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε επαρκώς, τι σημαίνει ότι οι ιπποκρατικοί ιατροί έβαλαν
τα θεμέλια για τη διαμόρφωση της Ιατρικής; Επιπλέον, δεν έχει διευκρινισθεί σε ποιο βαθμό
υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στην αρχαία και τη σύγχρονη ιατρική επιστήμη και τέχνη38.
* René Laennec (1781 - 1826): Γάλλος ιατρός, o οποίος θεωρείται από τους ιδρυτές της σύγχρονης
Iατρικής και ο σημαντικότερος κλινικός όλων των εποχών. Ανακάλυψε και κατασκεύασε το πρώτο στηθοσκόπιο το 1816. Πέθανε από φυματίωση σε ηλικία 45 ετών.
** Steven Shapin: Σύγχρονος Αμερικανός ιστορικός και κοινωνιολόγος της επιστήμης.
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Undoubtedly, engaging with the past involves a passion about the future.
Only for the man who passionately strives for the future
does the idea of the past acquire content and value.

(Paul Valéry*)

At this point, physicians should reflect on and answer the following question:
Is it difficult to be a competent physician without knowing the history of your science?
The past is useful if it points to the present
and the present is beneficial if it looks forward to the future.
Today’s truth may be tomorrow’s mistake. Nevertheless, if we assume a more
independent and critical stance towards events, we will have more resources
to be able to assimilate truths.

Ομάδα πιστών ετοιμάζεται να θυσιάσει ένα κριάρι στον βωμό μπροστά από τον Ασκληπιό.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
A group of believers is preparing to sacrifice a ram on the altar in front of Asclepius.
Athens, National Archaeological Museum

* Paul Valéry (1871 - 1945): French poet, author and philosopher. His interests were so broad, that
he could be characterised as an erudite. Apart from his poetic work and his dialogues, he wrote many
essays, while he is also known for his aphorisms on Art, History, Literature, Music, and current affairs.
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Αναμφισβήτητα, η ενασχόληση με το παρελθόν εμπεριέχει το πάθος για το μέλλον.
Μόνο για τον άνθρωπο που έχει μέσα του το πάθος για το μέλλον,
αποκτά περιεχόμενο και αξία η ιδέα του παρελθόντος.

(Paul Valéry*)

Στο σημείο αυτό ο ιατρός πρέπει να προβληματιστεί και να απαντήσει στο ερώτημα:
Είναι δύσκολο να είναι κάποιος ικανός ιατρός, χωρίς να γνωρίζει την ιστορία της
επιστήμης του;
Το παρελθόν είναι χρήσιμο αν παραπέμπει στο παρόν
και το παρόν είναι ωφέλιμο αν προσβλέπει στο μέλλον.
Η αλήθεια τού σήμερα μπορεί να είναι το αυριανό λάθος. Αν -όμως- υιοθετήσουμε μια πιο
ανεξάρτητη και πιο κριτική στάση απέναντι στα γεγονότα, θα έχουμε περισσότερα εφόδια
ώστε να μπορούμε να αφομοιώσουμε αλήθειες.

Ο Ασκληπιός υποδεχόμενος ικέτες, με τους γιους του Μαχάονα και Ποδαλείριο και τις κόρες του.
Ο Μαχάων κρατά στο χέρι του χειρουργικό εργαλείο. Ανάγλυφη πλάκα.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Asclepius welcoming suppliants, with his sons Machaon and Podalirius and his daughters. Machaon
is holding a surgical tool in his hand. Embossed plate. Athens, National Archaeological Museum
* Paul Valéry (1871 - 1945): Γάλλος ποιητής, συγγραφέας και φιλόσοφος. Τα ενδιαφέροντά του ήταν
τόσο πλατιά, ώστε μπορεί χαρακτηρισθεί πολυμαθής. Εκτός από το ποιητικό του έργο και τους διαλόγους του, συνέγραψε πολλά δοκίμια, ενώ είναι γνωστός και για τους αφορισμούς του πάνω σε θέματα
Τέχνης, Ιστορίας, Γραμμάτων, Μουσικής και επικαιρότητας.
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§ 247a. Αnd every form of knowledge when sundered from justice
and the rest of virtue is seen to be plain roguery rather than wisdom.

(Plato, “Menexenus”65)

Many researchers agree that questions that were answered in the recent past, have
been the subject of study in the distant past. Moreover, it is stressed that such answers
or solutions could have been discovered much earlier if the researchers were familiar
with, or paid attention to, the history of their scientific field.
Had Icarus not disobeyed his father, Daedalus, and had he not committed
hubris due to his arrogance, man would have defeated
the laws of gravity many centuries earlier.

Th. Puschmann, Professor of the History of Medicine at Vienna University (1844 - 1894),
as mentioned by A. Kouζis53 used to say:
Those who neglect the history of their scientific field become merely
empirical, for only by the knowledge of the past,
the present is fully understood.

(G. Rist*).

Χάλκινη σικύα (βεντούζα), τέλη 2ου αι. μ.Χ. Επαρχιακό Μουσείο Πάφου
Copper sikya (suction cup), late 2nd century A.D. District Museum of Paphos
* Gilbert Rist: Swiss Professor of Political Sciences. He is known for his pioneering study “The History
of Development: From Western Origins to Global Faith”.
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§ 247α. Πᾶσὰ τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης
καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται.

(Πλάτων, «Μενέξενος»65)
Από πολλούς ερευνητές γίνεται αποδεκτή η άποψη, κατά την οποία προβλήματα που βρήκαν τη λύση τους στο πρόσφατο παρελθόν, ήταν αντικείμενο μελέτης στο απώτερο παρελθόν. Τονίζεται ακόμη ότι η λύση τους θα μπορούσε να είχε γίνει πολύ ενωρίτερα, αν
οι ερευνητές γνώριζαν ή είχαν δώσει ιδιαίτερη σημασία στην ιστορία της επιστήμης τους.
Αν ο Ίκαρος δεν παράκουγε τον πατέρα του τον Δαίδαλο και δεν έφτανε
στην ύβρη από αλαζονεία, ο άνθρωπος θα νικούσε
πολλούς αιώνες νωρίτερα τους νόμους της βαρύτητας.

Ο Th. Puschmann, Καθηγητής της Ιστορίας της Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης
(1844 - 1894), όπως ανέφερε ο Α. Κούζης53 έλεγε:
Όποιος αμελεί την ιστορία της επιστήμης του, γίνεται απλός εμπειρικός,
γιατί μόνο με τις γνώσεις του παρελθόντος γίνεται απόλυτα κατανοητό το παρόν.

(G. Rist*).

Oι ικέτες φέρουν βόδι για θυσία προς τον Ασκληπιό και την Υγεία. Αναθηματική πλάκα
The suppliants carry a ox for be sacrificed to Asclepius and Hygeia. Votive plaque
* Gilbert Rist: Ελβετός καθηγητής Πολιτικών Επιστημών. Είναι γνωστός για την πρωτοποριακή μελέτη
του «Η Ιστορία της Ανάπτυξης: Από τη Δυτική Προέλευση στην Παγκόσμια Πίστη».
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3. The Hippocratic Oath
The Hippocratic Oath66, 67 is, over time, one of the texts that have been discussed, more
than any other in the history of medicine. The Oath is believed to have appeared after
Hippocrates’ time; it is written as an instruction or as a guide on Medical Ethics and Deontology, which doctors must apply in medicine. For many years after it was first written,
the Oath remained in obscurity. The turn towards the Hippocratic Oath is noted after the
fall of the Roman Empire.
It was rediscovered by medieval medical schools, which began to modify and interpret it
in a way adapted to Christian beliefs.
No matter what and how many changes,
modifications, abstractions or additions are made to the Oath,
if read correctly, the original text still
conveys key ethical principles.
Undoubtedly, there are problems in understanding and transferring to modern times a
moral philosophy structured on the basis of a different culture.
The basic point that we should be concerned about is
whether a doctor can work without ethical rules.
Modern developments may have left behind the ancient views on the treatment of diseases, but ethical principles in medicine are now more necessary than ever.
Over the years, new forms of the Oath were created, which differed from the original
text. It is also important to note the assumption of L. Edelstein*, who claimed that the
Oath was written by the Pythagoreans.
In the course of the development of Greek thought, the Oath represents the transitional period of rationality. The period, that is, during which the informal rationality
transitions to its complete and organized form.

* Ludwing Edelsein (1902 - 1965). Intellectual and historian of Medicine. Born in Germany, he moved
to the USA in 1939, where he worked at Johns Hopkins University. He taught successively at many
American Universities to return to Johns Hopkins, where he took over the chair of Philosophy and
History of Medicine. He taught Ancient Greek Philosophy to doctors at graduate and postgraduate
level and was dearly loved by his students.
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3. Όρκος του Ιπποκράτη
Ο Όρκος του Ιπποκράτη66, 67 αποτελεί, διαχρονικά, ένα από τα κείμενα που έχουν συζητηθεί, όσο κανένα άλλο, στην ιστορία της Ιατρικής. Η εμφάνιση του κειμένου του Όρκου,
χρονικά, τοποθετείται μετά τον Ιπποκράτη, γράφτηκε δε ως προτροπή ή ως οδηγίες για την
Iατρική Ηθική και Δεοντολογία, την οποία οφείλουν να εφαρμόζουν οι ιατροί στην άσκηση
της Ιατρικής. O Όρκος παρέμεινε, για πολλά χρόνια μετά την αρχική γραφή του, αναξιοποίητος. Η στροφή προς τον Όρκο του Ιπποκράτη σημειώνεται, μετά την πτώση της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας.
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.
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.
Αναμφισβήτητα, υπάρχουν προβλήματα κατανόησης και μεταφοράς στη σύγχρονη εποχή
μιας ηθικής φιλοσοφίας, η οποία είχε δομηθεί στη βάση ενός διαφορετικού πολιτισμού.
Το βασικό στοιχείο, που πρέπει να μας απασχολεί,
είναι αν ο ιατρός μπορεί να λειτουργεί χωρίς ηθικούς κανόνες.
Μπορεί οι σύγχρονες εξελίξεις να έχουν αφήσει πίσω τις αρχαίες απόψεις για την αντιμετώπιση των νοσημάτων, πλην όμως, οι κανόνες των ηθικών αρχών στην άσκηση της Ιατρικής
είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίες από ποτέ.
Με τα χρόνια δημιουργήθηκαν νέες μορφές του Όρκου, οι οποίες διέφεραν από την
αρχική διατύπωσή του. Σημαντικά είναι και αυτά που αναφέρονται στην υπόθεση του L.
Edelstein*, ο οποίος υποστήριζε ότι ο Όρκος γράφτηκε από τους φιλοσόφους της Πυθαγόρειας Σχολής.
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.

* Ludwing Edelsein (1902 - 1965): Λόγιος και ιστορικός της Ιατρικής. Γεννήθηκε στη Γερμανία και το
1939 πήγε στις ΗΠΑ, όπου εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Δίδαξε, διαδοχικά, σε πολλά
αμερικανικά Πανεπιστήμια για να επιστρέψει στο Johns Hοpkins και να αναλάβει την έδρα της Φιλοσοφίας και της Ιστορίας της Ιατρικής. Δίδαξε Aρχαία Eλληνική Φιλοσοφία σε προ και μεταπτυχιακό επίπεδο
ιατρών και ήταν πολύ αγαπητός στους φοιτητές του.
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Ο Όρκος του Ιπποκράτη
Ὀμνύω Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ θεοὺς
πάντας τε καὶ πάσας, ἵστορας ποιεύμενος, ἐπιτελέα ποιήσειν κατὰ δύναμιν
καὶ κρίσιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τήνδε.
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 τέχνην 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 συγγεγραμμένοισί τε
καὶ ὡρκισμένοις νόμῳ ἰητρικῷ, ἄλλῳ δὲ οὐδενί.
Διαιτήμασί τε χρήσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δύναμιν καὶ κρίσιν ἐμὴν,
ἐπὶ δηλήσει δὲ καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν.
Οὐ δώσω δὲ οὐδὲ φάρμακον οὐδενὶ αἰτηθεὶς θανάσιμον,
οὐδὲ ὑφηγήσομαι συμβουλίην τοιήνδε.
Ὁμοίως δὲ οὐδὲ γυναικὶ πεσσὸν φθόριον δώσω.
Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τέχνην τὴν ἐμήν.
Οὐ τεμέω δὲ οὐδὲ μὴν λιθιῶντας, ἐκχωρήσω δὲ ἐργάτῃσιν ἀνδράσι πρήξιος τῆσδε.
Ἐς οἰκίας δὲ ὁκόσας ἂν ἐσίω, ἐσελεύσομαι ἐπ’ ὠφελείῃ καμνόντων,
ἐκτὸς ἐὼν πάσης ἀδικίης ἑκουσίης καὶ φθορίης, τῆς τε ἄλλης
καὶ ἀφροδισίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων σωμάτων
καὶ ἀνδρῴων, ἐλευθέρων τε καὶ δούλων.
Ἃ δ’ ἂν ἐν θεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ ἀκούσω, ἢ καὶ ἄνευ θεραπείης κατὰ βίον ἀνθρώπων,
ἃ μὴ χρή ποτε ἐκλαλέεσθαι ἔξω, σιγήσομαι, ἄῤῥητα ἡγεύμενος εἶναι τὰ τοιαῦτα.
Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελέα ποιέοντι, καὶ μὴ συγχέοντι, εἴη ἐπαύρασθαι
καὶ βίου καὶ τέχνης δοξαζομένῳ παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐς τὸν αἰεὶ χρόνον.
Παραβαίνοντι δὲ καὶ ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτέων.
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Ο Ιπποκρατικός Όρκος χαραγμένος σε σχήμα σταυρού.
Βυζαντινό χειρόγραφο του 12ου αι. μ.Χ. Ρώμη, Βιβλιοθήκη του Βατικανό
The Hippocratic Oath engraved in the shape of a cross.
Byzantine manuscript of the 12th c. A.D. Rome, Vatican Library
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The Hippocratic Oath
I swear by Apollo the Healer, by Asclepius, by Hygieia,
by Panacea, and by all the gods and goddesses
making them my witnesses, that I will carry out, according to my ability
and judgement, this oath and this indenture.
To hold my teacher in this art equal to my own parents;
to make him partner in my livelihood; when he is in need of money to share
mine with him; to consider his family as my own brothers,
and to teach them this art, if they want to learn it,
without fee or indenture; to impart precept,
oral instruction, and all other instruction to my own sons,
the sons of my teacher, and to indentured pupils
who have taken the physician’s oath,
but to nobody else.
I will use treatment to help the sick according to my ability and judgement,
but never with a view to injury and wrong-doing.
Neither will I administer a poison to anybody when asked to do so,
nor will I suggest such a course.
Similarly I will not give to a woman a pessary to cause abortion.
But I will keep pure and holy both my life and my art.
I will not use the knife, not even, verily, on sufferers from stone,
but I will give place to such as are craftsmen therein.
Into whatsoever houses I enter, I will enter to help the sick,
and I will abstain from all intentional wrong-doing and harm,
especially from abusing the bodies
of man or woman, bond or free.
And whatsoever I shall see or hear in the course of my profession,
as well as outside my profession
in my intercourse with men, if it be what should not be published abroad,
I will never divulge, holding such things to be holy secrets.
Now if I carry out this oath, and break it not,
may I gain for ever reputation among all men for my life and for my art;
but if I transgress it and forswear myself,
may the opposite befall me68.
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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.
Εκείνον που μου δίδαξε αυτή την τέχνη θα τον θεωρώ ίσο με τους γονείς μου,
θα μοιράζομαι μαζί του την περιουσία μου και θα τον βοηθώ όποτε έχει ανάγκη,
θα θεωρώ τους γιους του ίσους με τους αδελφούς μου
και θα τους διδάξω αυτή την τέχνη, αν επιθυμούν να τη μάθουν,
χωρίς αμοιβή και συμφωνία θα διδάξω τους κανόνες δεοντολογίας
και τα απόρρητα, καθώς και όλες τις υπόλοιπες γνώσεις στους γιους 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.
Τη δίαιτα θα την χρησιμοποιήσω, κατά τις δυνάμεις μου και κατά την κρίση μου,
για την ωφέλεια των ασθενών και θα αποφύγω κάθε βλάβη και αδικία.
Το θανάσιμο φάρμακο, όταν μου ζητηθεί, δεν θα χορηγήσω σε κανένα,
ούτε θα δώσω παρόμοια συμβουλή·
επίσης δεν θα χορηγήσω σε γυναίκα εκτρωτικό υπόθετο.
Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη μου.
Δεν θα χειρουργήσω αυτούς που πάσχουν από λιθίαση της ουροδόχου κύστης,
θα παραχωρήσω δε αυτή την επέμβαση σε έμπειρους πρακτικούς.
Όποια σπίτια επισκέπτομαι, θα τα επισκέπτομαι για την ωφέλεια των ασθενών,
θα αποφύγω οποιαδήποτε εκούσια βλαπτική ενέργεια
και κάθε λανθασμένο χειρισμό και θα απέχω από κάθε σαρκική επαφή,
τόσο με τις γυναίκες όσο και με τους άνδρες, είτε ελεύθεροι είναι είτε δούλοι.
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 μυστικά, πιστεύοντας ότι είναι απόρρητα.
Αν, λοιπόν, κρατήσω αυτόν τον όρκο και δεν τον παραβώ,
είθε να χαρώ τη ζωή και την τέχνη μου, έχοντας πάντα την εκτίμηση
όλων των ανθρώπων˙ αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω,
ας πάθω τα αντίθετα από εκείνα που εύχομαι να μου συμβούν.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης68)
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4. Hippocratic Medicine

Ο Ιπποκράτης. Γκραβούρα του Rubens, 1638
Hippocrates. Engraving by Rubens, 1638

In the 5th c. B.C., a new medical tradition
appeared, which included a new structural
element, that of Rationalism11. This new
form of medicine developed and was practised alongside traditional treatment practices, which are still followed even now. In
the beginning, the new tradition was influenced by contemporary philosophical developments and was associated with the
name of Hippocrates69.
Ancient Greek Medicine begins with Hippocrates. This view includes the assumption that ancient Greek medicine was
organised on a scientific basis by Hippocrates. In any case, one of the most
important skills of Hippocrates and the
Hippocratic physicians was their ability to
observe and process what they saw, and
especially what they assumed, in order to
interpret events as accurately as possible.
Thus, the modern physician must answer
to this question38:

What is the case today, after 25 centuries of Hippocratic Medicine? What criteria will we use to criticise or make comparisons?
If we consider the work and teachings of Hippocrates as established and of timeless
application, we need to determine in which aspects the modern physician has deviated.
Moreover, should strict, objective criticism concern the theoretical part of his
teaching, or its practical application?
Modern medicine is often faced with the question:
Is there a relationship between ancient and modern medical ethics, in correspondence to that between ancient and modern medicine?
We can look for the answer in the texts of the Hippocratic Corpus and in Galen’s Writings, but also in the requirements imposed by modern medicine and social reality.
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4. Ιπποκρατική Ιατρική
Τον 5ο αι. π.Χ. κάνει την εμφάνισή της η
νέα ιατρική παράδοση, η οποία στη δομή
της, περιέλαβε, ένα νέο στοιχείο, εκείνο
του Oρθολογισμού11. Η νέα αυτή ιατρική
πρακτική αναπτύχθηκε και λειτούργησε,
παράλληλα με τις παραδοσιακές θεραπευτικές πρακτικές, οι οποίες συνέχισαν να
την ακολουθούν ακόμη και στις μέρες μας.
Στο ξεκίνημά της, η νέα παράδοση δέχτηκε
την επίδραση των σύγχρονων φιλοσοφικών
εξελίξεων, συνδέθηκε δε με το όνομα του
Ιπποκράτη69.
Η αρχαία ελληνική Ιατρική αρχίζει με τον
Ιπποκράτη. Στην άποψη αυτή εμπεριέχεται
η παραδοχή εκείνη, κατά την οποία η αρχαία ελληνική Ιατρική οργανώθηκε από τον
Ιπποκράτη σε επιστημονική βάση. Οπωσδήποτε, στις σημαντικότερες ικανότητες του
Ιπποκράτη και των ιπποκρατικών ιατρών Εξέταση ασθενή από τον Ιπποκράτη
ήταν η δυνατότητά τους να παρατηρούν και
να επεξεργάζονται, αυτά που έβλεπαν και Patient examination by Hippocrates
κυρίως αυτά που υπέθεταν για να ερμηνεύσουν τα δρώμενα, με τη μεγαλύτερη δυνατή
ακρίβεια. Έτσι, το ερώτημα38, στο οποίο πρέπει να απαντήσει ο σύγχρονος ιατρός είναι το
εξής:
Τι ισχύει σήμερα μετά την πάροδο 25 αιώνων από την ιπποκρατική Ιατρική; Ποια κριτήρια θα χρησιμοποιήσουμε για να ασκήσουμε κριτική ή να κάνουμε τις συγκρίσεις
μας;
Αν πάρουμε ως θέσφατο το έργο και τη διδασκαλία του Ιπποκράτη με διαχρονική ισχύ,
πρέπει να δούμε σε ποια σημεία της έχει παρεκκλίνει ο σύγχρονος ιατρός.
Επιπλέον, η αυστηρή, η αντικειμενική κριτική θα αφορά στο θεωρητικό μέρος της
διδασκαλίας του ή στην πρακτική εφαρμογή της;
Η σύγχρονη ιατρική πράξη αντιμετωπίζει συχνά το ερώτημα:
Υπάρχει σχέση μεταξύ της αρχαίας και της σύγχρονης ιατρικής ηθικής, σε αντιστοιχία της αρχαίας προς τη σύγχρονη Ιατρική;
Την απάντηση μπορούμε να αναζητήσουμε στις γραμμές των κειμένων της Ιπποκρατικής
Συλλογής και της Γαληνικής Εργογραφίας αλλά και στις απαιτήσεις που δημιουργεί η σύγχρονη Ιατρική και η κοινωνική πραγματικότητα.

66 ›

A MEDICAL VADE MECUM - Motivating Insights to New Doctors

Firstly, the information we have on the practice of Medicine in the pre-classical era is not
enough to reach safe conclusions. Certainly, however, the practice of Medicine differed
between different cities and social groups. More information is available for the period
of the 5th and 4th centuries B.C., although the differences remain during this period.
The medical developments of the classical period were probably not applied on a large
scale. This was because religious, economic and social differences amongst inhabitants were insuperable obstacles to such practices70. All extant information refers to the
theoretical part of the subject. But this theoretical part has many aspects; for example:
What was the level of physicians at that time? What kind of physicians did they
have?
The texts of the Hippocratic Corpus speak of bad physicians, who are more than the
good ones, as the writer of the treatise “Law” 71 writes.
§ 1. ...So many are physicians by repute,
very few are such in reality...

Γκραβούρα που απεικονίζει τον πλάτανο του Ιπποκράτη στην Κω
Gravure depicting “Hippocrates’ tree” in Kos
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Καταρχήν, οι πληροφορίες που διαθέτουμε για την εφαρμογή της Ιατρικής, στην προκλασική περίοδο, δεν είναι αρκετές για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Σίγουρα,
όμως, η άσκηση της Ιατρικής διέφερε μεταξύ των πόλεων και των κοινωνικών ομάδων.
Περισσότερες πληροφορίες διαθέτουμε για την περίοδο του 5ου και 4ου αι. π.Χ., αν και
στη διάρκεια αυτής της περιόδου οι διαφορές παραμένουν.
Η Ιατρική, που γράφτηκε κατά την κλασική περίοδο, δεν πρέπει να εφαρμόστηκε σε ευρεία κλίμακα. Αυτό έγινε γιατί, οι θρησκευτικές, οικονομικές και οι κοινωνικές διαφορές
μεταξύ των κατοίκων αποτελούσαν αξεπέραστα εμπόδια για παρόμοιες εφαρμογές70. 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 ιατρών της εποχής; Αλλά και τι είδους ιατρούς διέθεταν;
Τα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής μιλούν για κακούς ιατρούς, οι οποίοι είναι περισσότεροι από τους καλούς, όπως γράφει ο συγγραφέας της πραγματείας «Νόμος»71.
§ 1. ... Οὕτω καὶ ἰητροί, φήμῃ μὲν πολλοί,
ἔργῳ δὲ πάγχυ βαιοί...
§ 1. ...Έτσι οι κατ’ όνομα ιατροί είναι πολλοί
και οι κατ’ ουσίαν ελάχιστοι...

(μτφρ. Π. Αποστολίδης72)

To Aσκληπιείο στην Επίδαυρο
The Asclepeion of Epidaurus
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Galen73 writes on the same subject:
A physician is perfect when he possesses both theory and practice.
The best physician is the one that practices medicine according to reason.

Study Hippocrates, Aretaeus, Galen, Rufus of Ephesus,
Oribasius, Aetius, and Paulus Aegineta.
The past of Medicine is just as important as its present
and its forthcoming braver future.
The optimists and sceptics who reject the revival of the Hippocratic principles, claiming
the social inequalities and injustices of our time - though they are aware of their long
past - essentially deny the continuity of Medical Ethics.
However, the adoption of the Hippocratic principles does not mean that we unconditionally support Hippocratic medicine, but that we support his ethics "To do good or to do
no harm" in patient treatment and the wisdom of the 1st Aphorism29 that constitute its
essence:
§ 1.1. Life is short, art long, opportunity fleeting,
experience treacherous, judgement difficult.

For this reason, the revival of the Hippocratic principles concerns the ethics and
deontology of medicine and not of Hippocrates’ treatments although the latter is a
historically accepted position, it expresses a rather overly romantic obsession with the
past. The same of course applies to Galen, whose ethical behaviour towards his fellow
doctors, however, was not on a par with that of Hippocrates74. For these reasons, we
emphasise that:
Nobody can oblige anyone to follow Hippocratic principles.
At the same time, no doctor can reject Hippocrates,
because true knowledge has a past and wisdom has a future.
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Ο Γαληνός73 για το ίδιο θέμα γράφει:
Τέλειος ἐστὶν ἰατρὸς ὁ ἐν θεωρίᾳ καὶ πράξει ἀπηρτισμένος.
Ἄριστος ἰατρός ἐστὶν ὁ πάντα πράττων ἐν ἰατρικῇ κατὰ τὸν ὀρθὸν λόγον.

Μελετάτε Ιπποκράτη και Αρεταίο, Γαληνό και Ρούφο Εφέσιο
και Ορειβάσιο και Αέτιο και Παύλο τον Αιγινίτη.
Το παρελθόν της Ιατρικής είναι εξίσου σημαντικό με το παρόν
και με το επερχόμενο γενναιότερο μέλλον.
Οι αισιόδοξοι και οι σκεπτικιστές που απορρίπτουν την αναβίωση του Ιπποκρατισμού, προφασιζόμενοι τις κοινωνικές ανισότητες και τις αδικίες της εποχής μας -παρότι γνωρίζουν
το μακραίωνο παρελθόν τους- στην ουσία αρνούνται τη διαχρονικότητα της Ηθικής της
Ιατρικής.
Όμως, η υιοθέτηση του Ιπποκρατισμού δεν σημαίνει ότι τασσόμεθα ανεπιφύλακτα υπέρ της
Ιατρικής του Ιπποκράτη, αλλά ότι υπερασπιζόμαστε την ηθική του «Ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν»
στη θεραπεία των ασθενών και τη σοφία του 1ου Αφορισμού29 που συνιστούν την ουσία του:
§ 1.1. Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς,
ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή.
§ 1.1. Ἡ ζωὴ είναι σύντομη, η δε Ιατρικὴ μακρόχρονη,
η ευκαιρία φευγαλέα και η πείρα απατηλή,
η ορθή κρίση των πραγμάτων είναι δύσκολη.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης30)

Γι' αυτό, η αναβίωση του Ιπποκρατισμού αφορά στην ηθική και στη δεοντολογία της
Ιατρικής και όχι στη θεραπευτική του Ιπποκράτη, η οποία συνιστά μια ιστορικά αποδεκτή θέση, που εκφράζει όμως ένα ρομαντικό ετεροχρονισμό. Η ίδια, βέβαια, άποψη ισχύει
και για τη θεραπευτική του Γαληνού, του οποίου, όμως, η δεοντολογία προς τους ομοτέχνους του υπολείπεται εκείνης του Ιπποκράτη74.
Για τους λόγους αυτούς τονίζουμε ότι:
Kανείς δεν μπορεί να επιβάλει σε κανέναν να ακολουθήσει τον Ιπποκρατισμό.
Συνάμα, κανείς ιατρός δεν μπορεί να απορρίπτει τον Ιπποκράτη,
επειδή η μεν γνώση έχει παρελθόν, η δε σοφία έχει και μέλλον.
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Remember that:
No knowledge is wasted,
not even that which you probably won’t need,
because every possibility in Medicine is always possible.
Just as Socrates was the founder of applied moral Philosophy, so Hippocrates was the
pioneer of science-based Medicine. We should always keep his three basic doctrines at
heart:
• To help or at least to do no harm
• The power of diseases is often greater
than the potential of medicine and therapeutics
• Wherever the art of Medicine is loved,
there is also a love of Humanity.

Ο Ιπποκράτης στη σκιά του περίφημου «πλατάνου της Κω»
ενώ εξηγεί σε μαθητές του τα συμπτώματα του ασθενή με αναπνευστικό πρόβλημα
Hippocrates in the shade of the famous “plane tree of Kos”
explaining to his students the symptoms of the patient with a respiratory problem
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Να θυμάστε ότι:
Καμία γνώση δεν πηγαίνει χαμένη,
ούτε κι αυτή η οποία, πιθανόν, δεν θα χρειασθείτε,
επειδή το ενδεχόμενο στην Ιατρική είναι πάντα πιθανό.
Όπως ο Σωκράτης υπήρξε ο ευρέτης της πρακτικής ηθικής Φιλοσοφίας, έτσι και ο Ιπποκράτης υπήρξε ο αρχηγέτης της επιστημονικής Ιατρικής. Και θα πρέπει να θυμάστε τα τρία
βασικά δόγματά του:
• Να παρέχεις βοήθεια ή τουλάχιστον να μη προξενείς βλάβη
• Η δύναμη των νοσημάτων είναι πολλές φορές μεγαλύτερη
από τις δυνατότητες της Ιατρικής και των θεραπευτικών μέσων
• Εκεί που υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο,
υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη.

Ο Ιπποκράτης ψηλαφεί νεαρό ασθενή, στα τέλη του 5ου αι. π.Χ.
Έργο του Robert Thom
Hippocrates palpating a young patient, in the late 5th c. B.C.
Painting of Robert Thom
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When writing about Hippocrates, many researchers of the Hippocratic Corpus imagine
him as an elderly teacher, bald with a dark beard and a wrinkled face. They imagine him
sitting in the shadow of the “plane tree of Kos”, his gaze calm and thoughtful, addressing a group of young students with a low voice and with an acute and penetrating spirit,
saying the wise words from the first section of his “Aphorisms” 29 (paragraph 1).
The art is long, life is short.

These words alone demonstrate that Hippocrates’ magnificence was his mind.
Hippocrates, who formulated the doctrine of “to do good or to do no harm”, the most
fundamental medical principle of all times, refrained from throwing stones to his
fellow doctors, not because he held himself sinless, but because he believed that:
The death penalty, just like any other bodily punishment,
does not eliminate sin, or error.

The line separating morality from immorality in Medicine
is observable;
on the contrary, the line separating the moral from the immoral physician
is - literally - imperceptible.
If a patient’s symptoms worsen,
a professional doctor continues
to apply the therapeutic rules
because this is required by professional ethics.
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Πολλοί μελετητές, των έργων της Ιπποκρατικής Συλλογής όταν γράφουν για τον Ιπποκράτη, τον φαντάζονται ως ένα ηλικιωμένο δάσκαλο, φαλακρό με σκούρα γενειάδα, με πρόσωπο αυλακωμένο από τις ρυτίδες. Τον ονειρεύονται να κάθεται στη σκιά του «πλατάνου
της Κω» με το βλέμμα ήρεμο και στοχαστικό και με το οξύ και διεισδυτικό πνεύμα του, να
απευθύνεται, με χαμηλή φωνή, σε ομάδα νέων σπουδαστών, λέγοντάς τους σοφά λόγια,
από το πρώτο τμήμα των «Αφορισμών»29 (παράγραφος 1).
Ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή.

Από αυτά και μόνο τα λόγια του, προκύπτει ότι το μεγαλείο του Ιπποκράτη ήταν ο νους του.
Ο Ιπποκράτης που διατύπωσε το δόγμα του «ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν», την ιατρικότερη
αρχή όλων των εποχών, δεν λιθοβόλησε τους ομοτέχνους του επειδή ένιωθε αναμάρτητος, αλάνθαστος, αλλά επειδή πίστευε ότι:
Η θανατική ποινή, όπως και οι άλλες σωματικές ποινές,
δεν εξαλείφουν την αμαρτία, δηλαδή το λάθος.

Η απόσταση που χωρίζει την ηθική από την ανηθικότητα στην Ιατρική
είναι όντως αισθητή·
αντίθετα, αυτή που χωρίζει τον ηθικό από τον ανήθικο ιατρό
είναι -κυριολεκτικά- ανεπαίσθητη.
Ο επιστήμονας ιατρός στην περίπτωση επιδείνωσης
των συμπτωμάτων του ασθενούς συνεχίζει
να εφαρμόζει τους θεραπευτικούς κανόνες
γιατί αυτό απαιτεί η ηθική του επαγγέλματος.
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In front with Hippocrates
Yes!
We came back
to the Temple of your Art
to the Temple of Knowledge
to the Temple of Humanity
from where we first started long time ago
from the depths of the centuries
Yes!
We came back
to the Temple of your Art
and no doubt about it
that we the dedicated servants of your Art
impregnated with your noble wisdom,
your light, your spirit, your teaching
and under your spiritual guidance
we will remain
to your eternal sacred march
forever and ever!

Το άγαλμα του Iπποκράτη
έξω από την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Fotios Pavlatos*75
Professor of Endocrinology

The staue of Hippocrates
outside of Medical School
of University of Athens

* Fotios Pavlatos: Professor of Endocrinology and Author. In December 2006, he received an award
by the Academy of Athens, the highest honour in recognition of his scientific and social contributions
as a whole, and he was proclaimed an emblematic and exemplary figure for the younger generation.
Since October 2008, the Teaching Hall at the “Laiko Hospital” bears his name. One of his poems
adorns the walls of the University of California in San Francisco.
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Μπροστά με τον Ιπποκράτη
Ναι!
Επανήλθαμε
στο ναό της Τέχνης σου
στο ναό της Γνώσης
στο ναό της Ανθρωπότητας
από όπου ξεκινήσαμε πολλά χρόνια πριν
από τα βάθη των αιώνων
Ναι!
Επανήλθαμε
στο ναό της Τέχνης σου
και δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι είμαστε αφιερωμένοι υπηρέτες της Τέχνης σου
εμποτισμένοι με την ευγενική σου σοφία
το φως σου, το πνεύμα σου, τη διδασκαλία σου
και υπό την πνευματική σου καθοδήγηση
θα παραμείνουμε
στην αιώνια ιερή πορεία
για πάντα!

Φώτιος Παυλάτος*75
Kαθηγητής Eνδοκρινολογίας

Το φερόμενο ως άγαλμα του
Ιπποκράτη, Υστεροελληνικής εποχής.
Κως, Αρχαιολογικό Μουσείο
The alleged statue of Hippocrates,
from the late Hellenic era.
Kos, Archaeological Museum

* Φώτιος Παυλάτος: Καθηγητής Ενδοκρινολογίας και Λογοτέχνης. Ύψιστη τιμητική αναγνώρισή του αποτελεί η βράβευσή του τον Δεκέμβριο του 2006 από την Ακαδημία Αθηνών για το σύνολο της επιστημονικής και κοινωνικής του προσφοράς με τον χαρακτηρισμό ως εμβληματική φυσιογνωμία και πρότυπο
για τους νεότερους. Επίσης, από τον Οκτώβριο του 2008, η Αίθουσα Διδασκαλίας του «Λαϊκού Νοσοκομείου» φέρει το όνομά του. Ποίημά του κοσμεί τους τοίχους του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στο
Σαν Φραντζίσκο.
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5. Hippocratic Ethics
Our times are plagued perhaps by the most extensive corruption of almost all periods of
human history. It is characterised by a rejection of principles and rules, which in many
cases puts into question even our entire set of moral values.
Medicine can continue to be the most prominent of the sciences
if it continues to apply
the principles of Hippocratic ethics and deontology,
with a spirit in line with the idea of modern philanthropy.
This means that its future prosperity depends on the ability of physicians to resolve the
dilemmas and challenges of future discoveries based on ethical criteria to the benefit of
patients.
Ethics were discovered by the weak and frightened,
perfected by the moderate and vulnerable
and distorted by the arrogant and powerful.

Η στήλη του Hammurabi. Ο θεός Σαμάς παραδίδει
στον βασιλιά Hammurabi τον Κώδικα.
Παρίσι, Μουσείο του Λούβρου

Απεικόνιση ήπατος, 19ος αι. π.Χ. Οι Ασσύριοι και
Βαβυλώνιοι ιερείς - ιατροί προέβλεπαν το μέλλον
μελετώντας το ήπαρ. Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο

The column of Hammurabi. The god Shamash
delivers the Code to King Hammurabi.
Paris, Louvre Museum

Representation of a liver,19th c. B.C. Assyrian and
Babylonian priests - physicals predicted the future
by studying the liver. London, British Museum
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5. Ιπποκρατική Ηθική
Η εποχή μας εμφανίζει τη μεγαλύτερη, ίσως, διαφθορά από όλες σχεδόν τις περιόδους της
ιστορίας. Αυτό που τη χαρακτηρίζει, είναι η άρνηση των αρχών και των κανόνων, γεγονός
που θέτει υπό αμφισβήτηση, πολλές φορές, ακόμη και το σύνολο των ηθικών αξιών.
Η Ιατρική θα συνεχίσει να είναι η επιφανεστάτη των επιστημών
εφόσον εξακολουθεί να εφαρμόζει
τις αρχές της ιπποκρατικής ηθικής και δεοντολογίας,
με ένα πνεύμα ενταγμένο στην ιδέα της σύγχρονης φιλανθρωπίας.
Αυτό σημαίνει ότι η μελλοντική ευδοξία της εξαρτάται από την ικανότητα των ιατρών να επιλύουν τα διλήμματα και τις προκλήσεις των μελλοντικών ανακαλύψεων με κριτήρια ηθικά
προς το συμφέρον των ασθενών.
Tην ηθική την ανακάλυψαν οι αδύναμοι και φοβισμένοι,
την τελειοποίησαν οι μετριοπαθείς και ευάλωτοι
και την παραμόρφωσαν οι αλαζόνες και δυνατοί.

Ο Ασκληπιός, εξετάζει τον ώμο μιας ξαπλωμένης γυναίκας. Πίσω του στέκεται η θεά Υγεία.
Αττικό αναθηματικό ανάγλυφο στις αρχές του 4ου αι. π.Χ.
Asclepius examining the shoulder of a lying woman. Behind him stands goddess Hygeia.
Attic votive relief from the early 4th c. B.C.
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Paragraphs 5 and 9 of the Hippocratic Oath76 read:
§ 5. But I will keep pure and holy both my life and my art.
§ 9. Now if I carry out this oath, and break it not,
may I gain for ever reputation among all men
for my life and for my art;
but if I transgress it and forswear myself,
may the opposite befall me.

Just as a good captain will not let his ship sink easily in bad weather,
so good doctors do not deviate from the path of morality
even when their moral principles are tested.
Hippocrates wants doctors to be pure in their actions and thoughts. In his attempt to interpret and defend his ineffective and innovative treatment, Hippocrates formulated the
famous theory of four humours. So the answer to the question of whether he cured
more people than those who were saved by the gods, is yes, since the gods never
learned Medicine as they believed they were immortal.
Medical ethics is a chronic and incurable symptom, if not a syndrome,
of the physicians of Hippocratic Ethos and Works.
Today, the reputation of science is being undermined
by disreputable scientists.

If, in a history of centuries, there are cases of physicians, who, for a fee or due to pressure, have administered venom or physicians who have refused to do so, these can only
be seen as the exceptions that justify the rule. There is, however:
The morality of many, anonymous physicians, which does not come into sight
because their morality in practice (Medicine)
is incidentally derived by historical accounts of well-known individuals’ lives,
whom they served and in no case substitute or represent.
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Στις παραγράφους 5 και 9 του Όρκου του Ιπποκράτη76 διαβάζουμε:
§ 5. Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη μου.
§ 9. Αν κρατήσω αυτόν τον Όρκο και δεν τον παραβώ,
είθε να χαρώ τη ζωή και την τέχνη μου,
έχοντας πάντα την εκτίμηση όλων των ανθρώπων.
Αν όμως τον παραβώ και επιορκήσω, ας πάθω
τα αντίθετα από εκείνα που εύχομαι να μου συμβούν.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης76)

Όπως οι καλοί καπεταναίοι δεν ναυαγούν εύκολα στον άσχημο καιρό,
έτσι, και οι καλοί ιατροί δεν παρεκκλίνουν από το δρόμο της ηθικής
ακόμα και όταν δοκιμάζονται οι ηθικές τους αρχές.
Ο Ιπποκράτης, θέλει τον ιατρό αγνό στις πράξεις και καθαρό στις σκέψεις του. Ο Ιπποκράτης στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει και να υπερασπίσει την αναποτελεσματική και
ρηξικέλευθη θεραπευτική του, διατύπωσε την περίφημη θεωρία των τεσσάρων χυμών.
Έτσι, στο ερώτημα αν θεράπευσε περισσότερους ανθρώπους από όσους έσωζαν
οι θεοί, η απάντηση είναι με το μέρος του, αφού εκείνοι δεν έμαθαν ποτέ Ιατρική,
επειδή πίστευαν ότι είναι αθάνατοι.
Η ιατρική ηθική είναι χρόνιο και ανίατο σύμπτωμα -αν δεν είναι και σύνδρομοτων ιπποκρατικών κατά το Ήθος και τα Έργα των ιατρών.
Την υπόληψη της επιστήμης την υπονομεύουν σήμερα
οι ανυπόληπτοι επιστήμονες.

Εάν, σε μια ιστορία αιώνων, υπάρχουν περιπτώσεις ιατρών, οι οποίοι έναντι αμοιβής ή μετά
από πίεση, χορήγησαν δηλητήριο ή άλλων που αρνήθηκαν τη χορήγηση, δεν μπορεί παρά
να θεωρηθούν οι εξαιρέσεις, που δικαιώνουν τον κανόνα. Υπάρχει, όμως:
Η ηθική των πολλών, των ανώνυμων, η οποία δεν αναδεικνύεται
γιατί την ηθική τους απέναντι στην τέχνη (Ιατρική)
την αντλούν συμπτωματικά από την ιστορία επώνυμων,
τους οποίους υπηρέτησαν και σε ουδεμία περίπτωση υποκαθιστούν
ούτε αντιπροσωπεύουν.
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6. Teaching of Medicine
Medical Education
Evidence of the transmission of medical knowledge and education in Greece, exists in
even the most ancient literary monuments. Homer states that Medicine is one of the arts
that are taught in Greece.
The centaur Chiron had taught Asclepius, the Thessalian king of Trikke, the emollient
herbs to be used on wounds. Asclepius passed on this knowledge to his sons Machaon
and Podalirius. Homer reports that Machaon used the herbs on Menelaus’ wounds.
Pindar mentions Chiron’s teaching of Asclepius in one of his poems. This myth about
the hero healer was preserved for many years in Thessaly, as well as in Homer. This
observation leads us to conclude that:
Τhe first traces of medical teaching in Greece come from mainland Greece.
J. Jouanna*77 supports that the medical tradition was not lost in this small area. On the
contrary, a medical family in Magnetes of Pelion claimed that it originated from Chiron.
Since ancient times, physicians are considered
to have perfected their art if, within it, they have included
not only the practice but also the research and teaching of Medicine.
Ancient medicine was taught to long generations of doctors. Not in amphitheatres, but
in every available space and always beside the patient, without supervisory tools, with
nothing but vision, touch and hearing, with the sole purpose of training and creating doctors capable of helping patients.

* Jacques Jouanna: A French Hellenist specialising in medical studies. In 1981, he was elected Professor at Sorbonne; since 1985, he directs the field of Hellenistic studies. He has contributed to the
upgrading of Hippocratic studies internationally. In 1989, he released his work entitled “Hippocrates”,
in Greek.
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6. Διδασκαλία της Ιατρικής
Ιατρική Παιδεία
Μαρτυρίες για τη μετάδοση της ιατρικής γνώσης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, συναντάμε στα αρχαιότερα φιλολογικά μνημεία. Ο
Όμηρος αναφέρει ότι η Ιατρική αποτελεί μια
από τις τέχνες που διδασκόταν στην Ελλάδα.
Ο Κένταυρος Χείρων είχε διδάξει στον
Θεσσαλό βασιλιά της Τρίκκης Ασκληπιό, τα
μαλακτικά βότανα για τις πληγές. Ο Ασκληπιός μετέδωσε τις γνώσεις αυτές στους
γιους του Μαχάωνα και Ποδαλείριο. Ο Μαχάων χρησιμοποίησε τα βότανα στις πληγές
του Μενέλαου από τραύμα, όπως αναφέρει
ο Όμηρος.
Ο Πίνδαρος αναφέρει τη διδασκαλία του
Χείρωνα προς τον Ασκληπιό, σ’ ένα ποίημά
του. Ο μύθος αυτός για τον ήρωα θεραπευτή διατηρήθηκε για πολλά χρόνια στη Θεσσαλία, όπως και στον Όμηρο. Από αυτή την
παρατήρηση βγάζουμε το συμπέρασμα ότι:
Τα πρώτα ίχνη της ιατρικής διδασκαλίας
στην Ελλάδα βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ο Ιπποκράτης διδάσκων.
Έργο του Άγγλου γλύπτη A. Alwyn
Hippocrates teaching.
Work of the English sculptor A. Alwyn

Ο J. Jouanna*77 υποστηρίζει ότι η ιατρική
παράδοση δεν χάθηκε σ’ αυτήν τη μικρή περιοχή. Αντίθετα, μάλιστα, μια ιατρική οικογένεια
στους Μάγνητες του Πηλίου υποστήριζε ότι καταγόταν από τον Χείρωνα.
Ο ιατρός, από την αρχαία ακόμη εποχή, θεωρείται ότι
έχει ολοκληρώσει την τέχνη του αν, μέσα σ’ αυτή έχει περιλάβει
-όχι μόνο- την εφαρμογή της Ιατρικής αλλά την έρευνα και τη διδασκαλία της.
Την αρχαία Ιατρική διδάχτηκαν γενεές ιατρών. Όχι σε αμφιθέατρα, αλλά σε κάθε διαθέσιμο
χώρο και πάντα δίπλα στον ασθενή, χωρίς εποπτικά μέσα, με μοναδικό εφόδιο την όραση,
την αφή και την ακοή, με μόνο στόχο την εκπαίδευση και τη δημιουργία ιατρών ικανών να
* Jacques Jouanna: Γάλλος ελληνιστής ιατρικών σπουδών. Το 1981 εξελέγη καθηγητής στη Σορβόννη,
από το 1985 διευθύνει τον τομέα των Ελληνιστικών Σπουδών. Έχει συμβάλει στην αναβάθμιση των ιπποκρατικών σπουδών, διεθνώς. Το 1989 κυκλοφόρησε στα ελληνικά το έργο του με τίτλο «Ιπποκράτης».
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The result of this ME process, in its archaic form, was passed onto the next generations,
as Medicine continued to be practised and to expand remarkably. Great medical centres
developed across classical Greece.
The physician must understand that the observation requires the input of all senses, as in
fact stated in the treatise of the Hippocratic Corpus “The Physician’s establishment” 78.
§ 1. It’s the business of the physician to know, in the first place, things similar
and things dissimilar; those connected with things most important,
most easily known, and in anywise known;
which are to be seen, touched, and heard;
which are to be perceived in the sight, and the touch, and the hearing,
and the nose, and the tongue, and the understanding;
which are to be known by all the means we know other things.
Finally, everything one can perceive using all criteria of knowledge,
all means of acquiring information79.

The ancient Greek physicians acknowledged the art of observation, and understood
with what we should observe, and what we should observe. The book “Epidemics” IV80
features advice on the way in which doctors should observe a patient.

Ο Αχιλλέας επιδένει το τραύμα του Πάτροκλου. Βερολίνο, Αρχαιολογικό Μουσείο
Achilles dressing Patroclus' wound. Berlin, Archaeological Museum
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προσφέρουν στον ασθενή. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας της ΙΕ, στην αρχαϊκή της
μορφή πέρασε στις επόμενες γενεές, γιατί η Ιατρική συνέχισε να εφαρμόζεται και να διευρύνεται θεματικά. Μεγάλα ιατρικά κέντρα αναπτύχθηκαν στην κλασική Ελλάδα.
O ιατρός πρέπει να γνωρίζει ότι η παρατήρηση απαιτεί τη συμμετοχή όλων των αισθήσεων,
όπως αναφέρεται και στην πραγματεία της Ιπποκρατικής Συλλογής «Κατ' ἰητρεῖον»78.
§ 1. Να εξετάζετε ευθύς εξ αρχής εάν τα συμπτώματα είναι όμοια ή ανόμοια,
σχετικά με την κατάσταση της υγείας, όσα είναι σημαντικότερα
σχετικά με τα αποτελέσματά τους, όσα είναι ευκολότερο να αναγνωρισθούν
κι όσα προκύπτουν από όλα τα μέσα της παρατήρησης.
Να αναζητείτε ό,τι μπορεί να δει κανείς, να αγγίξει, να ακούσει
ό,τι μπορεί κανείς να αντιληφθεί με την εξέταση, την παρατήρηση,
την ψηλάφηση, την ακρόαση, την όσφρηση, τη γεύση και με την κρίση.
Τέλος, ό,τι μπορεί να γνωρίσει κανείς με όλα τα κριτήρια της γνώσης.

(μτφρ. Κ. Εμμανουήλ79)

Οι αρχαίοι γνώριζαν ότι υπάρχει και η τέχνη της παρατήρησης, όπως με τι πρέπει να παρατηρούμε και τι θα πρέπει να παρατηρούμε. Στο βιβλίο «Ἐπιδημιῶν» IV80, διαβάζουμε, με τη
μορφή συμβουλών, τον τρόπο παρατήρησης του ασθενή.

Ζεύγος πήλινων θερμοφόρων για τα χέρια, τέλη 1ου αι. π.Χ. Επαρχιακό Μουσείο Πάφου
Pair of clay hand heaters, late 1st century B.C. District Museum of Paphos
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§ 43. We must bear in mind that diagnosis is made by the eyes,
ears, nose, hand and by the other means which we know.
The surgeon by palpating, or smelling, or tasting with the tongue.
Hair, colour, skin, veins, nerves,
muscles, flesh, bones, marrow, the brain, anything deriving from the blood,
joints, and pulses, all must be examined81.

Although 2,500 years have passed, contemporary doctors have not taken due consideration of the advice and instructions contained in the treatises of the Hippocratic Corpus.
Despite the fact that it should be fully implemented nowadays, an advice, often omitted,
is that the diagnostic thought process should start off from the “most significant”. On
the contrary, the physician seeks out and hopes for the rare, rather than the simple and
frequent. The following text, formulated as short notes, can be found at the beginning of
the treatise “Physician’s establishment”78, in the form of a memo.
§ 1. Whether with similar or dissimilar elements,
starting with the most significant,
the most straightforward, those which are familiar, and thoroughly understood79.
The simplest explanation is probably the best.

(“Aphorism”, Ockham*82)

Hippocrates, examining the human body as a whole, instituted a principle with three
components: Ailment - Patient - Doctor, through which all the theories of Hippocratic
teaching can be understood.
Hippocratic doctors believed that in order to become a good doctor, it was necessary besides physical qualifications - to have a proper social and medical education, as we
read in the treatise, “On places in man”83, in which the author writes:
§ 41. Medicine cannot be taught quickly,
because it does not have steadfast principles.

* William of Ockham (1287 - 1347): English Franciscan friar, scholastic philosopher, intellectual and
theologian. He is considered a pioneer of nominalism and he is known for the methodological principle that bears his name: Occam’s Razor.
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§ 43. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι η διάγνωση γίνεται από τα μάτια,
τα αυτιά, τη μύτη, το χέρι και με τα άλλα μέσα τα οποία γνωρίζουμε.
Ο χειρουργός ή ψηλαφώντας ή μυρίζοντας ή δοκιμάζοντας με τη γλώσσα.
Πρέπει να εξετάζονται, επίσης, τα μαλλιά, το χρώμα, το δέρμα, οι φλέβες, τα νεύρα,
οι μύες, οι σάρκες, τα οστά, ο μυελός, ο εγκέφαλος, ό,τι προέρχεται από το αίμα,
οι αρθρώσεις και οι παλμοί.

(μτφρ. Κ. Εμμανουήλ81)

Παρόλο, ότι έχουν περάσει 2.500 χρόνια, ο σύγχρονος ιατρός δεν έχει αφουγκραστεί με
τη δέουσα προσοχή τις συμβουλές και οδηγίες που περιέχουν οι πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής. Η συμβουλή να αρχίζει τη διαγνωστική του σκέψη από τα «περισσότερο σημαντικά», συχνά παραλείπεται, ενώ θα έπρεπε να έχει την απόλυτη εφαρμογή της στις
μέρες μας. Αντίθετα, ο ιατρός αναζητά και ελπίζει περισσότερο στο σπάνιο, παρά στο απλό
και συχνό. Στην αρχή της πραγματείας «Κατ' ἰητρεῖον» 78 υπάρχει σε μορφή υπομνηστικού
σημειώματος, η εξής διατύπωση με τη μορφή σύντομων σημειώσεων.
§ 1. Είτε με τα όμοια πράγματα είτε με τα ανόμοια,
αρχίζοντας από τα περισσότερο σημαντικά,
με τα περισσότερο εύκολα, με αυτά που είναι γνωστά σε κάθε τους σημείο.

(μτφρ. Κ. Εμμανουήλ79)

Η απλούστερη εξήγηση είναι πιθανότατα η καλύτερη.

(«Αφορισμός», Ockham*82)

Ο Ιπποκράτης, εξετάζοντας το σώμα του ανθρώπου ως ένα σύνολο, θέσπισε την αρχή με
τις τρεις συνιστώσες, που ήταν: Ασθένεια - Ασθενής - Ιατρός, μέσω των οποίων κατανοούνται όλες οι θέσεις της ιπποκρατικής διδασκαλίας.
Οι ιπποκρατικοί ιατροί πίστευαν ότι για να γίνει κάποιος καλός ιατρός, ήταν αναγκαίο -εκτός
από τα φυσικά προσόντα- να έχει και ορθή κοινωνική και ιατρική παιδεία, όπως διαβάζουμε στην πραγματεία, «Περί τόπων τῶν κατά ἄνθρωπον»83, στην οποία ο συγγραφέας γράφει:
§ 41. Ἰητρικὴν οὐ δυνατόν ἐστι ταχὺ μαθεῖν διὰ τόδε,
ὅτι ἀδύνατόν ἐστι καθεστηκός τι ἐν αὐτῇ σόφισμα γενέσθαι.
§ 41. Την Ιατρική δεν είναι δυνατόν να τη μάθει κανείς γρήγορα,
επειδή σ’ αυτήν δεν μπορεί να υπάρξουν αμετακίνητες αρχές.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης84)

* William of Ockham (1287 - 1347): Άγγλος Φραγκισκανός μοναχός, σχολαστικός φιλόσοφος, διανοούμενος και θεολόγος. Θεωρείται πρωτοπόρος του νομιναλισμού και είναι γνωστός για τη μεθοδολογική
αρχή που διατύπωσε και φέρει το όνομά του: «Το Ξυράφι του Όκαμ».
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Education, in the sense in which ancient Greeks used the term, pertains to the general
education of man. We meet this definition, as mentioned by G. Daikos85, in the work
of W. Jaeger* titled “The Greeks and the Education of man”, translated by G. Verroios.
Medical education, on the other hand, means doctors’ complete training in medicine, as
well as their social and cultural expression. Nonetheless, what is particularly important
is that we should know that contemporary knowledge and skills will be applied by the
patient’s physician. Therefore:
Any new knowledge, no matter how advanced it may be,
cannot function alone.
It will be handled by a human doctor,
who has to lead it to the desired result.
We note the first clear written recognition of the importance of medical education in the
second paragraph of the Hippocratic Oath67, which states:
§ 2. To hold my teacher in this art equal to my own parents.

In order to be complete, Medical education, like any other form of education, requires
the presence of a teacher and the simultaneous use of books. Aristotle in “Nicomachean
Ethics” 87 writes:
No one can become a doctor by reading medical books.

In the 2nd century A.D., most writers after Galen focused their efforts on summarising
and systematising medical knowledge. However, it is argued that:
Ιt would be a mistake to conclude that medical teaching
was limited solely to learning through books.

* Werner Jaeger (1888 - 1961): He studied Classical Literature under Deelc and Willamowitz, whom
he succeeded in 1921 at the University of Berlin.
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Παιδεία, με την έννοια που τη χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι η συνολική
μόρφωση του ανθρώπου. Τον ορισμό αυτό, όπως αναφέρει ο Γ. Δαΐκος85 τον συναντάμε
στο έργο του W. Jaeger* με τίτλο «Παιδεία είναι η μόρφωση του Έλληνος Ανθρώπου», σε
μετάφραση Γ. Βέρροιου.
Ιατρική παιδεία, από την άλλη πλευρά, εννούμε την ολοκληρωμένη μόρφωση του ιατρού
στην επιστήμη του αλλά και στην κοινωνική και πολιτισμική του έκφραση. Αυτό, όμως, που
έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι οι σύγχρονες γνώσεις και
ικανότητες θα εφαρμοστούν από τον άνθρωπο, που είναι ο ιατρός, στον ασθενή. Συνεπώς:
Κάθε νέα γνώση, όσο προχωρημένη και αν είναι,
δεν μπορεί να λειτουργήσει μόνη της.
Θα τη χειριστεί ο ιατρός - άνθρωπος,
ο οποίος πρέπει να την οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
Την πρώτη, όμως, σαφή γραπτή αναγνώριση της σπουδαιότητας της ιατρικής εκπαίδευσης
τη συναντάμε στη 2η παράγραφο του Ιπποκράτειου Όρκου67, 86, στην οποία ο συγγραφέας
γράφει:
§ 2. Ἠγήσεσθαι μέν τὸν διδάξαντά με τήν τέχνην ταύτην, ἲσα γενέτησιν ἐμοῑσι.
§ 2. Εκείνον που μου δίδαξε αυτήν την τέχνη, θα θεωρώ ίσο με τους γονείς μου.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης86)

Η Ιατρική, όπως και κάθε άλλη μορφή εκπαίδευσης, για να είναι πλήρης, έχει ανάγκη από
την παρουσία του δασκάλου αλλά και την ταυτόχρονη χρήση βιβλίων. Ο Αριστοτέλης στα
«Ηθικά Νικομάχεια»87 γράφει:
Κανείς δεν μπορεί να γίνει ιατρός διαβάζοντας τα ιατρικά βιβλία.

Στον 2ο αι. μ.Χ., οι περισσότεροι συγγραφείς μετά τον Γαληνό, επικέντρωσαν τις προσπάθειές τους στη σύνοψη και συστηματοποίση της ιατρικής γνώσης. Παρόλα αυτά, υποστηρίζεται ότι:
Θα ήταν σφάλμα να συμπεράνουμε ότι η ιατρική διδασκαλία
περιορίστηκε αποκλειστικά και μόνο στη μάθηση μέσα από τα βιβλία.

* Werner Jaeger (1888 - 1961): Σπούδασε Κλασσική Φιλολογία κοντά στον Deelc και τον Willamowitz,
τον οποίον διαδέχθηκε το 1921 στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.
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Aristotle, in his works, “On sense” 88 and “On Youth” 89, also recommends that doctors
should have greater commitment to their art than to those engaged in other arts. He
writes on this:
Good doctors should be committed in their art
in a more philosophical way.

R. Dimas* states that Socrates would never teach in the present sense of the term. In
fact, he never provided his students with a specific way of thinking. Unlike to today’s
chair-based teaching, which is a tiring monologue of the teacher, his teaching did not
aspire to indoctrinate90.
The well-known scholar of ancient texts E. Hamilton** writes:
In Plato’s Athens, there prevails the idea
that every man himself
needs to be a seeker of the truth,
if he intends to identify with it.
The dilemma that comes to cloud the issue
is whether they are all appropriate
for the same things.

Ανάταξη για αποκατάσταση εξαρθρώσεων ή
πόνων στην πλάτη. Χειρόγραφο του 11 αι. μ.Χ.
Design to repair dislocations or back pain.
Manuscript of the 11th c. A.D.

There is no doubt that not everyone is suitable for becoming a good and successful
doctor. Socrates believed that it is necessary to choose those appropriate to practice medical education.
We find that this is yet another issue the
ancient Greeks had explored, as we read
in the treatise “Law” 91, in which the author sets the foundations and provides
guidelines for the successful selection
and training of doctors. Paragraph 2 lists
a candidate doctor’s qualifications, the requirements for a proper medical education
and a brief justification of these qualifica-

* Rafail Dimas: Great scholar and interpreter of Plato. He served as Alford Professor of Natural
Philosophy at Harvard. He was elected a member of the Academy of Athens but died before his appointment.
** Edith Hamilton (1867 – 1963): German, who grew up in the USA, a professor of Classical Studies
and an educator, author of essays on ancient Greek culture and especially on Mythology.
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Ο Αριστοτέλης, στα έργα του, «Περί αἰσθήσεως»88 και «Περί νεότητος»89 συνιστά, επίσης,
στους ιατρούς να έχουν μεγαλύτερη προσήλωση, στην τέχνη τους σε σχέση με τους ασχολούμενους με τις άλλες τέχνες. Γράφει σχετικά:
Οι καλοί ιατροί πρέπει να προσηλώνονται στην τέχνη τους
κατά τρόπο φιλοσοφικότερο.

Ο Ρ. Δήμας* αναφέρει ότι ο Σωκράτης ποτέ δεν θα δίδασκε με τη σημερινή έννοια του
όρου. Δεν προσέφερε δε ποτέ στους μαθητές του το «σκέπτεσθαι». Η διδασκαλία του ήταν
απαλλαγμένη από δογματισμούς, σε αντίθεση με τη σημερινή, από έδρας, διδασκαλία, η
οποία είναι ένας κουραστικός μονόλογος του δασκάλου90.
Η γνωστή μελετητής των αρχαίων κειμένων E. Hamilton** γράφει:
Στην Αθήνα του Πλάτωνα επικρατεί η ιδέα
ότι κάθε άνθρωπος πρέπει μόνος του
να είναι ερευνητής της αλήθειας,
εάν πρόκειται να μεθέξει αυτής.
Το δίλημμα που έρχεται να θολώσει
το τοπίο είναι αν είναι όλοι κατάλληλοι
για τα ίδια πράγματα.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι δεν είναι όλοι
κατάλληλοι να γίνουν καλοί και επιτυχημένοι ιατροί. Ο Σωκράτης πίστευε ότι είναι
αναγκαία η επιλογή των κατάλληλων ν’
ασκήσουν την ιατρική παιδεία.
Για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ασχοληθεί και με αυτό
το θέμα, όπως διαβάζουμε στις γραμμές
της πραγματείας «Νόμος»91, στην οποία ο
συγγραφέας θέτει τα θεμέλια και δίνει τις
κατευθυντήριες οδηγίες για την επιτυχή επιλογή και εκπαίδευση του ιατρού. Στην παράγραφο 2, περιγράφονται τα προσόντα του
υποψήφιου ιατρού και οι προϋποθέσεις της

Εργαλεία για την εξαγωγή θραυσμάτων όπλων
από τραυματίες. Από το βιβλίο του Γάλλου
χειρουργού Ambroise Paré
Tools to remove fragments of weapons from
the injured. From the book of French surgeon
Ambroise Paré

* Ραφαήλ Δήμας: Βαθύς γνώστης και ερμηνευτής του Πλάτωνα. Διετέλεσε Alford Professor of Natural
Philosophy στο Harvard. Εκλέχτηκε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών αλλά απεβίωσε πριν την εγκατάστασή του.
** Edith Hamilton (1867 – 1963): Γερμανίδα, που μεγάλωσε στις ΗΠΑ, καθηγήτρια Κλασσικών Σπουδών
και εκπαιδευτικός, συγγραφέας έργων για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και ιδιαίτερα για τη Μυθολογία.
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tions and requirements. However, an integral part of the process of selecting a suitable
doctor is their appropriate teaching, which will achieve the aim of a good medical education. However, we cannot overlook the fact that learning must be a personal matter for
each doctor individually.
A good teacher of Medicine teaches his students both Ethics and Knowledge. Ethics
through the example of his overall conduct towards patients and colleagues, and knowledge through the clarity and generosity of his wisdom, revealing all major and minor
secrets of his long experience.
For science, neither the manner nor the means
by which it progresses matters,
because both are determined by the individuals involved in the research.
This means that the character of individuals
determines the ethics of each science.

(E. Hamilton*)

Everything comes from the patient and for the patient
and what the doctor knows or will learn will come from the patient.

(W. Osler)

Only nature does not violate its laws,
because nature is the laws,
which are written in the language of mathematics.
Remember this:
When I easily criticise your mistakes, I use the same arguments with leniency,
with which I criticised myself stricter when I committed your mistakes.
Whereof we cannot speak, thereof we must remain silent.

(L. Wittgenstein**)

For the Greeks of the Classical period, the phrase “Medical Education” meant the acquisition of an abundance of health-related knowledge, but also the cultivation and evolution of the person, in his entirety, into a whole personality92.

* Edith Hamilton (1867 - 1963): German who grew up in the USA. Professor of classical studies.
Author of works of ancient greek culture and especially greek mythology.
** Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951): Austrian philosopher, with a significant contribution to the field
of analytical philosophy and logic.
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ορθής ιατρικής παιδείας ενώ γίνεται μια σύντομη αιτιολόγηση των προσόντων και των προϋποθέσεων. Αναπόσπαστο, όμως, τμήμα της διαδικασίας επιλογής του κατάλληλου ιατρού
είναι η κατάλληλη διδασκαλία, η οποία θα ολοκληρώσει το ζητούμενο της καλής ιατρικής
παιδείας. Δεν πρέπει, όμως, να διαφύγει της προσοχής μας, ότι η μάθηση πρέπει να είναι
προσωπική υπόθεση του κάθε ιατρού ξεχωριστά.
Ο καλός δάσκαλος της Ιατρικής μεταλαμπαδεύει και το Ήθος και τις Γνώσεις του στους
μαθητές του. Το Ήθος, με την εν γένει συμπεριφορά του προς τους ασθενείς και τους συναδέλφους του και τις Γνώσεις του, με τη σαφήνεια και τη γενναιοψυχία της σοφίας του,
αποκαλύπτοντας όλα τα σημαντικά και ασήμαντα μυστικά της μακράς εμπειρίας του.
Για την επιστήμη δεν έχουν σημασία
ούτε ο τρόπος ούτε τα μέσα με τα οποία προοδεύει,
επειδή και τα δύο καθορίζονται από τα άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα.
Αυτό σημαίνει ότι ο χαρακτήρας των ατόμων
προσδιορίζει την ηθική της κάθε επιστήμης.

(E. Hamilton*)

Τα πάντα εκπορεύονται από τον άρρωστο και για τον άρρωστο
και ό,τι γνωρίζει ή θα μάθει ο ιατρός από τον άρρωστο θα προέλθει.

(W. Osler)

Μόνο η φύση δεν παραβαίνει τους νόμους της,
επειδή φύση είναι οι νόμοι, οι οποίοι είναι γραμμένοι
στη γλώσσα των μαθηματικών.
Να θυμάσαι τούτο:
Όταν επικρίνω με ευχέρεια τα σφάλματά σου
χρησιμοποιώ με επιείκεια τα ίδια επιχειρήματα
με τα οποία κατέκρινα αυστηρότερα τον εαυτό μου, όταν διέπραξα τα λάθη σου.
Για όσα δεν μπορεί να μιλάει κανείς, γι’ αυτά πρέπει να σωπαίνει.

(L. Wittgenstein**)

Οι Έλληνες της κλασικής εποχής με τις λέξεις «Ιατρική Παιδεία» εννοούσαν την απόκτηση
πολλών γνώσεων, σχετικών με την υγεία, αλλά και τη μόρφωση του όλου ανθρώπου και
την ανάπτυξή του σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα92.
* Edith Hamilton (1867 - 1963): Γερμανίδα που μεγάλωσε στις ΗΠΑ. Καθηγήτρια κλασικών σπουδών.
Συγγραφέας έργων για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και ιδιαίτερα της ελληνικής μυθολογίας.
** Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951): Αυστριακός φιλόσοφος, με σημαντική συνεισφορά στον τομέα
της αναλυτικής φιλοσοφίας και της λογικής.
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The logiatroi* seriously harm the health of patients,
as diseases are treated by those who are doctors “in practice”**
and not by “education”***.
The idea of progress reflects some of the most important issues of the Enlightenment. It
is the plan for the constant expansion of the scope of human freedom and the exploration of ever more means to help people attain happiness.
The competition between progress and regression,
between faith and knowledge, continues to this day.
For to be possessed of a vigorous mind is not enough;
the prime requisite is rightly to apply it.

(R. Descartes****, “Discourse on the Method” 93)

Η πρώτη χειρουργική επέμβαση με αιθέρα, στη Μασσαχουσέτη το 1846, από τον John Collins Warren.
Ελαιογραφία του Robert Hinckley. Βοστώνη, Ιατρική Βιβλιοθήκη
The first surgery with ether, in Massachusetts in 1846, by John Collins Warren.
Oil painted by Robert Hinckley. Boston, Medical Library
* Logiatroi: those who are doctors only in words
** In practice: doctors by profession
*** By education: by education alone
**** René Descartes (1596 - 1650): French philosopher, mathematician and physical scientist. He
contributed significantly to the history of Philosophy, and is considered at the same time a teacher
and a victim of the Enlightenment.
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Οι λογίατροι* βλάπτουν σοβαρά την υγεία των πασχόντων,
επειδή τα νοσήματα θεραπεύονται από τους «επί τέχνη»**
και όχι από τους «επί παιδεία»*** ιατρούς.
Η ιδέα της προόδου εκφράζει μερικά από τα πιο καίρια θέματα του Διαφωτισμού. Αποτελεί
το σχέδιο της διαρκούς διεύρυνσης του πεδίου της ανθρώπινης ελευθερίας και της εξερεύνησης περισσότερων μέσων που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να φθάσουν στην ευτυχία.
Η διελκυστίνδα ανάμεσα στην πρόοδο και στην οπισθοδρόμηση,
ανάμεσα στην πίστη και στη γνώση, συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Γιατί δεν είναι αρκετό να έχει κανείς γερό μυαλό,
αλλά το βασικό είναι να το χρησιμοποιεί σωστά.

(R. Descartes****, «Ο λόγος περί της μεθόδου»93).

Μάθημα ανατομίας από τον Ολλανδό ιατρό Nicolas Tulip. Πίνακας του Rembrand
The Anatomy Lesson of Dr Nicolaes Tulp. Painted by Rembrand
* Λογίατρος: ιατρός στα λόγια
** Επί τέχνη: για επάγγελμα
*** Επί παιδεία: για μόρφωση
**** René Descartes (1596 - 1650): Γάλλος φιλόσοφος, μαθηματικός και επιστήμονας φυσικών επιστημών. Θεωρείται σταθμός στην ιστορία της Φιλοσοφίας, καθώς φέρεται ως δάσκαλος και ταυτόχρονα
θύμα του Διαφωτισμού.

94 ›

A MEDICAL VADE MECUM - Motivating Insights to New Doctors

Those who travel very slowly may yet make far greater progress,
provided they keep always to the straight road,
than those who, while they run, forsake it.

(R. Descartes, “Discourse on the Method” 93)

I’d rather live as if God exists to find out that he doesn’t
than live as if he doesn’t exist to find out He does.

(B. Pascal*94)

If we wished to inquire about the moral principles of any man,
in order to get a definitively true answer,
we would have to examine their actions.
The heroic era of Medicine had gone forever, since advanced state-of-the-art technology prevailed over the findings of medical history taking and the physical examination
of the patient. Thus, the physician’s competition for the correct diagnosis, which constituted the first moral praise of the therapist, disappeared, since the second and most
important was the healing of the patient.

Στη Βαβυλωνία, ένας γιατρός υπερασπίζεται τις πρακτικές του ενάντια στις καταγγελίες ενός ασθενούς
που επιδιώκει την επίκληση των κυρώσεων του Κώδικα του Hammurabi. Πίνακας του Robert Thom
In Babylonian, a physician is defending his practices against the complaints of a patient who seeks
invocation of the penalties of the Code of Hammurabi. Painted by Robert Thom
* Blaise Pascal (1623 - 1662): French mathematician, physicist, writer and philosopher.
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Αυτοί που βαδίζουν πολύ αργά μπορούν να ακολουθούν πάντα το σωστό δρόμο,
να προχωρήσουν πολύ περισσότερο από αυτούς
που τρέχουν αλλά απομακρύνονται απ’ αυτόν.

(R. Descartes, «Ο λόγος περί της μεθόδου»93)

Είναι πιο λογικό να πιστεύουμε στον Θεό παρά το αντίθετο.

(B. Pascal*93)

Αν θέλαμε να ρωτήσουμε κάποιον ποιες είναι οι ηθικές αρχές του,
ο πλέον σίγουρος τρόπος με τον οποίο θα παίρναμε μια αληθινή απάντηση,
θα ήταν μελετώντας αυτό που έπραττε.
Η ηρωική εποχή της Ιατρικής παρήλθε ανεπίστρεπτη, αφότου η σύγχρονη προηγμένη τεχνολογία επικράτησε, κατά κράτος, των πορισμάτων του ιστορικού και της φυσικής εξέτασης του ασθενή. Έτσι, εξέλιπε ο ανταγωνισμός του ιατρού με το νόσημα για την ορθή
διάγνωση, που συνιστούσε τον πρώτο ηθικό έπαινο του θεράποντος, αφού ο δεύτερος και
σπουδαιότερος ήταν η ίαση του αρρώστου.

O William Harvey με τη φημισμένη βέργα του έκανε επιδείξεις για να αποδείξει την επαναστατική
θεωρία του για την κυκλοφορία του αίματος. Πίνακας του Robert Thom
William Harvey with his famous rod, demonstrating his revolutionary theory of blood circulation.
Painted by Robert Thom
* Blaise Pascal (1623 - 1662): Γάλλος μαθηματικός, φυσικός, συγγραφέας και φιλόσοφος.
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7. Medical Education
The archaic form of Research and Medical Education
That something exists and has a name does not imply that I know it.
All that exists and has no name I am completely ignorant of.

From the very first moment of the establishment of Medicine as an art, there arose a
need to seek criteria capable of distinguishing between true and false medical knowledge. The good or right forms of medical knowledge could not be per se a criterion for
their safe and effective application in Medicine, as on the one hand they could not be
disseminated at all levels of the country’s medical community and on the other because
they have not been validated, as we would say today.
On the contrary, mythical narratives could be disseminated and preserved new knowledge, as the older narratives had withstood the test of time and had been accepted by
the locals, especially in the countryside.
Experience is the knowledge that learned
to hide your mistakes.

Απεικόνιση ανδρός που πάσχει
από πολιομυελίτιδα στην αρχαία Αίγυπτο.
Κοπεγχάγη, Συλλογή Calsbery
Representation of a man suffering
from poliomyelitis in ancient Egypt.
Copenhagen, Calsbery Collection

The quest for the spiritual roots of Medical Education (ME) should now turn to the
primitive forms of medical practice, which
were instituted by groups of people or societies, and further disseminated through
myth and oral communication95. Obviously,
myths positively or negatively distort the
content of many original stories, so that it
is difficult today to separate the truth from
falsehoods. One thing is certain. Medicine
has travelled through the centuries with
steady steps, building on the knowledge
provided generously by nature, its only
tool the teaching and application of knowledge, as this resulted from the penetrating
observation skills of ancient physicians96.
This form of medical effort was manifested
after a comprehensive corpus of knowledge
had been assembled and matured, in a process of seeking rules and indications that
would mark its further evolutionary course.
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7. Ιατρική Εκπαίδευση
Η αρχαϊκή μορφή της Έρευνας και της Ιατρικής Εκπαίδευσης
Ότι υπάρχει και έχει όνομα, δεν έπεται ότι το γνωρίζω.
Ό,τι υπάρχει και είναι ανώνυμο, το αγνοώ παντελώς.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της δημιουργίας της Ιατρικής ως τέχνης, προέκυψε η ανάγκη αναζήτησης κριτηρίων, ικανών να ξεχωρίζουν τις αληθινές από τις ψευδείς ιατρικές
γνώσεις. Οι καλές ή οι σωστές μορφές ιατρικής γνώσης δεν μπορούσαν, από μόνες τους,
να αποτελέσουν κριτήριο ασφαλούς και αποτελεσματικής εφαρμογής τους στην Ιατρική,
γιατί αφ’ ενός δε μπορούσαν να διαχυθούν σε όλα τα επίπεδα της ιατρικής κοινότητας της
χώρας, και αφ’ ετέρου γιατί δεν είχαν, όπως θα λέγαμε σήμερα, πιστοποιηθεί.
Αντίθετα, οι μυθικές αφηγήσεις, είχαν τη δυνατότητα διασποράς και διατήρησης και των
νέων γνώσεων, γιατί οι παλαιές είχαν δοκιμαστεί με το πέρασμα του χρόνου και είχαν γίνει
αποδεκτές από τους κατοίκους, ιδιαίτερα της υπαίθρου.
Πείρα είναι η γνώση που έμαθε να κρύβει
τα σφάλματά σας.

Η αναζήτηση των πνευματικών καταβολών της
Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΙΕ), θα πρέπει να στραφεί πλέον στις αρχέγονες μορφές της ιατρικής
πράξης που διαμορφώθηκαν στις ομάδες ανθρώπων ή στις κοινωνίες και μεταφέρθηκαν
με τον μύθο και τον προφορικό λόγο95. Είναι
δεδομένο ότι ο μύθος αλλοίωσε θετικά ή αρνητικά το περιεχόμενο πολλών καταβολών,
έτσι ώστε σήμερα να είναι δύσκολο να διαχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Ένα όμως
είναι βέβαιο. Η ιατρική πορεύτηκε σ΄ αυτή τη
χρονική διαδρομή των αιώνων με σταθερά βήματα, αξιοποιώντας τις γνώσεις, που αφειδώς
παρείχε η φύση, με μοναδικό εργαλείο τη διδασκαλία και την εφαρμογή της γνώσης, όπως
αυτή προέκυπτε από τη διεισδυτική ικανότητα
παρατήρησης που διέθεταν οι αρχαίοι ιατροί96.
Αυτή η μορφή της ιατρικής προσπάθειας,
εκδηλώθηκε μετά τη συγκέντρωση και ωρίμανση μιας συνολικής γνώσης, μιας διαδικασίας αναζήτησης κανόνων και ενδείξεων,

Παράσταση ιατρού που εκτελεί φλεβοτομία.
Πήλινος ερυθρόμορφος αρύβαλλος.
Παρίσι, Μουσείο Λούβρου
Clay red-figure aryballos depicting a physician
performing a phlebotomy.
Paris, Louvre Museum
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Απεικονίζεται ασθενής μετά από ρινοπλαστική,
1597. Έργο του Gaspare Tagliacozzi
A patient after rhinoplasty, 1597.
Work by Gaspare Tagliacozzi

Medical education then moved on two
levels. In the first, an attempt was made
to highlight the knowledge of those who
would shed light on the mechanisms of
what caused disease, and, in the second, it
turned to the search for possibilities to save
and disseminate this knowledge throughout the medical world. The second formed
the basis for the creation of the rules governing medical education and Continuing
Medical Education (CME), which reached
their final form over a course of centuries.
The creation of rules passed through many
stages, delimited by their relationship with
truth and falsehoods. Unfortunately, this
last problem is still evident today, even in
leading medical journals97.
By analysing the course of truth over time,
some fundamental questions arise, such as:
• What are the criteria by which we consider true or false a medical standpoint that reflects a diagnostic or
therapeutic attempt during ancient
times?

•W
 hen is a medical proposal true?
•W
 hat is the truth, in the course towards the creation of ME and CME?
•H
 ow do we establish truths, amidst numerous medical positions and proposals
considered universally or indisputably true at their time?

What makes a proposal true is its content, its structure and whether it is supported by
convincing and verifiable conclusions. Greek Medicine never ceased to seek answers to
fundamental problems.
This sense of analysis, in the search for reasons, was a bright landmark,
where -over time- the great tree of rationality and the ME process grew.
We could say that the starting point of ME and CME coincides with the answers given by
Hippocrates to fundamental questions of his time.
Knowledge will overcome ignorance not with violence but with persuasion.
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που θα σηματοδοτούσαν την περαιτέρω
εξελικτική πορεία της.
Η ιατρική παιδεία κινήθηκε στη συνέχεια σε
δύο επίπεδα. Στο πρώτο, έγινε προσπάθεια
ανάδειξης των γνώσεων εκείνων που θα έριχναν φως στους μηχανισμούς πρόκλησης
των νοσημάτων και στο δεύτερο, στράφηκε
στην έρευνα των δυνατοτήτων διάσωσης και
διάδοσής τους σ’ όλον τον ιατρικό κόσμο.
Το δεύτερο, αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία των κανόνων που διέπουν την Ιατρική Εκπαίδευση και τη Συνεχιζόμενη Ιατρική
Εκπαίδευση (ΣΙΕ), οι οποίοι καλλιεργήθηκαν
σε μια διαχρονική πορεία αιώνων, μέχρι την
ολοκλήρωσή τους. Η δημιουργία κανόνων
πέρασε από πολλά στάδια, τα οποία οριοθέτησαν οι σχέσεις τους με την αλήθεια και
το ψεύδος. Το τελευταίο, δυστυχώς, βρίσκει
έδαφος και στα σημαντικότερα ιατρικά περιοδικά, ακόμη και σήμερα97.
Αναλύοντας, τη διαχρονική πορεία της αλήθειας, αναδύονται βασικά ερωτήματα όπως:
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Francisco José de Goya. Αυτοπροσωπογραφία
με τον ιατρό Αριέτα. Μινεάπολις, Institute of Arts
Francisco José de Goya. Self-portrait
with Dr Arrieta. Minneapolis, Institute of Arts

• Ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία θεωρούμε αληθή ή ψευδή μια ιατρική
θέση, που εκφράζει διαγνωστική ή θεραπευτική προσπάθεια την αρχαία εποχή;
• Πότε μια ιατρική πρόταση είναι αληθής;
• Ποια είναι η αλήθεια, στο δρόμο προς τη δημιουργία της ΙΕ και της ΣΙΕ;
• Πώς μέσα από το πλήθος των ιατρικών θέσεων και προτάσεων καθολικής ή αδιαφιλονίκητης ισχύος, για την εποχή τους, συγκροτούμε αλήθειες;
Εκείνο, που καθιστά αληθινή μια πρόταση είναι το περιεχόμενό της, η δομή της και αν
συνεπικουρείται από πειστικά και δυνάμενα να επιβεβαιωθούν συμπεράσματα. Η ελληνική
Ιατρική δεν έπαψε ποτέ να αναζητά απαντήσεις, σε θεμελιώδη προβλήματα.
Αυτό το αίσθημα της ανάλυσης, στην αναζήτηση της αιτίας,
αποτέλεσε ένα φωτεινό ορόσημο, από το οποίο διαχρονικά ξεφύτρωσε
και έγινε ένα μεγάλο δένδρο, τόσο ο ορθολογισμός όσο και η διαδικασία της ΙΕ.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αφετηρία της ΙΕ, αλλά και της ΣΙΕ, συμπίπτει χρονικά με
τις απαντήσεις που έδωσε ο Ιπποκράτης, σε θεμελιώδη ερωτήματα της εποχής.
Η γνώση θα νικήσει την άγνοια όχι με τη βία αλλά με την πειθώ.
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As medicine evolved over time, the confirmation of how many pathophysiological mechanisms work justified Hippocrates’ suggestions for the treatment of diseases. Greek
Medicine never abandoned the Hippocratic perception
of the natural origin of the diseases.
It seems that the need for medical education, the need to transfer knowledge, regardless of the way or method chosen by each physician, is an inherent process that the first
physicians expressed in practice. This was because they felt the need to transfer the
knowledge that otherwise would have disappeared with the death of the doctors who
held it.
If you do what someone else does,
make sure you do not just do it better but perfect.
The sophistic movement with its progressive ideas, which were a precondition for the
critical awakening of the spirit, the freeing of individuals from reliance on aristocratic
tradition and their wilful participation in government, created the free democratic spirit,
which contributed to the shaping of a distinctive culture in the 5th c. B.C.
Experience has validity as long as those
who represent it have a personality.
The activation of cognition was a common element among sophists and philosophers;
however, the sophists used it in a set context, with new goals. The sophists supported
that their teaching had a practical purpose, with substantial effectiveness in vocational
training98. They claimed that it was an “art”, intended for the citizen, even though its
scope exceeded the framework of occupations.
Heraclitus99 said:
After you hear not me but the speech,
It is wise to confess that everything is one.
A claim is scientific
only if it has a scientific foundation.

R. Boyle*100

* Robert Boyle William (1627 - 1691): Irish Philosopher, Chemist and Physicist, who formulated the
gas law that bears his name. He promoted a concept of matter made up of particles, which was the
forerunner of the modern theory of chemical elements.
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Στη διαχρονική εξέλιξη της Ιατρικής, η επιβεβαίωση πολλών παθοφυσιολογικών μηχανισμών δικαίωσε τον τρόπο τον οποίο πρότεινε ο Ιπποκράτης, για την αντιμετώπιση των
νόσων. Η ελληνική Ιατρική δεν εγκατέλειψε ποτέ την ιπποκρατική αντίληψη, για τη φυσική
προέλευση της γέννησης της νόσου.
Φαίνεται ότι η ανάγκη της ιατρικής εκπαίδευσης, η ανάγκη μετάδοσης της γνώσης, ανεξάρτητα από τον τρόπο ή τη μέθοδο που επιλέγει ο κάθε ιατρός, είναι μια σύμφυτη διαδικασία,
την οποία εξέφρασαν έμπρακτα οι πρώτοι φορείς της ιατρικής τέχνης. Αυτό συνέβη, γιατί
αισθάνθηκαν την ανάγκη μετάδοσης της γνώσης, η οποία διαφορετικά θα εξέλιπε, με το
θάνατο των ιατρών που την κατείχαν.
Αν αυτό που κάνεις το έχει κάνει και κάποιος άλλος,
φρόντισε να το κάνεις όχι απλώς καλύτερα αλλά τέλεια.
Η σοφιστική κίνηση με τις προοδευτικές ιδέες, οι οποίες ήταν προϋπόθεση για την κριτική
αφύπνιση του πνεύματος, τη χειραφέτηση του ατόμου από την εξάρτηση, από την αριστοκρατική παράδοση και τη συνειδητή συμμετοχή στη διοίκηση, δημιούργησε το ελεύθερο
δημοκρατικό πνεύμα, το οποίο συνέβαλε στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα στον
πολιτισμό του 5ου αι. π.Χ.
Η πείρα διαθέτει κύρος εφόσον αυτοί που την εκπροσωπούν
διαθέτουν προσωπικότητα.
Η ενεργοποίηση της νόησης, ήταν κοινό στοιχείο μεταξύ των σοφιστών και των φιλοσόφων,
με τη διαφορά ότι οι σοφιστές την ασκούσαν σε ένα πλαίσιο και με νέους στόχους. Οι σοφιστές έλεγαν ότι η διδασκαλία τους είχε έναν πρακτικό σκοπό, με ουσιαστική αποτελεσματικότητα στην επαγγελματική κατάρτιση98. Υποστήριζαν ότι ήταν μια «τέχνη», προορισμένη για
τον πολίτη, με τη διαφορά ότι η εμβέλειά της ξεπερνούσε το πλαίσιο των επαγγελμάτων.
Ο Ηράκλειτος99 είπε:
Οὐκ ἐμοῦ ἀλλά τοῦ λόγου ἀκούσαντος
ὁμολογεῖν σοφὸν ἐστίν ἕν πάντα εἶναι.
Αφού ακούσετε όχι εμένα αλλά τον λόγο,
είναι σοφό να ομολογήσετε πως τα πάντα είναι ένα.
Ένας ισχυρισμός είναι επιστημονικός,
μόνο αν έχει επιστημονική θεμελίωση.

R. Boyle* 100

* Robert Boyle (1627 - 1691): Ιρλανδός Φιλόσοφος Χημικός και Φυσικός, ο οποίος διατύπωσε το νόμο
αερίων που φέρει το όνομά του. Υιοθέτησε μια σωματιδιακή αντίληψη για την ύλη, η οποία αποτέλεσε
τον πρόδρομο της σύγχρονης θεωρίας των χημικών στοιχείων.
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8. Medical Practice
If during your medical career you save the life of a single patient,
you will have salvaged the prestige of your science.
Ensuring the quality of medical practice requires the co-existence, if possible, of four
parameters:
• Therapy (Clinical Medicine)
• Teaching
• Research
• Communication
The second paragraph of the Hippocratic treatise “Law” 91 states that:
§ 2. Anyone who intends to acquire an accurate knowledge of medicine
must have the following equipment:
genius, good education, appropriate environment,
training in medicine since childhood, hard work and time.
First of all, genius is required.

As the great 19th century physician-philosopher Sir W. Osler put it:
Medicine starts with the patient
continues with the patient
and ends with the patient.
Anyone who studies Medicine without books
travels to uncharted waters,
but anyone who studies Medicine without patients
never knows the sea.

In modern medical literature, the guidelines are a sort of holy grail. However, let’s keep
in mind that:
Many of the guidelines
are designed to promote cost control
rather than patient interest.
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8. Ιατρική Πράξη
Αν στην ιατρική σας καριέρα έχετε σώσει τη ζωή και ενός μόνον αρρώστου,
θα έχετε διασώσει το κύρος της επιστήμης σας.
Η εξασφάλιση της ποιότητας της ιατρικής πράξης προϋποθέτει τη συνύπαρξη, εάν είναι
δυνατό, τεσσάρων παραμέτρων:
• Τη Θεραπεία (Κλινική Ιατρική)
• Τη Διδασκαλία
• Την Έρευνα
• Την Επικοινωνία
Στη 2η παράγραφο της πραγματείας της Ιπποκρατικής Συλλογής «Νόμος» 91 αναφέρεται ότι:
§ 2. Χρὴ γάρ, ὅστις μέλλει ἰητρικῆς ξύνεσιν ἀτρεκέως ἁρμόζεσθαι,
τῶν δὲ μιν ἐπήβολον γενέσθαι· φύσιος· διδασκαλίης·
τόπου εὐφυέος· παιδοµαθίης· φιλοπονίης· χρόνου.
§ 2. Όποιος σκοπεύει να αποκτήσει ακριβή γνώση της Ιατρικής,
πρέπει να έχει τα εξής εφόδια:
ιδιοφυΐα, καλή εκπαίδευση, κατάλληλο περιβάλλον,
προπαίδευση στην Ιατρική από την παιδική ηλικία, εργατικότητα και χρόνο.
Πρώτα απ' όλα απαιτείται ιδιοφυΐα.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης101)

Ας μην ξεχνάμε τις ρήσεις του μεγάλου ιατροφιλόσοφου του 19ου αι. Sir W. Osler:
Η Ιατρική αρχίζει από τον άρρωστο
συνεχίζεται με τον άρρωστο
και τελειώνει στον άρρωστο.
Όποιος μελετά Ιατρική χωρίς βιβλία
ταξιδεύει σε αχαρτογράφητα νερά,
αλλά όποιος μελετά Ιατρική χωρίς ασθενείς
δεν γνωρίζει ποτέ τη θάλασσα.

Στη σύγχρονη ιατρική βιβλιογραφία προτάσσονται οι οδηγίες. Ας έχουμε κατά νου ότι:
Πολλές από τις κατευθυντήριες οδηγίες
είναι σχεδιασμένες να προωθούν τον έλεγχο του κόστους
και όχι το συμφέρον των ασθενών.

104 ›

A MEDICAL VADE MECUM - Motivating Insights to New Doctors

§ 1. The doctor witnesses the suffering, comes into contact with the unpleasant,
and collects the sorrow accompanying the patients' calamities.

(“Precepts” 102)

§ 6. If there is an opportunity to help a sick stranger or a poor one,
help those people with special eagerness
because where there is love for human
there is love for science.

(“Precepts” 104)

Only the careful correlation of different medical views and the highlighting
of the problem from different angles can provide a synthesis capable of leading
to the correct diagnosis.
Specialisation is harmful because it leads to unilateralism.
On the contrary, deficiency is productive
because it tries to fill its void.

Μαία και ιατρός.
Επιτύμβια στήλη της Φανοστράτης, 4ος αι. π.Χ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ιατρός εξετάζει ασθενή, ψηλαφίζοντάς τον.
Επιτύμβια στήλη του 2ου π.Χ. αι.
Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο

Μidwife and physician.
Funeral column of Phanostrate, 4th c. B.C.
Athens, National Archaeological Museum

A doctor examines a patient by palpation.
Grave stele of the 2nd century B.C.
London, British Museum
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§ 1. Ὁ μὲν γὰρ ἰητρὸς ὁρῇ τε δεινά, θιγγάνει τε ἀηδέων,
ἐπ’ ἀλλοτρίῃσί τε ξυμφορῇσιν ἰδίας καρποῦται λύπας.
§ 1. Ο ιατρός βλέπει τα δεινά, έρχεται σε επαφή με τα δυσάρεστα
και εισπράττει τις λύπες από τις συμφορές των ασθενών

(«Παραγγελία» 02, μτφρ. Αποστολίδης103)

§ 6. Εάν παρουσιαστεί ευκαιρία να βοηθήσετε κάποιον άρρωστο ξένο ή φτωχό
βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους με ιδιαίτερη προθυμία
γιατί όπου υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο
εκεί υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη.

(«Παραγγελία»104, μτφρ. Αποστολίδης105)

Ο προσεκτικός συσχετισμός διαφόρων ιατρικών απόψεων και ο φωτισμός του προβλήματος από διάφορες πλευρές μπορούν να οδηγήσουν στη σωστή διάγνωση.
Η εξειδίκευση είναι βλαπτική, επειδή οδηγεί στη μονομέρεια.
Αντίθετα, η ανεπάρκεια είναι παραγωγική,
επειδή προσπαθεί να καλύψει την κενότητά της.

Μάθημα για την Υστερία από το Νευρολόγο Jean Martin Charcot. Έργο του Pierre Brouillet.
Παρίσι, Μουσείο Γαλλικής Ιατρικής Σχολής
Lesson on Hysteria by Neurologist Jean Martin Charcot. Work by Pierre Brouillet.
Paris, Museum of the French Medical School
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The confirmation of diagnosis via the therapeutic effect is legitimate
when the examinations fail to diagnose and when, most importantly,
the patient’s life is at risk. Responsibility assists the physician
in reaching a diagnosis, even in cases which are difficult to diagnose.
The tendency to make rare diagnoses
is a primary symptom of specialised physicians.
A sad proof can be found in those who lately style themselves as “specialist” general
practitioners.
The fundamental condition for a good result
is early treatment.
Woe to those, who do not know,
that they do not know, what they do not know.

(Socrates)

Awareness of ignorance is the beginning of wisdom.

(Socrates)

Παιδιά εμβολιάζονται κατά της ευλογιάς. Αριστερά φαίνεται το άλογο,
από του οποίου τον ανοσοποιημένο ορό, παραγόταν το εμβόλιο. Πίνακας του Vincente Borras
Children are vaccinated against smallpox. On the left we can see the horse
that provided the immunised serum to produce the vaccine. Painted by Vincente Borras
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Η επιβεβαίωση της διάγνωσης από το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι θεμιτή,
όταν από τις εξετάσεις δεν είναι δυνατή η διάγνωση, τότε κυρίως,
κινδυνεύει η ζωή του ασθενή. Η υπευθυνότητα βοηθά τον ιατρό
να κάνει τη διάγνωση και στα πιο δύσκολα περιστατικά.
Η διαγνωστική σπανιοπληξία
είναι πρωτεύον σύμπτωμα των εξειδικευμένων.
Θλιβερή απόδειξη συνιστούν και οι εσχάτως αυτοαποκαλούμενοι «ειδικοί» παθολόγοι.
Βασικό όρο για το καλό αποτέλεσμα
αποτελεί η έγκαιρη έναρξη της αγωγής.
Αλίμονο σ’ αυτούς που δεν γνωρίζουν
ότι δεν γνωρίζουν, αυτά που δεν γνωρίζουν.

(Σωκράτης)

Αρχή της σοφίας είναι η γνώση της άγνοιας.

(Σωκράτης)

«Η Σχολή των Αθηνών». Τοιχογραφία του Raffaelo. Μεταξύ άλλων, διακρίνονται ο Πλάτωνας,
ο Αριστοτέλης και ο Πυθαγόρας. Βατικανό, Aποστολικό Παλάτι
“The School of Athens”. Fresco by Raffaello. Among others, it depicts Plato,
Aristotle and Pythagoras. Vatican City, Apostolic Palace
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Despite the fact that Medicine puts up an immense fight, more than a few times it will
be defeated.
The existence of different surgical methods
for the treatment of the same condition irrefutably shows
that the optimal treatment for several diseases
involving surgery is still sought after.
When we feel well, a part of our body
does not remind us of its existence. But if any part
warns us with pain, that means we are definitely not well.

(D. Diderot* 1751)

In difficult diagnostic problems, who is more doubtful, the experienced or inexperienced
physician?
Knowledge is not superior to experience and experience
does not substitute knowledge.
This means that the harmonious coexistence
of the two defines the right doctor.
All men by nature desire knowledge.

(Aristotle, “Metaphysics” 106)

Knowing what someone must do,
does not imply that he will actually do it.

(Augustine**)

The restoration of errors in the anatomical descriptions of Galen’s works was only
achieved after the thorough anatomical studies of A. Vesalius107, which were accepted
thanks to his prestige.

* Denis Diderot (1713 - 1784): Famous French philosopher and writer. He was the inspirer and leader
of the effort to write the Encyclopaedia (1746 - 1780). Along with Voltaire and Rousseau, he is considered one of the most important writers of the 18th century.
** Augustine Hippo (354 - 430): A Christian theologian, whose writings greatly influenced the development of Western Christianity and Western philosophy. Also known as Saint Augustine. He was
baptised Christian in 387 and in 395 he was elected bishop of the Hippo Regius, Numidia. He stood
out for his intense pastoral activity and his work against heresies.
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Η Ιατρική, παρότι, δίδει τον υπέρ πάντων αγώνα, δρέπει, όχι λίγες φορές, τις δάφνες της ήττας.
Οι διαφορετικές εγχειρητικές μέθοδοι
που αφορούν στην αντιμετώπιση της ίδιας πάθησης,
συνιστούν αδιάσειστο επιχείρημα ότι η άριστη θεραπευτική μέθοδος
για αρκετά χειρουργικά νοσήματα τελεί εισέτι υπό αναζήτηση.
Όταν αισθανόμαστε καλά κάποιο τμήμα του σώματός μας
δεν μας υπενθυμίζει την ύπαρξή του. Εάν, όμως, κάποιο
μάς προειδοποιήσει με πόνο αυτό σημαίνει ότι σίγουρα δεν είμαστε καλά.

(D. Diderot*)

Στις δύσκολες διαγνώσεις ποιoς αμφιβάλλει περισσότερο, ο έμπειρος ή ο άπειρος ιατρός;
Η γνώση δεν υπερέχει της εμπειρίας και η εμπειρία δεν υποκαθιστά τη γνώση.
Αυτό σημαίνει ότι η αγαθή συνύπαρξη των δύο απαρτίζει τον σωστό ιατρό.
Τη γνώση την επιζητούν εκ φύσεως
όλοι οι άνθρωποι.

(Αριστοτέλης, «Μετά τα φυσικά»106)
Η γνώση τού τι πρέπει να κάνει κάποιος
δεν προϋποθέτει το γεγονός
ότι -εν τέλει- θα το κάνει πραγματικά.

(Αυγουστίνος**)

Η αποκατάσταση των λαθών, στις ανατομικές περιγραφές των έργων του Γαληνού, επιτεύχθηκε μόνο μετά από τις εμπεριστατωμένες ανατομικές μελέτες του Α.
Vesalius107, οι οποίες έγιναν αποδεκτές χάρις στο κύρος του.

«Η υδρωπική γυναίκα». Ο ιατρός εξετάζει υάλινο
δοχείο με ούρα. Έργο του Gerard Don.
Παρίσι, Μουσείο Λούβρου
“The dropsical woman”. The doctor examines a
glass container with urine. Work by Gerrit Dou.
Paris, Louvre Museum

* Denis Diderot (1713 - 1784): Επιφανής Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας. Είνια ο εμπνευστής και
ηγέτης της προσπάθειας για τη συγγραφή της Εγκυκλοπαίδειας (1746 - 1780). Μαζί με τον Voltaire και
τον Rousseau θεωρείται από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 18ου αιώνα.
** Αυγουστίνος Ιππώνος (354 - 430): Χριστιανός θεολόγος, του οποίου τα γραπτά είχαν πολύ μεγάλη
επιρροή στην ανάπτυξη του Δυτικού Χριστιανισμού και της Δυτικής Φιλοσοφίας. Γνωστός και ως Άγιος
Αυγουστίνος. To 387 βαφτίστηκε Χριστιανός και το 395 εκλέχτηκε επίσκοπος Βασιλικού Ιππώνος της
Νουμιδίας. Ξεχώρισε για την έντονη ποιμαντική του δραστηριότητα και την αντιαιρετική του δράση.
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For all this, Darwin* expressed the view that:
Correcting an error is just as important
as revealing a new idea.

The power of biomedical research, with its rigid dogmatism, resulted in the creation of
applied technology, which made physicians believe that they act at its command, without
taking into account the old and sacred relationship of spiritual contact with the patient.
The risk of profit corroding the physician’s psyche should neither be considered as a
rule, nor be seen as a customary law, nor should we ever reach the point of saying:
Faust sold his soul for youth
while you divest your morals for a little money
In medical science you have only what you know
and you really understand what you believe
and what you trust is nothing but tiny bits of knowledge.

(S. Shapin62)

The immorality of physicians evolves alongside their science,
because the immoral always find new arguments
for defending their positions.
Thus, the modern, improved versions of immorality have minor differences from accepted ethics.
Do not deprive the patient of hope,
but you should only count on the positive results of your science
by accurately calculating
the intensity of negative ones.

* Charles Darwin (1809 - 1882): English naturalist and geologist. In 1831, he left on a five-year expedition aboard the HMS "Beagle" to investigate problems concerning longitudes and latitudes. He
gathered huge quantities of samples from the flora and fauna of the Galapagos Islands. This material,
in 1838, led him to formulate his theory of natural selection, which he suggested was the mechanism
for evolution, as all forms of life originate from common ancestors and have developed differently
over time.
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Για όλα αυτά ο Δαρβίνος*, έχει διατυπώσει την άποψη ότι:
Η διόρθωση ενός λάθους είναι εξίσου σημαντική
με την αποκάλυψη μιας νέας ιδέας.

Η ισχύς της βιοϊατρικής έρευνας, με τον άκαμπτο δογματισμό της, είχε ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία μιας εφαρμοσμένης τεχνολογίας, η οποία έδωσε στον ιατρό την αίσθηση
ότι λειτουργεί κατ’ εντολήν της, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την παλαιά και ιερή σχέση της
ψυχικής επαφής με τον ασθενή.
Ο κίνδυνος άλωσης της ψυχής του ιατρού από το κέρδος δεν πρέπει να θεωρείται κανόνας, ούτε να εκλαμβάνεται ως εθιμικό δίκαιο, αλλά ούτε να φθάνουμε και στο σημείο να
λέμε ότι:
Ο Φάουστ πούλησε την ψυχή του για τη νιότη,
ενώ εσύ εκποιείς την ηθική σου για λίγα χρήματα
Στην ιατρική επιστήμη κατέχεις μόνο όσα γνωρίζεις
και κατανοείς πραγματικά ό,τι πιστεύεις
και ό,τι εμπιστεύεσαι δεν είναι παρά ψήγματα γνώσης.

(S. Shapin62)

Η ανηθικότητα των ιατρών εξελίσσεται παράλληλα με την επιστήμη τους,
επειδή οι ανήθικοι βρίσκουν πάντα καινούργια επιχειρήματα
για την υπεράσπιση των θέσεών τους.
Έτσι, οι βελτιωμένες εκδόσεις της ανηθικότητας της εποχής μας, διαφέρουν ελάχιστα από
την παραδεδεγμένη ηθική.
Μη στερείτε την ελπίδα από τον ασθενή,
εσείς όμως πρέπει να προσβλέπετε μόνον
στα θετικά αποτελέσματα της επιστήμης σας,
υπολογίζοντας με ακρίβεια και την ισχύ των αρνητικών.

* Charles Darwin (1809 - 1882): Άγγλος φυσιοδίφης και γεωλόγος. Το 1831 πήγε με το πλοίο «Βeagle»
σε αποστολή πέντε ετών για τον έλεγχο των προβλημάτων γύρω από τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Συγκέντρωσε τεράστιο όγκο δειγμάτων από τη χλωρίδα και την πανίδα από τα νησιά Γκαλαπάγκος. Το υλικό
αυτό τον οδήγησε, το 1838, στη διατύπωση της θεωρίας του για τον μηχανισμό της φυσικής επιλογής,
μέσω του οποίου πρότεινε ότι συντελείται η εξέλιξη όπου όλα τα είδη ζωής προέρχονται από κοινούς
προγόνους και έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο του χρόνου.
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In his work “Pensées d’un biologiste”, J. Rostand* writes that “The reign of science has
inaugurated a kind of ice age in the spiritual life of mankind, and it has not yet been
demonstrated how the sensitive soul of man will be able to withstand the harsh climate
of the need for logic”.
The essence of his philosophy is reflected in the following quote:
Leave all doors open
but passionately defend the entrance.

The purpose of Medicine is to study humans more deeply, more synthetically, as an
organic whole and not sliced into anatomical systems, as dictated by the more narrow
concept of medical research.
In Medicine, as in other sciences too,
the degrees of certainty, probability and possibility
depend on the sudden and unjustified intervention of the accidental.
Nothing happens without a cause,
but with a cause and by necessity.

(Leucippus*)

Do not count on hope or luck;
trust your science by adapting its doctrines
to the particularity of each case.
In Medicine, the concept of the “accidental” refers both to the aggravation
and improvement of the patient;
the first scenario is described as unfortunate,
while the latter as fortunate.

* Jean Edmond Rostand (1894 – 1977): French writer, moralist, biologist and historian of science. He
became famous as a scientific writer, philosopher and activist.
** Leucippus (5th century B.C.): Greek philosopher, founder of the theory of atomism, master of
Democritus. He was the first to develop the idea that matter is composed of atoms.
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Ο J. Rostand* στο έργο του «Penfées d’ un
biologist», γράφει ότι «Η βασιλεία της επιστήμης εγκαινίασε ένα είδος εποχής παγετώνων
στην πνευματική ζωή της ανθρωπότητας και
δεν έχει ακόμη αποδειχθεί πώς η ευαίσθητη
ψυχή του ανθρώπου θα μπορέσει να αντέξει
στο δριμύ κλίμα της ανάγκης της λογικής».
Χαρακτηριστικό είναι το απόφθεγμά του:
Άφησε όλες τις πόρτες ανοιχτές
αλλά υπερασπίσου με σφοδρότητα
την είσοδο.

Σκοπός της Ιατρικής είναι να μελετήσει τον
άνθρωπο πιο βαθιά, πιο σύνθετα και όχι τεμαχισμένο σε ανατομικά συστήματα, όπως
το απαιτεί η στενή ιατρική έρευνα.
Στην Ιατρική και στις άλλες επιστήμες,
οι διαβαθμίσεις του βέβαιου,
του πιθανού και του όχι αδύνατου,
εξαρτώνται από την αιφνίδια και αναίτια
επέμβαση του τυχαίου.

Οι άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός.
Ο Κοσμάς εκτελεί ουροσκοπία,
ενώ ο Δαμιανός κρατάει δοχείο με φάρμακα
The saints Cosmas and Damian.
Cosmas performs a urology
while Damian holds a drug container

Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο, αλλά όλα προέρχονται από μια λογική αιτία και αναγκαιότητα.

(Λεύκιππος**)

Μην ελπίζετε στην ελπίδα ούτε στην εύνοια της τύχης·
εμπιστευτείτε την επιστήμη σας προσαρμόζοντας τα δόγματά της
στην ιδιαιτερότητα της εκάστοτε περίπτωσης.
Το τυχαίο στην Ιατρική αφορά και στην επιδείνωση
και στην καλυτέρευση του ασθενή·
στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για ατυχία
και στη δεύτερη για εύνοια της τύχης.

* Jean Edmond Rostand (1894 – 1977): Γάλλος συγγραφέας, ηθικολόγος, βιολόγος και ιστορικός
της επιστήμης. Έγινε διάσημος για το έργο του ως επιστημονικός συγγραφέας και φιλόσοφος και ως
ακτιβιστής.
** Λεύκιππος (5ος αι. π.Χ.): Έλληνας φιλόσοφος, εισηγητής της ατομικής θεωρίας, δάσκαλος του Δημόκριτου. Διατύπωσε πρώτος την υπόθεση ότι η ύλη αποτελείται από άτομα.
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9. Medical Errors
Over the last decades, healthcare recipients have expressed media-fuelled concern and
distrust in doctors regarding the issue of medical errors. Although Medicine is not judged
only by the Media or by doctors, but mainly by patients who seek its help, the errors of
physicians are not easily identified:
It is easier to identify one error than many and
it is certainly harder to tell apart from the correct action.
Medical errors are an integral part of medical practice. But society requires the doctor
to be flawless. In the treatise “On Ancient Medicine”108, the author points out the importance of recognising this shortcoming of doctors and replied that:
§ 9. And that physician who makes only small mistakes would win my hearty praise.
Perfectly exact truth is but rarely to be seen.

Admitting to a misdiagnosis requires extensive medical honesty, which we first encounter in the treatises of the Hippocratic Corpus and as described by the author of
“Epidemics” 110 V.
§ 27. My assessment was mislead due to the sutures.

In 1999, the Institute of Medicine (IOM) published a study in the Nat Acad Press111 entitled “The err is human building of a safer health system”, which revealed the magnitude
and importance of medical errors. Physicians are encouraged to believe that medical
errors are unacceptable and that there is no error in Medicine that is not due to medical
negligence.
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9. Ιατρικά Λάθη
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι αποδέκτες των υπηρεσιών υγείας εκφράζουν έναν προβληματισμό και μια δυσπιστία απέναντι στους ιατρούς, λόγω της ανησυχίας, που καλλιεργείται από τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) γύρω από το θέμα των ιατρικών λαθών. Παρότι, η Ιατρική
δεν κρίνεται μόνο από τα ΜΜΕ ή από τους ιατρούς, αλλά κυρίως από τους αρρώστους, που
αναζητούν τη βοήθειά της, εν τούτοις, τα λάθη των ιατρών δεν προσδιορίζονται εύκολα:
Ένα λάθος αναγνωρίζεται ευκολότερα από τα πολλά
και πάντως δυσκολότερα από το σωστό.
Τα ιατρικά λάθη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της άσκησης της Ιατρικής. Πλην όμως,
η κοινωνία απαιτεί από τον ιατρό να είναι αλάνθαστος. Στην πραγματεία «Περί Ἀρχαίης Ἰητρικῆς»108 ο συγγραφέας της επεσήμανε τη σπουδαιότητα που έχει η αναγνώριση αυτής της
αδύναμης πλευράς του ιατρού και απάντησε ότι:
§ 9. Κἄν ἐγὼ τοῦτον τὸν ἰητρόν ἰσχυρῶς
ἐπαινέοιμι τὸν σμικρὸ ἁμαρτάνοντα·
τὸ δ’ ἀκριβὲς ὀλιγάκις ἐστὶ κατιδεῖν.
§ 9. Και εγώ θα επαινούσα πολύ εκείνον
τον ιατρό που διαπράττει μικρά σφάλματα·
γιατί το αλάνθαστο είναι σπάνιο.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης109)

Η παραδοχή μιας λανθασμένης διάγνωσης
απαιτεί υψηλό επίπεδο ιατρικής εντιμότητας, την οποία συναντάμε για πρώτη φορά
στις πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής και όπως γράφει ο συγγραφέας του βιβλίου «Ἐπιδημιών»110 V.
§ 27. Ἔκλεψαν δέ μου τήν γνώμην αἱ ραφαί.
§ 27. Μου έκλεψαν τη γνώμη οι ραφές.

Το Institute of Medicine (IOM) δημοσίευσε,
το 1999, μελέτη στο Nat Acad Press111 με
τίτλο «The err is human bulding of a safer
health system» (Το λάθος είναι η ανθρώπινη δημιουργία ενός ασφαλέστερου συστή-

Σκηνή τοκετού. Πήλινο σύμπλεγμα, 5ος αι. π.Χ.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Birth scene. Clay complex, 5th century B.C.
Athens, National Archaeological Museum
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The image that we have of the past
and the positions we support for the future
are based on our knowledge of past mistakes
and are formed by the feelings, needs and desires of the present.
The knowledge of past mistakes is
a prerequisite for the possible success of the present.
So the question is whether mistaken views and theories should be revised or rejected
from the beginning?
After many fruitless efforts to become a member of the College of Physicians and in reaction to the selfishness of his colleagues, Gerolamo Cardano*112 wrote a treatise tilted
“The Bad Practice of Healing among Modern Doctors” In this book, he records 72 errors
committed by physicians in practising medicine.

Μάθημα ανατομίας από τον Dr Willem van der Meer. Πίνακας του Michiel Jansz van Mierevelt
Anatomy lesson of Dr Willem van der Meer. Painted by Michiel Jansz van Mierevelt
* Gerolamo Cardano (1501-1576): Italian physician, philosopher, astronomer, religious scientist, musician and mathematician. He was one of the pioneers of Psychiatry.
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ματος υγείας), η οποία αποκάλυψε το μέγεθος αλλά και τη σημασία των ιατρικών λαθών.
Στους ιατρούς καλλιεργείται η αντίληψη ότι τα λάθη της Ιατρικής είναι απαράδεκτα και ότι
δεν υπάρχει λάθος στην Ιατρική που να μην οφείλεται σε ιατρική αμέλεια.
Η εικόνα που σχηματίζουμε για το παρελθόν
και οι θέσεις που υποστηρίζουμε για το μέλλον,
βασίζονται στις γνώσεις μας από τα σφάλματα του παρελθόντος
και διαμορφώνονται από τα αισθήματα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του παρόντος.
Η γνώση των σφαλμάτων του παρελθόντος αποτελεί
την απαραίτητη προϋπόθεση για την πιθανή επιτυχία του παρόντος.
Έτσι το ερώτημα που τίθεται είναι: αν οι εσφαλμένες απόψεις και θεωρίες πρέπει να διορθώνονται ή να απορρίπτονται εξ αρχής;
Ο Jerolamo Cardano*112 μετά από πολλές άκαρπες προσπάθειες να γίνει μέλος του Κολλεγίου των ιατρών και σε αντίδραση προς τον εγωισμό των συναδέλφων του, γράφει την πραγματεία
«Περί την κακή άσκηση της Ιατρικής υπό των σύγχρονων ιατρών». Στο βιβλίο αυτό καταχωρεί
72 σφάλματα που διαπράττουν οι ιατροί στην πρακτική άσκηση της Ιατρικής τους επιστήμης.

Η πρώτη μεταμόσχευση κνήμης Μαυριτανού σε λευκό, από τους αγίους Κοσμά και Δαμιανό, 6ος αι. μ.Χ.
The first transplant of a leg from a Moor to a white person, by the saints Cosmas and Damian,
6th c. A.D.
* Jerolamo Cardano (1501 - 1576): Ιταλός ιατρός, φιλόσοφος, αστρονόμος, θρησκειολόγος, μουσικός
και μαθηματικός. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της Ψυχιατρικής.
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If the best doctor is the one who makes the fewest errors,
then a good doctor is one who makes no more than few.

To err is human too. However, there can be no good and bad doctors. This means that
good doctors are the ones who will make the least and the smallest mistakes.
When it comes to health,
even the smallest error should be promptly detected and addressed,
before it grows and gets out of control.
If we are to name “experience” the repetition of the same error
in the same problem with a gradually reduced sense of responsibility
to make up for ignorance, then we would rather have inexperience,
which first, admits to lack of knowledge and
second seeks a new solution to the same problem each time.

Ασθενείς συρρέουν στους ναούς του Ασκληπιού με σκοπό να τους θεραπεύσει.
Πίνακας του Robert Thom
Patients flocked to the temples of Asklepios in order to cure them.
Painted by Robert Thom
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Αν καλύτερος ιατρός είναι αυτός που κάνει τα λιγότερα λάθη,
τότε καλός είναι αυτός που δεν κάνει περισσότερα από τα λίγα.

Και τα λάθη είναι ανθρώπινα. Παρά ταύτα δεν μπορεί να υπάρχουν καλοί και κακοί ιατροί.
Αυτό σημαίνει ότι καλοί είναι αυτοί που θα κάνουν τα λιγότερα και τα μικρότερα λάθη.
Το μικρότερο λάθος, όταν αφορά στην υγεία
πρέπει να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα,
προτού γίνει μικρό και ανεξέλεγκτο.
Αν εμπειρία είναι να επαναλαμβάνεις το ίδιο λάθος στο ίδιο πρόβλημα
με μικρότερο, κάθε φορά, αίσθημα ευθύνης προκειμένου
να καλύψεις την άγνοιά σου, τότε είναι προτιμότερη η απειρία,
η οποία, αφενός παραδέχεται την αμάθεια,
αφετέρου αναζητεί καινούργια, κάθε φορά, λύση για το ίδιο πρόβλημα.

O «πατέρας» της Aνατομίας Andreas Vesalius με τους φοιτητές του, σε μάθημα ανατομίας.
Πίνακας του Robert Thom
The “father” of Anatomy Andreas Vesalius with his students, in an anatomy lesson.
Painted by Robert Thom
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In Medicine, when minor errors are ignored,
there are two strong possibilities:
these errors will either become one major error that can be fatal,
or they will become larger and non-treatable.
Today, medical errors are the third cause of death of patients, after cardiovascular and
malignant diseases (cancer). This means that modern science either adds more problems than it solves, or that its overuse hurts instead of benefiting health.
Human errors are rectifiable, as
long as humans accept their responsibility
even for minimal harm to the victim.
Some errors are corrected with new errors, because the fault they hide seems real. This
means that even great scientists and pioneering scholars can make serious errors that
are barely distinguished from false truths. Thus, we reach a paradox where:
Μuch of our knowledge is incomplete or wrong
while most of our thoughts are not moral.
The physicians’ omission to discuss their mistakes has caused great damage in
medical practice as a whole. Correct actions in Medicine are immeasurably more than
errors. But an error never has equal value with a correct course of action.
Medical errors do not always “die” with patients.
Remember that when I easily criticise your mistakes, I use the same arguments
with leniency, with which I criticised myself more strictly when I made your mistakes.
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Στην Ιατρική, όταν παραβλέπονται τα μικρά λάθη,
υπάρχουν δύο ισχυρά ενδεχόμενα:
ή να γίνουν ένα μεγάλο λάθος ικανό να προκαλέσει τον θάνατο
ή να γίνουν μεγαλύτερα και μη αντιμετωπίσιμα.
Τα ιατρικά λάθη, σήμερα, συνιστούν την τρίτη -κατά σειρά- αιτία θανάτου των πασχόντων,
μετά τα καρδιαγγειακά και τα κακοήθη νοσήματα (καρκίνος). Αυτό σημαίνει ότι η σύγχρονη
επιστήμη είτε προσθέτει περισσότερα προβλήματα απ΄ όσα επιλύει είτε ότι η κατάχρησή της
βλάπτει αντί να ωφελεί την υγεία.
Τα λάθη που έχουν ως αιτία τον άνθρωπο θεραπεύονται,
εφόσον αυτός αποδέχεται την ευθύνη του
και για την ελάχιστη βλάβη του θύματος.
Υπάρχουν λάθη που διορθώνονται με καινούργια λάθη, επειδή το σφάλμα που κρύβουν
μοιάζει αληθινό. Αυτό σημαίνει ότι τα σοβαρά λάθη που απέχουν ελάχιστα από τις ψευδείς
αλήθειες, διαπράττονται από σπουδαίους επιστήμονες και πρωτοπόρους μελετητές. Έτσι,
φτάνουμε στο παράδοξο:
Αρκετές γνώσεις μας να είναι ατελείς ή λανθασμένες,
ενώ οι περισσότερες σκέψεις μας δεν είναι ηθικές.
Η παράλειψη των ιατρών να συζητούν τα λάθη τους, έχει προκαλέσει μεγάλη ζημία
στην ιατρική πράξη στο σύνολό της. Τα ορθά στην Ιατρική είναι ασυγκρίτως περισσότερα
από τα λάθη. Ένα λάθος όμως δεν ισούται ποτέ με ένα σωστό.
Το ιατρικά λάθη δεν «πεθαίνουν», πάντα, μαζί με τους ασθενείς.
Να θυμάσαι ότι όταν επικρίνω με ευχέρεια τα σφάλματά σου, χρησιμοποιώ με επιείκεια τα ίδια επιχειρήματα, με τα οποία κατέκρινα αυστηρότερα τον εαυτό μου, όταν
διέπραξα τα λάθη σου.
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10. Medical Responsibility
Medical negligence and the resulting responsibility are deeply rooted in the history of medicine. The doctor’s responsibility towards patients has been recognised
since the time of Hippocrates. The first
to identify medical responsibility were the
Babylonians, with the Code of King Hammurabi113, which was drawn up during his
reign. It is the first legal code in history,
known as the “Hammurabi Code”.
The “Hammurabi Code” dates back to
1900 B.C. and it is the oldest known collection of laws. It is inscribed in the Akkadian language, on a black basalt stele. It
was discovered in 1901 in Sousa, Elam, in
modern-day Iran and is currently on display
in the Louvre Museum114. The later “The
Law of Moses” contains several similarities
to the laws of the “Hammurabi Code”. The
historical value of the code’s content is important. This is illustrated by the fact that
for the first time it established the concept
of doctors’ criminal and civil responsibility.
When doubt is subjugated,
ignorance becomes invincible.

Ο Ασκληπιός ήταν ο θεός της Ιατρικής
στην αρχαία Ελλάδα
Asclepius was the god of Medicine
in ancient Greece

The issue of medical responsibility is debated internationally among doctors because it is
associated with making everyday medical decisions, regardless of importance. Although
doctors may act as consultants, but when taken, their decisions become an enforceable
reality. This is one of the reasons why the patient’s informed consent is sought in recent
years for every medical act. As the writer of the treatise “On Places in man” supports,
the objective of Medicine is only to benefit the patient, despite any inherent difficulties,
such as those mentioned in paragraph.
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10. Ιατρική Ευθύνη
Η ιατρική αμέλεια και η ευθύνη που προκύπτει από αυτήν, έχουν βαθιές ρίζες στην
ιστορία της Ιατρικής. Η ευθύνη του ιατρού
απέναντι στον ασθενή έχει αναγνωριστεί από
την εποχή του Ιπποκράτη. Οι πρώτοι, όμως,
που προσδιόρισαν την ιατρική ευθύνη ήταν
οι Βαβυλώνιοι με τον Κώδικα του βασιλιά
Hammurabi, ο οποίος συντάχτηκε στη διάρκεια της βασιλείας του113. Είναι ο πρώτος
νομικός κώδικας στην Ιστορία, που έμεινε
γνωστός ως «Κώδικας του Hammurabi».
Ο «Κώδικας του Hammurabi» χρονολογείται από το 1900 π.Χ. και αποτελεί την
αρχαιότερη γνωστή συλλογή νόμων. Είναι
γραμμένος στην ακκαδική γλώσσα, σε μια
στήλη από μαύρο βασάλτη. Ανακαλύφθηκε
το 1901 στη Σούσα του Ελάμ, στο σημερινό
Ιράν και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο του
Λούβρου114. Ο μεταγενέστερος «Ο Νόμος
του Μωυσή» περιέχει αρκετές ομοιότητες με
τους νόμους του «Κώδικα του Hammurabi».
Η ιστορική αξία του περιεχομένου του Κώδικα είναι σημαντική. Αυτό φαίνεται από το
γεγονός ότι πρώτη φορά καθιερώνεται η έννοια της ποινικής και πολιτικής ευθύνης του
ιατρού.
Όταν υποτάσσεται η αμφιβολία,
η άγνοια γίνεται ακατανίκητη.

Ο Ιπποκράτης με αμφίεση αγίου, κρατώντας
το βιβλίο με τον πρώτο «Αφορισμό». Aπό
χειρόγραφο του Ακτουάριου Ιωάννη - Ζαχαρία,
13ος αι. μ.Χ. Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη
Hippocrates with the attire of saint holding the
book with the first “Aphorism”. A miniature of
a manuscript of Johannes Zacharias Actuarius,
13th c. A.D. Paris, National Library

Το θέμα της ιατρικής ευθύνης αποτελεί, διεθνώς, αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ιατρών, γιατί συνδέεται με τη λήψη ιατρικών αποφάσεων στην καθημερινή ιατρική πράξη,
ανεξάρτητα από τη βαρύτητά της. Μπορεί ο ρόλος του ιατρού να είναι συμβουλευτικός,
πλην όμως, όταν ληφθεί η απόφαση, αποκτά εκτελεστικό χαρακτήρα. Αυτός είναι ένας από
τους λόγους που τα τελευταία χρόνια για κάθε ιατρική πράξη απαιτείται γραπτή συναίνεση
του ασθενή (Inform Concern).
Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας της πραγματείας, «Περὶ τόπων τῶν κατὰ ἂνθρωπον»83, στόχος της Ιατρικής είναι μόνο να ωφελεί τον ασθενή, με δεδομένες τις όποιες εγγενείς δυσκολίες, όπως αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 41.
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§ 41. Medicine cannot be taught quickly,
because it does not have steadfast principles84.

However, since there are many cases in which the physician’s judgement will be put to
test, Hippocratic physicians added to the “principle of the golden mean” the supreme
axiom, as described in the treatise “Epidemics I” 115.
§ 5. Have two special objects in view with regard to disease,
to do good or to do no harm.

This operated as a rule of thumb for prudent and busy doctors. At the same time, it established the ultimate purpose of medicine as well as the limits of doctors’ responsibility116.
Thus, in the treatise “Epidemics I” 115, we read:
§ 5. The physician must be able to tell the antecedents,
know the present and foretell the future, must mediate these things.
The physician must have two special objects in view with regard to disease:
To do good or to do no harm. Art consists of three factors:
The disease, the patient and the doctor. The physician is the servant of the art.
The patient must help the doctor to be able to fight the disease117.

O εφευρέτης του στηθοσκόπιου René Laennec. Πίνακας του Robert Thom
The inventor of the stethoscope, René Laennec. Painted by Robert Thom
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§ 41. Την Ιατρική δεν είναι δυνατό να την μάθει κανείς γρήγορα,
επειδή σ’ αυτήν δεν μπορεί να υπάρξουν αμετακίνητες αρχές.

(μτφρ. Αποστολίδης84)

Επειδή, όμως, οι περιπτώσεις στις οποίες θα δοκιμαστεί η ορθή κρίση του ιατρού δεν είναι
λίγες, οι ιπποκρατικοί ιατροί πρόσθεσαν στην «αρχή της μεσότητας», όπως περιγράφεται
στην πραγματεία «Ἐπιδηµιῶν Α'» το υπέρτατο δόγμα115.
§ 5. Τοῦ ἀσκέειν περὶ τὰ νουσήματα, δὺο,
ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτειν.

Το παραπάνω, λειτούργησε ως τροχοπέδη για τον σώφρονα αλλά και για τον πολυπράγμονα ιατρό. Παράλληλα, καθόρισε και τον υπέρτατο σκοπό της Ιατρικής, καθώς και τα όρια
ευθύνης των ιατρών116. Έτσι, στην πραγματεία, «Ἐπιδηµιῶν Α'»115, διαβάζουμε:
§ 5. Λέγειν τὰ προγενόμενα·
γιγνώσκειν τὰ παρεόντα·
προλέγειν τὰ ἐσόμενα· μελετᾷν ταῦτα·
ἀσκέειν, περί τὰ νουσήματα, δύο,
ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτειν.
Ἡ τέχνη διὰ τριῶν, τὸ νούσημα,
ὁ νοσέων, καὶ ὁ ἰητρὸς·
ὁ ἰητρὸς, ὑπηρέτης τῆς τέχνης·
ὑπεναντιοῦσθαι τῷ νοσὴματι
τὸν νοσεύοντα μετὰ τοῦ ἰητροῦ χρὴ.
§ 5. Πρέπει να έχει κανείς υπόψη του
τα προηγούμενα·
να γνωρίζει την παρούσα κατάσταση
και να προλέγει τα μέλλοντα να συμβούν,
να εξετάζει προσεκτικά αυτά τα πράγματα.
Πρέπει να έχει υπόψη του κανείς
στις αρρώστιες δύο πράγματα:
Να είναι ωφέλιμος ή τουλάχιστον
να μην είναι επιβλαβής.
Η τέχνη συνίσταται από τρεις παράγοντες:
Την αρρώστια, τον άρρωστο και τον ιατρό.
Ο ιατρός είναι ο υπηρέτης της τέχνης.
Ο άρρωστος πρέπει να βοηθά τον ιατρό
για να μπορέσει να καταπολεμήσει
την αρρώστια.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης117)

Ο ανατόμος Montino de Luzzi διδάσκει
και οι φοιτητές τέμνουν το πτώμα.
Μπολόνια, Instituto Rizzoli
The anatomist Montino de Luzzi teaches
and the students dissect the corpse.
Bologna, Instituto Rizzoli
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In Hippocrates’ “Aphorisms” 113 we read:
7.87 What medicines do not heal, the lance will;
What the lance does not heal, fire will.

The patient’s final diagnosis, from a moral point of view,
remains the responsibility of the treating physician.
This means that in case of error
the co-operating specialists assume only legal responsibility.
Responsible persons implicitly assume the responsibility and consequences of their actions, while the irresponsible advise others to assume their share of responsibility, thus
hoping that there will not be any responsibility left for themselves.
Medical acts are not justified when there is simple consensus, as often implied.
Medical acts are considered fair
only when the conditions of permissibly dangerous action are met.
He who acts much, makes many mistakes.

(Menander, “One-Verse Maxims” )

Ο γιατρός εξετάζει μικρό ασθενή. Πίνακας του Morgan Weistling
The physician examines a young patient. Painted by Morgan Weistling
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Στο έργο «Ἀφορισμοί»113 του Ιπποκράτη διαβάζουμε:
7.87 Ὁκὸσα φὰρμακα οὐκ ἰῆται, σὶδηρος ἰῆται·
ὅσα σὶδηρος οὐκ ἰῆται, πῦρ ἰῆται.
7.87 Όσα νοσήματα δεν θεραπεύονται με φάρμακα,
θεραπεύονται με τις εγχειρήσεις·
όσα δεν θεραπεύονται με τις εγχειρήσεις,
θεραπεύονται με τις καυτηριάσεις.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης119)

Η τελική διάγνωση του ασθενή, από ηθική άποψη,
παραμένει ευθύνη του θεράποντος ιατρού.
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση λάθους
οι συνεπίκουρες ειδικότητες έχουν μόνο νομική ευθύνη.
Οι υπεύθυνοι άνθρωποι αναλαμβάνουν σιωπηρά την ευθύνη και τις συνέπειες των πράξεών τους, ενώ οι ανεύθυνοι συμβουλεύουν τους άλλους να αναλάβουν την ευθύνη που
τους αναλογεί, ελπίζοντας ότι έτσι δεν θα μείνει καθόλου ευθύνη για τους ίδιους.
Οι ιατρικές πράξεις δεν δικαιολογούνται όταν υπάρχει απλή συναίνεση, όπως συχνά αφήνεται να εννοηθεί.
Οι ιατρικές πράξεις δεν θεωρούνται άδικες,
μόνο όταν τηρούνται οι όροι
της επιτρεπόμενης κινδυνώδους δράσης.
Όποιος αποτολμά πολλά, διαπράττει και πολλά σφάλματα.
(Μένανδρος, «Γνῶμαι Μονόστιχοι»)
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11. Medical Philosophy
Over time, the relationship between Medicine and Philosophy has been a matter of
concern for doctors and philosophers, as well as scholars of the history of these sciences. The relationship between these two sciences is very old, originating in ancient
times, and very close. Elements of their parallel course can be found in the presocratic
philosophers. As mentioned in the treatise “On Decency” 120, Philosophy and Medicine
share many elements.
§ 5. Therefore, one should use this common ground;
transfer and apply Philosophy in Medicine
and Medicine in Philosophy.
The doctor-philosopher is equal to the gods, as there is no great difference
between Philosophy and Medicine;
any quality found in the former is also found in the latter;
disinterestedness, caution, modesty, decency in appearance,
knowledge, judgement, calmness, stability in meetings, cleanliness,
expression of opinions, knowledge of things beneficial and necessary in life,
negation of impurity, exemption from superstition, prevalence of the divine.

For the creation of a medical personality,
Galen presupposes a link between Philosophy and Medicine. In his work “The
Best Doctor is Also a Philosopher” 122, he
writes:
He must, therefore,know
all the parts of philosophy:
the logical, the physical, and the ethical...
Philosophy is necessary to doctors,
clearly all true doctors
must also be philosophers.

Η Ακαδημία Πλάτωνος συνεδριάζει.
Μωσαϊκό στην Πομπηία
Plato's Academy is having a meeting.
Mosaic in Pompeii
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11. Ιατρική Φιλοσοφία
Η σχέση Ιατρικής και Φιλοσοφίας έχει προβληματίσει διαχρονικά τους ιατρούς και τους
φιλοσόφους, καθώς και τους μελετητές της ιστορίας των επιστημών αυτών. Οι σχέσεις
των δύο αυτών επιστημών, είναι τόσο παλιές, με την προέλευσή τους να ανάγεται στους
αρχαίους χρόνους, αλλά και τόσο στενές. Στοιχεία παράλληλης πορείας τους συναντάμε
στους προσωκρατικούς φιλοσόφους.
Ανάμεσα στη Φιλοσοφία και την Ιατρική υπάρχουν πολλά κοινά σημεία, όπως αναφέρεται
στην πραγματεία, «Περί Εὐσχηµοσύνης»120.
§ 5. Διὸ δεῖ ἀναλαμβάνοντα τουτέων τῶν προειρημένων ἕκαστα,
μετάγειν τὴν σοφίην ἐς τὴν ἰητρικὴν καὶ τὴν ἰητρικὴν ἐς τὴν σοφίην.
Ἰητρὸς γὰρ φιλόσοφος ἰσόθεος· οὐ πολλὴ γὰρ διαφορὴ ἐπὶ τὰ ἕτερα·
καὶ γὰρ ἔνι τὰ πρὸς σοφίην ἐν ἰητρικῇ πάντα, ἀφιλαργυρίη, ἐντροπή,
ἐρυθρίησις, καταστολή, δόξα, κρίσις, ἡσυχίη, ἀπάντησις, καθαριότης, γνωμολογίη,
εἴδησις τῶν πρὸς βίου χρηστῶν καὶ ἀναγκαίων,
ἀκαθαρσίης ἀπεμπόλησις, ἀδεισιδαιμονίη, ὑπεροχὴ θεία.
§ 5. Έτσι, πρέπει, παίρνοντας κανείς το καθένα από τα σημεία που αναφέραμε,
να μεταφέρει και να εφαρμόζει τη Φιλοσοφία στην Ιατρική
και την Ιατρική στη Φιλοσοφία.
Ο ιατροφιλόσοφος είναι ίσος προς τους θεούς, γιατί δεν υπάρχει
μεγάλη διαφορά μεταξύ Φιλοσοφίας και Ιατρικής·
ό,τι υπάρχει στην πρώτη, βρίσκεται και στη δεύτερη·
αφιλοκέρδεια, επιφύλαξη, σεμνότης, ευπρέπεια στην εμφάνιση,
γνώση, κρίση, ηρεμία, σταθερότης στις συναντήσεις, καθαριότης,
έκφραση γνωμών, γνώση των ωφέλιμων και αναγκαίων στη ζωή,
απεμπόληση της ακαθαρσίας, απαλλαγή από δεισιδαιμονίες, επικράτηση του θείου.

(μτφρ. Κ. Εμμανουήλ121)

Ο Γαληνός, για τη δημιουργία της ιατρικής προσωπικότητας, προϋποθέτει σύνδεση Φιλοσοφίας και Ιατρικής. Στο έργο του «Ὄτι ὁ ἄριστος ἰατρός καί φιλόσοφος»122 γράφει:
Φιλοσοφίας ἔχει τά μέρη τό τε λογικόν καί τό φυσικόν
καί τό ἠθικόν… ἀναγκαία τοῑς ἰητροῑς ἒστιν ἡ φιλοσοφία,
δῆλον ὡς, ὅστις ἂν ἄριστος ἰατρὸς ᾖ, πάντως οὗτος ἒστι και φιλόσοφος.
Να κατέχει όλους τους τομείς της Φιλοσοφίας,
δηλαδή τη λογική, τη φυσική και την ηθική… είναι αναγκαία στους ιατρούς η Φιλοσοφία,
είναι φανερό ότι όποιος είναι τέλειος ιατρός, οπωσδήποτε αυτός είναι και φιλόσοφος.

(μτφρ. Φιλολογική ομάδα «Κάκτος»123)
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§ 5. You must... transfer wisdom into Medicine
and Medicine into wisdom124.
All true doctors must also be philosophers.

(Galen122)
It is a difficult moment when the physician
must also express the philosopher inside him;
when he has to move away from science
and allow his mind to comprehend and grasp
the deeper meaning that defines human nature in its essence.
If Philosophy is a “study of death”,
as Plato says in Phaedon,
then Medicine, which seeks to postpone it,
is by definition a philosophical science.

The term doctor-philosopher is first used in the early 18th century, preceded by the term
doctor-sophist, which appears in the 8th century AD. It is certainly no coincidence that,
until recently, only doctors received the distinction Doctor of Philosophy (doctor-philosophers). The above honorary distinction also reflects another demand of society regarding
doctors, who are uniquely called to balance between the humanities and sciences.
He who learns but does not think is lost.
He who thinks but does not learn is in great danger.

(Confucius*)

The recognition of medicine
lies in the morals and ethics of doctors125.

Everyone should be aware
that it requires a lot of maturity
to know that you do not know.

* Confucius (551 - 479) B.C.: Chinese thinker and social philosopher. His teachings were recorded
in the book “Analecta”. Confucius’ influence on Chinese history compares with that of Socrates in
the West.
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§ 5. Πρέπει... να μεταβιβάζεις τη σοφία στην Ιατρική
και την Ιατρική στη σοφία124.
Ὅστις ἂν ἰατρός, ἦ, πάντως οὗτος ἔστι και φιλόσοφος.

(Γαληνός122)
Όποιος είναι ιατρός, πρέπει να είναι και φιλόσοφος.

(μτφρ. Φιλολογική ομάδα «Κάκτος»123)
Η δύσκολη, είναι ακριβώς η στιγμή που ο ιατρός πρέπει
να εκφράσει και τον φιλόσοφο, που πάντα κρύβει μέσα του.
Να σταθεί σε απόσταση από την επιστήμη
και να αφήσει τον νου να κατανοήσει και να συλλάβει
το βαθύτερο νόημα, που αγγίζει την ανθρώπινη φύση στην ουσία της.
Αν η Φιλοσοφία είναι «μελέτη θανάτου»,
όπως αποφαίνεται ο Πλάτων στον Φαίδωνα,
τότε η Ιατρική που επιδιώκει την αναβολή του,
είναι εξ ορισμού φιλοσοφική επιστήμη.

Η λέξη ιατροφιλόσοφος απαντά από τις αρχές του 18ου αι., ενώ προηγείται του ιατροσοφιστή που αναφέρεται στον 8ο αι. Ασφαλώς δεν είναι τυχαίο ότι στα νεότερα χρόνια μόνον οι
ιατροί έτυχαν της προσωνυμίας του φιλόσοφου (ιατροφιλόσοφοι). Η προηγούμενη τιμητική
διάκριση ερμηνεύει και μια δεύτερη απαίτηση της κοινωνίας, που αφορά και πάλι στους
ιατρούς οι οποίοι πρέπει, μόνον αυτοί, να είναι άνθρωποι και επιστήμονες.
Αυτός που μαθαίνει αλλά δεν σκέπτεται, έχει χαθεί.
Αυτός που σκέπτεται αλλά δεν μαθαίνει, κινδυνεύει.

(Κομφούκιος*)

Η καταξίωση της ιατρικής
επαφίεται στο ήθος και την ηθική των ιατρών125.

Ο καθένας πρέπει να ξέρει
ότι το να γνωρίζεις ότι δεν γνωρίζεις
απαιτεί μεγάλη ωριμότητα.

* Κομφούκιος (551 – 479) π.Χ.: Κινέζος διανοητής και κοινωνικός φιλόσοφος. Οι διδαχές του καταγράφηκαν στο βιβλίο με τον τίτλο «Ανάλεκτα». Η επιρροή του Κομφούκιου στην κινεζική ιστορία συγκρίνεται
με εκείνη του Σωκράτη στη Δύση.
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12. The “Good” Doctor
By writing, on a personal level, after completing my service as a hospital physician, I feel
the need to make a small contribution to the question:
“Who is a good doctor? How can he become a good doctor? Or where did our
ideas about good or bad doctors come from?”
The whole process is very simple if you believe in it. It begins with the physicians’ willingness to listen carefully to their patients. They can only manage this if they can place
themselves in the patient’s position. Thus, kindly and calmly, as the circumstance requires, sober, without appearing as if they have only 10 minutes to spare, leaving their
pen down, they should sit close to the patient if possible, face to face, not behind some
heavy desk. Under no circumstances should the doctor remain standing in front of the
patient.
The good doctor is an idea, a concept instinctively understood by everyone because it
includes all the positive elements associated with patients126.

Χειρουργική επέμβαση στην αρχαία Ινδία. Πίνακας του Robert Thom
Surgery in Ancient India. Painted by Robert Thom
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12. Ο «Καλός» Ιατρός
Γράφοντας, σε προσωπικό επίπεδο, μετά και τη λήξη της υπηρεσίας μου ως νοσοκομειακού ιατρού, αισθάνομαι την ανάγκη να προσθέσω ένα λιθαράκι στο ερώτημα:
«Ποιος είναι ο καλός ιατρός; Πώς μπορεί να γίνει ο καλός ιατρός; Ή από πού προέρχονται οι ιδέες μας για τον καλό ή τον κακό ιατρό;»
Η όλη διαδικασία είναι πολύ απλή, αν πιστέψεις σ’ αυτή. Αρχίζει με τη «διάθεση» του ιατρού να ακούει προσεκτικά τον ασθενή του. Αυτό θα το επιτύχει αν μπορεί να τοποθετήσει
τον εαυτό του στη θέση του ασθενή. Έτσι, με καλή θέληση, η οποία θα εκπέμπει την ψυχική ηρεμία, που πρέπει να τον διακατέχει, όπως απαιτεί η περίσταση, νηφάλιος, χωρίς την
έκφραση του ανθρώπου που δείχνει ότι έχει μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή του, αφήνοντας
κάτω το στυλό του, ει δυνατόν κοντά στον ασθενή, πρόσωπο με πρόσωπο, όχι πίσω από
ένα βαρύ γραφείο. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ο ιατρός να παραμένει όρθιος απέναντι
στον ασθενή.
Ο καλός ιατρός είναι ιδέα, είναι μια έννοια που γίνεται αντιληπτή απ’ όλους, γιατί περικλείει
όλα τα θετικά στοιχεία που καλύπτουν τον ασθενή126.

Η λήψη του ιστορικού του ασθενή και η εξέτασή του από τον ιατρό. Έργο του John William Waterhouse
A physician taking the patient's history and examining him. Work by John William Waterhouse
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In “How doctors think”, J. Groopman*127 supports that:
Medical competence can’t be separated
from communication skills.
There is no compensation.

We must not forget that our patient is not ±SD but a complete psychosomatic entity and
must be treated as such.
Do not forget that what cannot be cured can be relieved;
and what is relieved alleviates the lurking anguish of death.
A good physician is a scientist who is morally unimpeachable
and adequately trained for his speciality.
During the practice of medicine, the doctor communicates with many people, confronts
and experiences situations that are full of human pain, sometimes unusual behaviours,
but also true stories of love, appreciation and respect.
In this context, emotional expression should not be excessive,
because it affects medical judgement even more than detachment.
Beyond all this, the doctor is perhaps the only person that comes in direct contact with
all aspects of the patient’s character. The processes followed in every meeting remain
engraved in his memory as a distinct part of his communication with the patient. There
are, as K. Gardikas128 writes* in his narratives:
Moments when I experienced the beauty of recognising effort,
when I was proved right and rare moments of the sorrow of silent guilt, injustice,
but luckily, never moments of the wild pleasure of revenge.

This phrase contains the entire philosophy of medical service, at a time of major economic problems and the associated difficulties of providing the means for better health
services.

* Jerome Groopman: Professor at the “Dina and Raphael Recanati” Medical School “Beth Israel Deaconess” of Boston. Harvard Medical School and head of Experimental Medicine at the Medical Centre
He has a permanent column in the New Worker magazine.
** Konstantinos Gardikas (1913 - 2003): Professor of Medicine at the University of Athens, Doctor of
Philosophy and prolific writer.
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Ο J. Groopman*127 στο έργο του «Πώς σκέφτονται οι ιατροί» υποστηρίζει ότι:
Η ιατρική ικανότητα δεν είναι δυνατόν να διαχωριστεί
από τις επικοινωνιακές δεξιότητες.
Συμψηφισμός δεν υπάρχει.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ασθενής μας δεν είναι ±SD αλλά μια πλήρης ψυχοσωματική
οντότητα και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζεται.
Μη λησμονείτε πως ό,τι δεν θεραπεύεται, παρηγορείται·
και ό,τι παρηγορείται γαληνεύει την ενεδρεύουσα αγωνία του θανάτου.
Καλός ιατρός ονομάζεται ο ηθικώς ανεπίληπτος
και επαρκώς καταρτισμένος για τα δεδομένα
της ειδικότητάς του επιστήμονας.
Στη διάρκεια της άσκησης της Ιατρικής ο ιατρός επικοινωνεί με πολλούς, έρχεται αντιμέτωπος και βιώνει καταστάσεις που αναβλύζουν ανθρώπινο πόνο, ενίοτε, ασυνήθεις συμπεριφορές, αλλά και αληθινές ιστορίες αγάπης, εκτίμησης και σεβασμού.
Στο πλαίσιο αυτό, η εξωτερίκευση του συναισθήματος
δεν πρέπει να είναι υπέρμετρη, γιατί βλάπτει την ιατρική κρίση
περισσότερο από την ψυχρότητα.
Πέρα απ’ όλα αυτά, ο ιατρός είναι, ίσως, ο μόνος λειτουργός που έρχεται σε άμεση επικοινωνία με όλες τις πτυχές του χαρακτήρα του ασθενή. Οι διεργασίες που ακολουθούνται,
σε κάθε συνάντηση, παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη του ως ένα ξεχωριστό κομμάτι
της επικοινωνίας του με τον άρρωστο. Υπάρχουν, όπως γράφει ο Κ. Γαρδίκας**128 στις
αφηγήσεις του:
Στιγμές που δοκίμασα την ομορφιά της αναγνώρισης της προσπάθειας,
που δικαιώθηκα και σπάνια τη λύπη της σιωπηλής ανοχής, της αδικίας,
αλλά ευτυχώς ποτέ την άγρια ηδονή της εκδίκησης.

Στην πρόταση αυτή περιέχεται όλη η φιλοσοφία της ιατρικής προσφοράς, σε μια εποχή
μεγάλων οικονομικών προβλημάτων, με τις συνοδές δυσκολίες εξασφάλισης των μέσων
για καλύτερες παροχές υπηρεσιών υγείας.
* Jerome Groopman: Καθηγητής της έδρας της Ιατρικής «Dina and Raphael Recanati» στην Ιατρική Σχολή του Harvard και προϊστάμενος Πειραματικής Ιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο «Beth Israel Deaconess»
της Βοστώνης. Διατηρεί μόνιμη στήλη στο περιοδικό New Worker.
** Κωνσταντίνος Γαρδίκας (1913 – 2003): Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών και Διδάκτωρ της
Φιλοσοφίας, με μεγάλο συγγραφικό έργο.
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The physician must turn his antennae to all directions and not keep them steadily tuned
only towards medical information.
An avaricious and good doctor
is much preferred to a non-avaricious but bad doctor.
A good doctor should be fully informed and able to transmit his wealth of emotions to
both his teachers and patients.
Respect your teachers like your parents
and love your patients like your relatives.
In the developing world, inadequacies in medical care and the patients’ need first to seek
out food and then to visit a doctor, mean that the medical profession needs humanity
and morality more than scientificity.
The good doctor should be both a scientist and a human.
If he is only a scientist then he is not even half human,
as a popular saying goes.

Ιατρός ακροάζεται, ακουμπώντας το αυτί του στον ασθενή,
πριν την ανακάλυψη του στηθοσκοπίου από τον René Laennec
Physician performing an auscultation, by placing his ear on the patient,
before the discovery of the stethoscope by René Laennec
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Ο ιατρός, πρέπει να προσανατολίζει τις κεραίες του προς όλες τις κατευθύνσεις και να μην
τις έχει σταθερά στραμμένες μόνο προς το λόφο της ιατρικής ενημέρωσης.
Από τον αχρημάτιστο και κακό,
απείρως προτιμότερος, είναι ο φιλοχρήματος και καλός ιατρός.
Ο καλός ιατρός θα πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος και να μπορεί να εκπέμπει από
τον πλούτο των συναισθημάτων του και προς τους δασκάλους και προς τους ασθενείς του.
Να σέβεσθε τους δασκάλους σας, όπως τους γονείς σας
και ν’ αγαπάτε τους ασθενείς σας, όπως τους συγγενείς σας.
Στον αναπτυσσόμενο κόσμο, με τις ανεπάρκειες στην παροχή ιατρικής φροντίδας και την
ανάγκη του ασθενή, πρώτα να αναζητήσει την τροφή του και μετά να επισκεφθεί τον ιατρό,
το ιατρικό επάγγελμα έχει ανάγκη στοιχείων ανθρωπισμού και ηθικής σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με την επιστημονικότητα.
Ο καλός ιατρός πρέπει να είναι και επιστήμων και άνθρωπος.
Αν είναι μόνο επιστήμων τότε δεν είναι ούτε το μισό,
σύμφωνα με μια λαϊκή ρήση.

Αφαίμαξη από τις μικρογραφίες του «Κανόνος» του Αβικέννα, 14ος αι. μ.Χ.
Bleeding from the miniatures Avicenna's “Canon”, 14th c. A.D.
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Your desire to become a doctor
does not justify your optimism that you will become a good doctor,
because desires are more rarely confirmed than dreams.
Curing does not mean restoring a patient’s health in its entirety.
Most times, in the most critical situations,
curing is calling a truce with the disease,
which is always violated by the part of the disease,
when it finds out that it is threatened.
The Hippocratic treatise “The Art” 129 proposes a very interesting view that Medicine provides arguments capable of persuading even the most sceptical about its value. At the
same time, it supports that the work of doctors must be judged by experts.

O «πατέρας» της ανοσολογίας Edward Jenner ενώ εμβολιάζει μικρό αγόρι. Πίνακας του Robert Thom
The “father” of immunology, Edward Jenner, vaccinating a little boy. Painted by Robert Thom
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Η επιθυμία σου να γίνεις ιατρός
δεν δικαιολογεί την αισιοδοξία σου ότι θα γίνεις καλός ιατρός,
επειδή οι επιθυμίες επιβεβαιώνονται πιο σπάνια και από τα όνειρα.
Θεραπεύω, δεν σημαίνει ότι αποκαθιστώ την υγεία του πάσχοντος στο ακέραιο.
Τις περισσότερες φορές, στις κρισιμότερες καταστάσεις,
δηλώνει την ανακωχή της ιατρικής με την ασθένεια,
την οποία όμως παραβιάζει πάντοτε η μια πλευρά, η ασθένεια,
όταν διαπιστώνει ότι απειλείται.
Στην πραγματεία, της Ιπποκρατικής Συλλογής, «Περί Τέχνης»129 διατυπώνεται μια πολύ
ενδιαφέρουσα άποψη, σύμφωνα με την οποία η Ιατρική παρέχει επιχειρήματα ικανά να
πείσουν και τους πλέον δύσπιστους για την αξία της. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τα έργα
των λειτουργών της πρέπει να τα κρίνουν οι ειδικοί.

Οι προστάτες της Ιατρικής και Φαρμακευτικής Κοσμάς και Δαμιανός αντίστοιχα,
εξετάζουν ηλικιωμένο ασθενή. Πίνακας του Robert Thom
Τhe patron saints of Medicine and Pharmacy, Cosmas and Damian respectively,
examine an elderly patient. Painted by Robert Thom
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§ 8. Those who have experience in medicine do not need
either the reproach or the praise of fools,
but evaluate those who can judge,
in which cases their work was complete when they finished it
and which were incomplete when they leave it incomplete
and judge which of the deficiencies
belong to doctors and which to patients129.

The treatise “Precepts” 130, which consists of 14 paragraphs, is of particular interest. It is
a work on ethics, in which only paragraphs 3 to 13 deal with a physician’s professional
conduct and with ethical problems, such as: the doctor’s fees, charlatan doctors, medical councils, patient peculiarities, delayed medical training, and the doctor’s appearance.
If that is the case, the doctor must work on the basis of the strict rules of art as stated
in “On Regimen in Acute Diseases” 131, in which the author supports:
§ 2. Everything relating to the art, and that those things
which can be done well or properly
should all be done properly;
such as can be quickly done should be done quickly;
such as can be neatly done should be done neatly.
The operations that can be performed without pain
should be done with the least possible pain.
This method applies to all the rest,
which someone should do in a different
and better way than the others.
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§ 8. Οὐ μήν οὓτως ἀφρόνων οἱ ταύτης τῆς δημιουργίης
ἔμπειροι οὔτε μωμητῶν οὔτ’ ἐπαινετῶν δέονται·
ἀλλὰ λελογισμένων πρὸς ὅτι αἱ ἐργασίαι τῶν δημιουργῶν
τελευτώμεναι πλήρεις εἰσί, καὶ ὃτευ ὑπολειπόμεναι ένδεεῑς,
ἔτι τε τῶν ενδειῶν, ἃς τέ τοῖς δημιουργοῦσιν ἀναθετέον, ἃς τε τοῑσι δημιουργεομένοισιν.
§ 8. Οι έχοντες πείρα της Ιατρικής δεν έχουν ανάγκη
ούτε από τον ψόγο ούτε από τον έπαινο των ανοήτων,
μα υπολογίζουν αυτούς που μπορούν να κρίνουν,
σε ποιές περιπτώσεις η εργασία τους ήταν πλήρης, όταν τελειώνουν το έργο τους
και σε ποιες ήταν ελλιπής, όταν το αφήνουν ημιτελές
και να καταλογίζουν ποιες από τις ελλείψεις
ανήκουν στους ιατρούς και ποιες στους ασθενείς.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης129)

Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πραγματεία «Παραγγελίαι»130, η οποία αποτελείται από 14 παραγράφους. Είναι ένα έργο δεοντολογίας, στο
οποίο μόνο οι παράγραφοι 3 - 13, ασχολούνται με θέματα επαγγελματικής συμπεριφοράς
του ιατρού και με προβλήματα δεοντολογίας, όπως: την αμοιβή του ιατρού, τους τσαρλατάνους ιατρούς, τα ιατρικά συμβούλια, τις παραξενιές των ασθενών, την καθυστερημένη
ιατρική εκπαίδευση αλλά και την εμφάνιση του ιατρού.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ο ιατρός πρέπει να λειτουργεί με βάση τους αυστηρούς κανόνες της τέχνης όπως αυτοί αναφέρονται στο έργο «Περί Διαίτης οξέων»131, στο οποίο ο
συγγραφέας υποστηρίζει:
§ 2. Καὶ γὰρ ὁκόσα ἔργα καλῶς ἔχει ἢ ὀρθῶς,
καλῶς ἕκοστα χρὴ ποιέειν καὶ ὀρθῶς,
καὶ ὁκόσα ταχέως ἔργα, ταχέως, καὶ ὁκόσα καθαρίως, καθαρίως,
καὶ ὁκόσα ἀνωδύνως διαχειρίζεσθαι, ὡς ἀνωδυνώτατα ποιέειν, καὶ τἆλλα πάντα
τὰ τοιουτότροπα διαφερόντως τῶν πέλας ἐπὶ τὸ βέλτιον ποιέειν χρή.
§ 2. Ό,τι έχει σχέση με την καλή και ορθή εκτέλεση
πρέπει να εκτελείται με καλό και ορθό τρόπο·
ό,τι έχει σχέση με την ταχύτητα πρέπει να εκτελείται με ταχύτητα·
ό, τι έχει σχέση με την καθαριότητα πρέπει να εκτελείται με καθαριότητα.
Οι επεμβάσεις που μπορούν να γίνουν ανώδυνα
πρέπει να εκτελούνται με τον πιο ανώδυνο τρόπο.
Αυτή η μέθοδος αφορά και σε όλα τα υπόλοιπα,
τα οποία οφείλει να κάνει κανείς με διαφορετικό
και καλύτερο τρόπο από τους άλλους.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης131)

142 ›

A MEDICAL VADE MECUM - Motivating Insights to New Doctors

The term "ethics" includes all written and unwritten rules that have been established
and applied since the time of Hippocrates in the practice of medicine and include two
supreme axioms:
Respect for human life and willingness to help the sufferer
on the basis of the “help or do not harm” principle.
Amongst doctors, others are servants of their art and others, unfortunately, of their
weaknesses.
The vastness of knowledge, the technical complexity of many methods and the depth of
many concepts in medicine require the doctor’s collaboration with colleagues of other
specialities.
Be lenient and generous, friendly and cooperative towards your colleagues,
as Medicine is not a single-person science.
This prompting can be rephrased too.
At least, be fair to your colleagues.
We meet the concept of the general physician, dubbed the public or public physician,
in Athenian democracy in the late 6th century B.C. The public physician was an officer
recruited by the State following a decision of the Ecclesia, for a fixed remuneration, to
provide his services to citizens for free over a certain period of time.
In the Hippocratic treatise “On Ancient Medicine” 59, the author had predicted the evolution of medicine and described its course in a simple yet prophetic manner. He writes:
§ 2. But medicine has long had all its means to hand,
and has discovered both a principle and a method,
through which the discoveries made
during a long period are many and excellent,
while full discovery will be made, if the inquirer be competent,
conduct his researches with knowledge of the discoveries already made,
and make them his starting point.
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Στον όρο «δεοντολογία» περιλαμβάνονται όλοι οι γραπτοί και άγραφοι κανόνες, που έχουν
τεθεί και ισχύουν από την εποχή του Ιπποκράτη, κατά την άσκηση της Ιατρικής και εμπεριέχουν δύο υπέρτατα αξιώματα:
Τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και την προθυμία για βοήθεια
προς τον πάσχοντα, στη βάση της αρχής του «ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν».
Από τη συντεχνία των ιατρών άλλοι είναι υπηρέτες της τέχνης τους και άλλοι, δυστυχώς,
των αδυναμιών τους.
Η απεραντοσύνη της γνώσης, η πολυπλοκότητα της τεχνικής πολλών μεθόδων αλλά και
το βάθος πολλών εννοιών στην Ιατρική, καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία του ιατρού με
συναδέλφους και των άλλων ειδικοτήτων.
Με τους συναδέλφους σας να είστε επιεικείς και γενναιόδωροι,
φιλικοί και συνεργάσιμοι· η Ιατρική δεν είναι η επιστήμη του ενός.
Η προτροπή αυτή μπορεί να διατυπωθεί και διαφορετικά.
Προς τους συναδέλφους σας να είστε τουλάχιστον δίκαιοι.
Την έννοια του γενικού ιατρού τη συναντάμε στην αθηναϊκή δημοκρατία στα τέλη του 6ου αι.
π.Χ. με την προσωνυμία του δημόσιου ή δημοσιεύοντος ιατρού. Ο δημόσιος ιατρός ήταν
υπάλληλος τον οποίον προσλάμβανε η Πολιτεία με απόφαση της Εκκλησίας του Δήμου,
έναντι πάγιας αντιμισθίας, με σκοπό να παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του στους πολίτες
για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Στην πραγματεία της Ιπποκρατικής Συλλογής «Περί Ἀρχαίης Ἰητρικῆς»59, ο συγγραφέας είχε
προβλέψει την εξέλιξη της Ιατρικής και περιέγραψε με απλό αλλά και προφητικό τρόπο
την πορεία της. Γράφει:
§ 2. Ἰητρικῇ δέ πάντα πάλαι ὑπάρχει, καί ἀρχή καί ὁδός εὑρημένη,
καθ’ ἣν τά εὑρημένα πολλά τε καί καλῶς ἔχοντα
εὕρηται ἐν πολλῷ χρόνω, καί τά λοιπά εὑρεθήσσεται,
ἤν τις ἱκανός τε ἐών καί τά εὑρημένα εἰδώς,
ἐκ τουτέων ὁρμώμενος ζητέῃ.
§ 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, γνωρίζοντας τα προηγούμενα
και έχοντας ως αφετηρία τα κεκτημένα, συνεχίσει την έρευνα.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης60)
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13. Doctors’ Communication Behaviour
One of the basic questions that concerned researchers was the search of the factor that
shaped and maintained the relationship between physicians and patients. The process of
the physician’s communication with the patient is characterised by rules governed by the
code of medical ethics and deontology. In other words, the communication between the
physician and the patient follows the rules required by the physician’s status as an official and protector of the patient’s health. Often, however, the physician exceeds these
rules and the patient’s tolerance limits, leading patients to feel awkward and troubled
about how doctors are treating them. The physician’s arrogance stems from a sense of
superiority, oft medicalised as the God syndrome. This creates a system of so-called
Doctrinalism, which comes to replace that of Paternalism.
We should all agree that the link that maintained the relationship between doctors and
patients was the moral law. Over the last few decades, their relationship in terms of ethics had been corrupted by exogenous and endogenous factors, such as the introduction
of high technology, medical avarice and overambition, along with patients’ loss of trust,
resulting in a weakening of their connecting bonds. This is because:
Medicine is today a profession.
Can it become a vocation again?
Medicine also entails excusable diagnostic lies,
which should be told by the treating physician
at the appropriate time and with due seriousness, only to the patient.
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13. Επικοινωνιακή Συμπεριφορά του Ιατρού
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχόλησαν τους ερευνητές ήταν η αναζήτηση του παράγοντα, ο οποίος διαμόρφωσε και κράτησε σταθερή τη σχέση ιατρών
- ασθενών. Η επικοινωνία του ιατρού με
τον ασθενή ως διαδικασία, χαρακτηρίζεται
από κανόνες που διέπονται από τον κώδικα
ηθικής και δεοντολογίας των ιατρών. Με
άλλα λόγια, η επικοινωνία ιατρού - ασθενή ακολουθεί τους κανόνες που απαιτεί η
ιδιότητα του ιατρού ως λειτουργού και προστάτη της υγείας του ασθενή. Συχνά, όμως,
ο ιατρός υπερβαίνει με τη συμπεριφορά
του τους κανόνες αλλά και τα όρια ανοχής
του ασθενή, με συνέπεια ο ασθενής να αισθάνεται αμήχανος αλλά και προβληματισμένος για τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει
ο ιατρός. Η αλαζονική συμπεριφορά του
ιατρού πηγάζει από το αίσθημα υπεροχής
που του δημιουργεί η αντίληψη ότι γνωρίζει τα πάντα. Φθάνουμε, δηλαδή, σε ένα Οι κόρες του Ασκληπιού. Υγεία, Πανάκεια
σύστημα, της καλούμενης Ιατροκρατίας, η και Ιασώ. Μαρμάρινο ανάγλυφο
οποία έρχεται να αντικαταστήσει εκείνο του
The daughters of Asclepius.Hygeia, Panacea
Πατερναλισμού.
and Iaso. Marble relief
Όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι ο ηθικός νόμος αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο,
ο οποίος διατήρησε τη σχέση ιατρών - ασθενών. Τις τελευταίες δεκαετίες, η σχέση τους
ως προς την ηθική της διάσταση έχει διαβρωθεί με την επίδραση εξωγενών και ενδογενών
παραγόντων, όπως είναι η εισβολή της υψηλής τεχνολογίας, η φιλοχρηματία και η υπερβολική φιλοδοξία του ιατρού, παράλληλα με την απώλεια της εμπιστοσύνης του ασθενή, με
συνέπεια να χαλαρώσουν οι μεταξύ τους συνδετικοί δεσμοί. Αυτό συμβαίνει γιατί:
Η Ιατρική σήμερα είναι επάγγελμα.
Μπορεί να γίνει και πάλι λειτούργημα;
Στην Ιατρική υπάρχουν και τα συγγνωστά διαγνωστικά ψεύδη,
τα οποία πρέπει να λέγονται από τον θεράποντα ιατρό
στον κατάλληλο χρόνο και με τη δέουσα σοβαρότητα, μόνο στον ασθενή.
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This of course involves the concept of
partially concealing the truth about rapidly
evolving malignant diseases with minimal
therapeutic response in order to make the
patient’s remaining life tolerable.
This relaxation of the doctor-patient relationship began to manifest from the first
decades of the 20th century and continues
today. At the same time, evidence is accumulating with avalanche-like speed.
This evidence, in semiology terms, sugΣτην κύρια όψη εικονίζεται ο Φιλοκτήτης που
gests that the Hippocratic vocation is goέχει υποστεί το δάγκωμα ενός φιδιού στο πόδι
και ένας άλλος του παρέχει τις πρώτες βοήθειες
ing through a profound crisis on an international scale, which may even be fatal for
The main side depicts Philoctetes who has
the moral identity of the medical profesbeen bitten by a snake in the foot and another
sion but also devastating for our society as
person giving him first aid
a whole, which is also the final recipient of
the health services provided132, 135.
There are several factors that make up the Hippocratic Deficiency Syndrome136, 141
(the term was coined by Fotis Pavlatos). The most important factors are:
1. T
 he disruption of the interpersonal relationship between the doctor and the patient
and the following loss of medical reliability.
2. The internet and its effect on the interpersonal relationship between the doctor and
the patient.
3. T
 he Role of Pharmaceutical Industries in the Health sector.
The doctor-patient relationship is clearly identified in the Hippocratic Oath, while the
publication of the “Principles of Medical Ethics” in 1980 by the American Medical Society
(AMS) emphasizes the particular importance of their relationship.
Gain your patients’ trust; be sure
that they will pay you back with gratitude.
Traditionally, first of all we meet the doctor-patient relationship in the texts of the Hippocratic Corpus and later in the Middle Ages during the operation of the monastic medicine.
The difference between the two periods lies in the fact that in the last period the offer of
medical care was provided on the basis of the search for divine grace. On the contrary
Hippocrates defined it as a genuine offer to the patient.
Gradually, doctor-patient relationships, as well as the diagnostic and therapeutic thinking, changed radically because:
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Η θέση αυτή έχει, βέβαια, την έννοια της
μερικής απόκρυψης της αλήθειας για τα
ταχέως εξελισσόμενα κακοήθη νοσήματα
και με ελάχιστη θεραπευτική ανταπόκριση,
προκειμένου να καταστεί ανεκτός ο υπόλοιπος βίος του πάσχοντος.
Οι ενδείξεις γι’ αυτή τη χαλάρωση, της σχέσης ιατρού - ασθενή, άρχισαν να εκδηλώνονται από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα
και συνεχίζουν μέχρι σήμερα. Συσσωρεύονται
δε, με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό, στοιχεία Στην άλλη όψη είναι η συνέχεια, χρόνια αργότερα.
για τα οποία ίσως δεν θα ήταν υπερβολικός ο Ο γενειοφόρος ήρωας, εγκαταλελειμμένος
χαρακτηρισμός «χιονοστιβάδα».
από τους συντρόφους του στη Λήμνο, στηρίζεται
Τα στοιχεία αυτά, από σημειολογική άποψη, σε βακτηρία και έχει τραύμα στο αριστερό πόδι.
υποδηλώνουν ότι το ιπποκρατικό λειτούρ- Κοπεγχάγη, Εθνικό Μουσείο
γημα, διέρχεται, σε διεθνή κλίμακα, βαθιά
The story continues on the other side,
κρίση, η οποία μπορεί να αποβεί ακόμη και years later. The bearded hero, abandoned
μοιραία, όσον αφορά στην ηθική ταυτότητα by his comrades in Limnos, has a left leg injury.
του ιατρικού επαγγέλματος αλλά και κατα- Copenhagen, National Museum
στροφική για το σύνολο της κοινωνίας μας,
η οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας132, 135.
Οι παράγοντες που συνθέτουν το Σύνδρομο της Ιπποκρατικής Ανεπάρκειας136, 141 (ο όρος
ανήκει στον Φώτη Παυλάτο) είναι αρκετοί. Οι σημαντικότεροι απ’ αυτούς, είναι:
1. Η
 διατάραξη της διαπροσωπικής σχέσης ιατρού - ασθενή και η συνοδός απώλεια της
ιατρικής αξιοπιστίας.
2. Το διαδίκτυο (internet) και η επίδρασή του στη διαπροσωπική σχέση ιατρού - ασθενή.
3. Ο
 ρόλος των Φαρμακευτικών Βιομηχανιών στον χώρο της Υγείας.
Η σχέση ιατρού - ασθενή, προσδιορίζεται με σαφήνεια στον «Όρκο του Ιπποκράτη» ενώ η
δημοσίευση των «Αρχών της Ιατρικής Ηθικής» το 1980, από την Αμερικανική Ιατρική Εταιρία (ΑΜΑ), τονίζει την ιδιαίτερη σημασία της σχέσης τους.
Κερδίστε την εμπιστοσύνη του ασθενή σας
και να είστε βέβαιοι ότι αυτός θα σας ανταποδώσει την ευγνωμοσύνη του.
Παραδοσιακά, τη σχέση ιατρού - ασθενή τη συναντάμε κατά πρώτον στα κείμενα της Iπποκρατικής Συλλογής και αργότερα, στον Μεσαίωνα, στη διάρκεια της λειτουργίας της μοναστηριακής
Ιατρικής. Η διαφορά μεταξύ των δυο χρονικών περιόδων, έγκειται στο γεγονός ότι στην τελευταία περίοδο η προσφορά της ιατρικής φροντίδας γινόταν στη βάση της αναζήτησης της θείας
χάρης. Ο Ιπποκράτης, αντίθετα, την εννοούσε ως γνήσια προσφορά προς τον άρρωστο.
Σταδιακά, οι σχέσεις ιατρού - ασθενή, αλλά και η διαγνωστική και θεραπευτική σκέψη,
άλλαξαν ριζικά, γιατί:
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Modern Medicine is complex in its application,
significantly more effective,
potentially more dangerous and certainly much more expensive.
Physicians should be taught and apply with great care the rules of good communication policy with patients. Because, in wealth or overflow of scientific information provided by modern technology, the “real”, useful, practical knowledge is lost, that which
would contribute to health’s care improvement and increased performance of medical
education.
Doctors’ confidence in the therapeutic effect of medication
should not be unconditional.
If nature is a physician of the disease, as Hippocrates says,
then the administered medication must defend
with the same consistency and willingness the patient cure.

(“Epidemics” VI142)

Physicians gradually weaken their role as social workers and shift towards money orientated objectives. Lately, the avarice of doctors has fallen like a thunderbolt by the
media. Luckily, for many years now it is not Zeus who throws thunderbolts, like he did to
Asclepius as punishment for his avarice.
The medical world must clearly define its position,
determine dividing lines and isolate the perjurers.

Nowadays, Medicine has come to the point that it is sometimes identified with avarice.
However, I want to believe, that few doctors are redeemed by money. Yet, we are all
vulnerable to the all-so-not-unfamiliar marketing efforts of pharmaceutical companies to
guide our thinking.
Medical barbarity
is the offensive and arrogant behaviour of doctors
towards patients and their relatives.
This condition is endemic in state and university Hospitals and contributes to the heavy
syndrome of doctor-orientated perception. The distribution by sex of the syndrome is
equally affecting men and women. It originates from social Darwinism, provided to physicians by their capacity as therapists of health and from the patients’ intense fear of
losing their lives.
The antidote, or rather the panacea to “medical barbarity” is the evangelical command
“love thy neighbour” not as thyself, but in the sense of solidarity, namely, philanthropy in
practice, without resorting to the other evangelical command “love your enemies”.
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Η σύγχρονη Ιατρική, είναι σύνθετη στην εφαρμογή της,
σημαντικά πιο αποτελεσματική,
δυνητικά πιο επικίνδυνη και ασφαλώς πολύ πιο ακριβή.
Ο ιατρός πρέπει να διδάσκεται και να εφαρμόζει, με ιδιαίτερη προσοχή, τους κανόνες της
σωστής επικοινωνιακής πολιτικής με τον ασθενή. Γιατί μέσα στον πλούτο ή την υπερπληθώρα των επιστημονικών πληροφοριών, που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, χάνεται
η «αληθινή», η χρήσιμη, η πρακτική γνώση, εκείνη που θα συνέβαλλε στη βελτίωση της
φροντίδας υγείας και στην αυξημένη απόδοση της ιατρικής εκπαίδευσης.
Η εμπιστοσύνη των ιατρών στη θεραπευτική δράση των φαρμάκων
δεν πρέπει να είναι ανεπιφύλακτη.
Αν η φύση είναι ιατρός των νοσημάτων, όπως αποφαίνεται ο Ιπποκράτης,
τότε τα χορηγούμενα φάρμακα πρέπει να υπερασπίζονται
με την ίδια συνέπεια και προθυμία την ίαση του ασθενούς.

(«Επιδημιών» VI142)

O ιατρός αποφορτίζει -προϊόντος του χρόνου- το ρόλο του ως κοινωνικού λειτουργού και
ρυμουλκείται προς την ακτή του χρήματος. Η φιλοχρηματία των ιατρών πέφτει τελευταία ως
κεραυνός από τα ΜΜΕ. Ευτυχώς, όμως, που χρόνια τώρα, τους κεραυνούς δεν τους ρίχνει
ο Ζευς, ο οποίος κεραυνοβόλησε τον Ασκληπιό, για τη φιλοχρηματία του.
Ο ιατρικός κόσμος οφείλει να προσδιορίσει με σαφήνεια τη θέση του,
να καθορίσει διαχωριστικές γραμμές και να απομονώσει τους επίορκους.

Σήμερα, η Ιατρική έφθασε στο σημείο να ταυτίζεται ενίοτε με τη φιλοχρηματία. Ελάχιστοι,
παρόλα αυτά, θέλω να πιστεύω, είναι οι ιατροί που εξαγοράζονται από το χρήμα. Όλοι
όμως είμαστε ευάλωτοι, στις -όχι και τόσο άγνωστες σε όλους μας- προσπάθειες του
μάρκετινγκ των φαρμακευτικών εταιρειών, να σμιλέψουν τη σκέψη μας.
Η ιατρική βαρβαρότητα είναι η προσβλητική και αλαζονική συμπεριφορά
των ιατρών προς τους ασθενείς και τους συγγενείς.
Ενδημεί στα κρατικά και πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και επικουρεί το βαρύτατο σύνδρομο
της ιατροκεντρικής αντίληψης. Η -κατά φύλλο- κατανομή του συνδρόμου αφορά εξίσου
στους άνδρες και στις γυναίκες. Προέρχεται από τον κοινωνικό Δαρβινισμό, που προσφέρει στον ιατρό η ιδιότητά του ως θεράποντος του υπέρτατου αγαθού της υγείας και του
έντονου φόβου του ασθενή για την απώλεια της ζωής του.
Το αντίδοτο ή καλύτερα το αλεξιφάρμακο της «ιατρικής βαρβαρότητας» αποτελεί η ευαγγελική προσταγή «αγάπα τον πλησίον σου» όχι ως εαυτόν αλλά με την έννοια της αλληλεγγύης, δηλαδή της εκκοσμίκευσης της φιλανθρωπίας, χωρίς καταφυγή στην άλλη ευαγγελική
προσταγή «αγαπάτε τους εχθρούς υμών».
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14. Medicine and New Doctor
The new physician, starting his medical career in an unstable and foggy social environment, in a world alienated by the prosperity of money and the excessive ambition of success, experiences situations that distance him from his main work, which is his patient
medical care.
This means that the new physician needs the support and empowerment of his medical
consciousness, a need that he can cover by seeking to the eternal, fast and unchanged
principles of moral values contained in the treatises of the Hippocratic Corpus and Galen’s Writings.
New physicians need to be prepared for the new conditions they are going to face. In
other words, to answer if they have realized the great concerns that dominate the newest medical act126, 143.
It would be interesting at this point to ask the new doctor, who chose medicine with
dreams and aspirations:
Which is his relationship with the recent and the past of Medicine?
How does he sees the course of Medicine in an era of depreciation of its officers
and with what criteria he decided to choose this science?

Mεταφορά ενός άνδρα πάνω σε φορείο. Aναθηματικό ανάγλυφο 5ου αι. π.Χ.
Κοπεγχάγη, Ny Carlsberg Clypotek
A man being carried on a stretcher. Votive relief of the 5th c. B.C.
Copenhagen, Ny Carlsberg Clypotek
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14. Η Ιατρική και ο Νέος Ιατρός
Ο νέος ιατρός, ξεκινώντας την ιατρική του σταδιοδρομία, μέσα σε ένα ασταθές και ομιχλώδες κοινωνικό περιβάλλον, σε έναν κόσμο αλλοτριωμένο από την ευμάρεια του χρήματος
και την υπέρμετρη φιλοδοξία της επιτυχίας, βιώνει καταστάσεις που τον απομακρύνουν από
το κύριο έργο του, που είναι η φροντίδα του ασθενή.
Αυτό σημαίνει ότι ο νέος ιατρός έχει ανάγκη στήριξης και ενδυνάμωσης της ιατρικής του
συνείδησης, ανάγκη που μπορεί να καλύψει, προσφεύγοντας στις αιώνιες, σταθερές και
αναλλοίωτες αρχές των ηθικών αξιών, που εμπεριέχονται στις πραγματείες της Ιπποκρατικής Συλλογής και Γαληνικής Εργογραφίας.
Oι νέοι ιατροί πρέπει να προετοιμαστούν για τις νέες συνθήκες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Με άλλα λόγια, να απαντήσουν, αν έχουν συνειδητοποιήσει τους μεγάλους
προβληματισμούς που κυριαρχούν στη νεότερη ιατρική πράξη126, 143.
Ενδιαφέρον θα είχε, στο σημείο αυτό, να ερωτηθεί ο νέος ιατρός, ο οποίος επέλεξε την
ιατρική με όνειρα και φιλοδοξίες:
Ποια η σχέση του με το πρόσφατο και το παλαιότερο παρελθόν της Ιατρικής;
Πώς βλέπει την πορεία της Ιατρικής σε μια εποχή απαξίωσης των λειτουργών της
και με ποια κριτήρια αποφάσισε να επιλέξει αυτήν την επιστήμη;

Ιατρική βοήθεια στο πεδίο της μάχης. Αττικός ερυθρόμορφος κωδωνόσχημος κρατήρας 440 - 410 π.Χ.
Οξφόρδη, Μουσείο Ashmolean
Medical assistance in the field of battle. Attic red-figure bell-shaped crater 440 - 410 B.C.
Oxford Ashmolean Museum
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The next, and perhaps more important, question focuses on the ability of the new generation doctors to become real leaders - role models, better than their teachers. In
other words, if they are able to teach this type of medicine, keeping it - at the same
time - within the framework of the principles of the Hippocratic teaching and those of its
vocation in general?
On the basis of modern data, a similar integration is more like a revolution than a simple
methodological process. This revolution can be turned into a feasible process if the new
physician embraces ideas similar to those in Victor Hugo’s*”Les Misérables”144 when he
formulated the saying:
If you wish to understand what Revolution is, call it Progress.
If you wish to understand what Progress is, call it Tomorrow.

For new doctors, we must emphasise that:
Each compromise, made on the basis
of utterly unmerocratic criteria, adds delays to progress
and reduces values from

each generation.
That is why young people must have role models to inspire them confidence, to convince them, and not untalented opportunists, who succumb to the request of serving
our friend, our man - regardless of qualifications. All this, always in accordance with the
saying of the ancient tragic poet Agathon** (5th century B.C.), who, as Stobaeus***145
reports, said that:
He who exercises power must remember three things:
1. that he governs people,
2. that he rules according to laws,
3. that power does not last forever.

Live in the present.
Dream of the future.
Learn from the past.

* Victor Hugo (1802 - 1885): French novelist, poet and dramatist. He was the most important representative of the romantic movement. In 1829, he published “Les Orientales” inspired by the Greek
Revolution of 1821, which he fervently supported.
** Agathon (448 - 400) B.C.: Greek tragic poet, a friend of Euripides, Platoα and a student of Socrates.
*** Joannes Stobaeus (5th century AD): Author. His most famous work, “Anthologio”, consists of
more than 500 extracts of works by poets, philosophers and orators.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ - Προτρεπτικοί Λόγοι προς Νέους Ιατρούς

‹ 153

Το επόμενο, και ίσως πολύ πιο σημαντικό, ερώτημα εστιάζεται στη δυνατότητα των ιατρών
της νέας γενιάς να καταστούν πραγματικοί ηγέτες - παραδείγματα προς μίμηση, καλύτεροι
από τους δασκάλους τους. Με άλλα λόγια, είναι σε θέση να διδάξουν την Ιατρική αυτή,
διατηρώντας την -ταυτόχρονα- μέσα στο πλαίσιο των αρχών της ιπποκρατικής διδασκαλίας
και εκείνων του λειτουργήματός της γενικότερα;
Με βάση τα σύγχρονα δεδομένα, μια παρόμοια ενσωμάτωση μοιάζει περισσότερο με επανάσταση, παρά με μια απλή μεθοδολογική διεργασία. Αυτή η επανάσταση, είναι δυνατό
να μετατραπεί σε μια εφικτή διαδικασία, αν ο νέος ιατρός εμφορείται με ιδέες όμοιες με
εκείνες του Βίκτωρος Ουγκώ*, στους «Αθλίους»144 όταν διατύπωνε τη ρήση:
Μάθε τι θα πει Επανάσταση και ονόμαζέ την Πρόοδο.
Μάθε τι θα πει Πρόοδος και ονόμαζέ την Αύριο.

Για τους νέους ιατρούς πρέπει να τονίσουμε ότι:
Κάθε παραχώρηση, η οποία λειτουργεί στη βάση
απόλυτα αναξιοκρατικών κριτηρίων, προσθέτει καθυστερήσεις στην πρόοδο
και αφαιρεί αξίες από κάθε γενιά.
Γι’ αυτό οι νέοι πρέπει να έχουν πρότυπα, που να τους εμπνέουν εμπιστοσύνη, να τους
πείθουν και όχι ατάλαντους καιροσκόπους, οι οποίοι υποκύπτουν στο αίτημα της εξυπηρέτησης του φίλου, του δικού μας ανθρώπου -ανεξαρτήτως προσόντων. Όλα αυτά, πάντα
σε συμφωνία με τη ρήση του αρχαίου τραγικού Αγάθωνα** (5ος αι. π.Χ.), ο οποίος όπως
αναφέρει ο Στοβαίος***145 είπε ότι:
Όποιος ασκεί εξουσία πρέπει να θυμάται τρία πράγματα:
1. ότι εξουσιάζει ανθρώπους,
2. ότι εξουσιάζει σύμφωνα με τους νόμους,
3. ότι η εξουσία δεν διαρκεί για πάντα.

Να ζεις το παρόν.
Να ονειρεύεσαι το μέλλον.
Να μαθαίνεις από το παρελθόν.

* Victor Hugo (1802 - 1885): Γάλλος μυθιστοριογράφος, ποιητής και δραματουργός. Ήταν ο σημαντικότερος εκπρόσωπος του ρομαντισμού. Το 1829 εκδίδει έργο του «Ανατολίτιδα», εμπνευσμένο από τη
Ελληνική Επανάσταση του 1821, της οποίας υπήρξε θερμός υποστηρικτής.
** Αγάθων (448 - 400) π.Χ.: Έλληνας τραγικός ποιητής, φίλος του Ευριπίδη, του Πλάτωνα και μαθητής
του Σωκράτη.
*** Ιωάννης Στοβαίος (5ος αι. μ.Χ.): Συγγραφέας. Το γνωστότερο έργο του είναι το «Ανθολόγιο», το οποίο
αποτελείται από περισσότερα από 500 αποσπάσματα έργων ποιητών, φιλοσόφων και ρητόρων.

154 ›

A MEDICAL VADE MECUM - Motivating Insights to New Doctors

15. Medical Charity
In the middle of the 19th century, there is the perception of the public service accompanying the medical vocation, which is determined by two parameters.
The first is expressed by the doctor’s sincere feelings of affection towards the patient
and, in fact, at a time characterized by the ever increasing needs of health services due
to epidemics.
The second comes to confirm the desperation of physician who is in a difficult position
because he is unable to cure his patient. Then all he can offer is love.
Medical care should not be seen
as a theoretical provision of health services to patients,
but as a meaningful process that embraces the concept of humanity,
the highest moral principle, which must remain unchanged over time.
This, because it entails the deeper meaning of charity expressed by love to the patient.
Some centuries earlier, Galen, in his work “The best Doctor is also a Philosopher” 146,
supported that Medicine is the science that assists humans and must be exercised.
§ 57. It would be easy, for example,
to learn thoroughly in a few years what Hippocrates
discovered over a very long period of time,
and then to devote the rest of one’s life to the discovery of what remains.
But it is impossible for someone
who puts wealth before virtue,
and studies the art for the sake of personal gain
rather than public benefit...
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15. Ιατρική Φιλανθρωπία
Περί τα μέσα του 19ου αι., επικρατεί η αντίληψη της κοινωνικής προσφοράς που συνοδεύει το ιατρικό λειτούργημα, η οποία προσδιορίζεται από δύο παραμέτρους.
Η πρώτη, εκφράζεται από τα ειλικρινή αισθήματα αγάπης του ιατρού προς τον ασθενή και
μάλιστα, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από τις -συνεχώς- αυξανόμενες ανάγκες παροχής υπηρεσιών υγείας, λόγω των επιδημιών.
Η δεύτερη, έρχεται να επιβεβαιώσει την απόγνωση του ιατρού, ο οποίος ευρίσκεται σε
δύσκολη θέση, επειδή αδυνατεί να θεραπεύσει τον ασθενή του. Τότε, το μόνο που μπορεί
να του προσφέρει είναι αγάπη.
Η ιατρική φροντίδα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται
ως μια θεωρητική προσφορά υπηρεσιών υγείας στον ασθενή,
αλλά ως μια ουσιαστική διεργασία που περικλείει την έννοια του ανθρωπισμού,
την ύψιστη ηθική αρχή, η οποία πρέπει να παραμένει, διαχρονικά, αμετάβλητη.
Αυτό, γιατί εμπεριέχει το βαθύτερο νόημα
της φιλανθρωπίας που εκφράζεται από την
αγάπη προς τον άρρωστο. Μερικούς αιώνες
νωρίτερα, ο Γαληνός, στο έργο του «Ὃτι ὁ ἄριστος ἰατρός καί φιλόσοφος»146 θα υποστηρίξει
ότι η Ιατρική είναι η επιστήμη, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο και πρέπει να ασκείται.
§ 57. Ἀλλ’ οὐκ ἐνδέχεται πλοῡτον ἀρετής
τιμιώτερον ὑποθέμενον
καί τήν τέχνη οὐκ εὐεργεσίας ἀνθρώπων
ἕνεκεν ἀλλά χρηματισμοῡ μαθόντα…
§ 57. Θα ήταν για παράδειγμα ευκολότερο,
αφού μάθει κανείς σε λίγα χρόνια
αυτά που ο Ιπποκράτης
είχε βρει σε πάρα πολύ χρόνο,
να αφιερώσει την υπόλοιπη ζωή του
στην ανεύρεση των υπολοίπων.
Αλλά δεν είναι δυνατό, αν κανείς
θεωρήσει πιο αξιόλογο τον πλούτο
από την αρετή και δεν μάθει
την τέχνη για την ωφέλεια των ανθρώπων
αλλά για την απόκτηση χρημάτων…

(μτφρ. Φιλολογική ομάδα Κάκτου147)

Προτομή του Ιπποκράτη, 100 - 150 μ.Χ.
Ostia, Αρχαιολογικό Μουσείο
Bust of Hippocrates, 100 - 150 A.D.
Ostia, Archaeological Museum
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The treatise “Precepts” 27 is the only one in the Hippocratic Corpus that mentions the
doctor’s remuneration, in which the writer advises:
§ 6. I urge you not to be too unkind,
but to consider carefully
your patient›s superabundance or means;
sometimes give your services for nothing,
calling to mind a previous benefaction
or present satisfaction.
And if there be an opportunity of serving
one who is a stranger in financial straits,
give full assistance to all such148.

Because where there is love for humans
there is also a love of science.
Unfortunately, it is rather common for the physician’s behaviour to be expressed through
manifestations of extreme egocentricism instead of wisdom. In his work “The Best Doctor is Also a Philosopher” 149 Galen writes:
§ 59 - 60. The true doctor will be found
to be a friend of temperance and a companion of truth.
But, it is also necessary to exercise logical method.

Often, doctors do not stand up to the moral demands, that they promise themselves
through the Oath, as a result, to slip, slowly but firmly, like the other social groups towards the desire for money, careerism, envy, and finally the rigorous egocentrism and
arrogance. That is why we must remember that:
Dedication to Medicine does not simply mean a choice
of a field of science, it means an overall life attitude.
In the history of Western thought, there have never been more philosophers than those
of the last century. So the question is:
Given that philosophy is about morality, have the people of the 21st century become more moral than those of previous centuries?
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Η πραγματεία «Παραγγελίαι»27 είναι η μόνη στην Ιπποκρατική Συλλογή στην οποία γίνεται
αναφορά για την αμοιβή του ιατρού, στην οποία ο συγγραφέας εν είδει συμβουλής γράφει:
§ 6. Σας συμβουλεύω να μη ζητάτε υπέρογκα ποσά
με απάνθρωπο τρόπο, αλλά να αμείβεσθε ανάλογα
με την οικονομική κατάσταση του αρρώστου·
μερικές φορές να θεραπεύετε δωρεάν
σε ανταπόδοση κάποιας παλιάς ευεργεσίας
ή χάριν του καλού σας ονόματος.
Αν δε, παρουσιαστεί ευκαιρία να βοηθήσετε κάποιον ασθενή
ξένο και φτωχό, βοηθήστε αυτούς τους ανθρώπους με ιδιαίτερη προθυμία.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης148)

Γιατί εκεί όπου υπάρχει αγάπη για τον άνθρωπο,
υπάρχει και αγάπη για την επιστήμη.
Δυστυχώς, δεν είναι σπάνιο, η συμπεριφορά του ιατρού, αντί της σωφροσύνης, να εκφράζεται με εκδηλώσεις υπερφίαλου εγωκεντρισμού. Ο Γαληνός, στο έργο, «Ὃτι ὁ ἄριστος
ἰατρός καί φιλόσοφος»149 γράφει:
§ 59 - 60. Σωφροσύνης οὖν φίλος ὥσπερ γε καί ἀληθείας ἑταῑρος
ὃ γ’ ἀληθής ἰατρός ἐξεύρηται.
Καί μέν δή καί τήν λογικήν μέθοδον ἀσκεῑν.
§ 59 - 60. Έχει αποδειχτεί, λοιπόν, ότι ο πραγματικός ιατρός
είναι φίλος της σωφροσύνης, όπως και σύντροφος της αλήθειας.
Αλλά, όμως, είναι ανάγκη να ασκεί και τη λογική μέθοδο.

(μτφρ. Φιλολογική ομάδα Κάκτου150)

Συχνά, οι ιατροί δεν στέκονται στο ύψος των ηθικών απαιτήσεων, που οι ίδιοι μέσω του
Όρκου τους υπόσχονται, με συνέπεια, να ολισθαίνουν, αργά αλλά σταθερά, όπως και οι
άλλες κοινωνικές ομάδες, προς τη φιλοχρηματία, τον αριβισμό, τον φθόνο και τελικά τον
άτεγκτο εγωκεντρισμό και την αλαζονεία. Γι’ αυτό, πρέπει να θυμόμαστε ότι:
Η αφοσίωση στην Ιατρική, δεν σημαίνει, απλά, μια επιλογή
ενός τομέα της επιστήμης, σημαίνει μια συνολική στάση ζωής.
Στην ιστορία της Δυτικής σκέψης, ποτέ δεν υπήρχαν περισσότεροι φιλόσοφοι απ’ όσους
τον τελευταίο αιώνα. Έτσι, το ερώτημα είναι:
Eφ’ όσον η φιλοσοφία αφορά στην ηθική, οι άνθρωποι του 21ου αιώνα έγιναν ηθικότεροι απ’ εκείνους των προηγούμενων αιώνων;
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16. Prognosis
The use of the word "prognosis" by the doctor, as well as its interpretation by the ancient
Greek and Egyptian physicians, has gone through many stages. After the patient’s examination, the doctor proceeded in making a decision, which was the diagnosis of the
disease. Then, depending on the patient’s condition, he identified the prognosis of the
disease.
Lypourlis151 carries the content of an informative page, from a hard-to-find today book,
that H. Sigerist* dedicated to ancient medicine, which was published in 1927. He states
there that: “When the doctor nowadays examines the patient, he aims at diagnosis. In order
to achieve this, some characteristic symptoms are sometimes sufficient and he can be indifferent to the others. The doctor is looking for the origin of symptoms inside the body, asking
to know about the anatomical changes from which they came from. But with the Greek
physicians things are completely different. Diagnosis was not their primary goal when examining the patient. Prognosis was their aim. And they needed for prognosis every single
symptom: the slightest symptom could prove critical”.

Μάθημα ανατομίας. Έγχρωμη γκραβούρα του 15ου αιώνα
Anatomy lesson. Colourfull 15th century gravure
* Henry Sigerist (1891 - 1957): Swiss historian of Medicine.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ - Προτρεπτικοί Λόγοι προς Νέους Ιατρούς

‹ 159

16. Πρόγνωση
Ο χειρισμός από τον ιατρό, αλλά και η ερμηνεία της λέξης «πρόγνωση», από τους αρχαίους
Έλληνες και Αιγύπτιους ιατρούς, πέρασε από πολλά στάδια. Μετά την εξέταση του ασθενή
ο ιατρός προέβαινε στη λήψη μιας απόφασης, που ήταν η διάγνωση της νόσου. Στη συνέχεια, ανάλογα με την κατάσταση του αρρώστου, προσδιόριζε την πρόγνωση της νόσου.
O Λυπουρλής151 μεταφέρει το περιεχόμενο μιας κατατοπιστικής σελίδας από το δυσεύρετο, σήμερα, βιβλίο που αφιέρωσε ο H. Sigerist* στην αρχαία Ιατρική, το οποίο κυκλοφόρησε το 1927. Εκεί αναφέρει ότι: «Όταν ο σημερινός ιατρός εξετάζει τον άρρωστο, στόχος του
είναι η διάγνωση. Για να την επιτύχει, του αρκούν μερικές φορές ορισμένα χαρακτηριστικά
συμπτώματα, για τα υπόλοιπα μπορεί να αδιαφορεί. Ο ιατρός ψάχνει να βρει στο εσωτερικό
του σώματος την αρχή των συμπτωμάτων, ζητώντας να πληροφορηθεί για τις ανατομικές
μεταβολές, από τις οποίες προήλθαν. Τελείως διαφορετικά είναι τα πράγματα με τον αρχαίο
Έλληνα ιατρό. Όταν εκείνος εξέταζε τον ασθενή, δεν ήταν η διάγνωση ο βασικός του στόχος.
Στόχος του ήταν η πρόγνωση. Και χρειαζόταν γι’ αυτήν όλα, ανεξαιρέτως, τα συμπτώματα: και
το παραμικρό σύμπτωμα θα μπορούσε να αποδειχθεί αποφασιστικής σημασίας».

«Επιστήμη και Φιλανθρωπία». Πίνακας του Pablo Picasso. Βαρκελώνη, Μουσείο Picasso
“Science and Charity”. Painted by Pablo Picasso. Barcelona, Picasso Museum
* Henry Sigerist (1891 - 1957): Ελβετός ιστορικός της Ιατρικής.
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In Hippocratic medicine, as in any medical prognosis,
it is above all to predict the outcome of the disease
as well as its variations and changes.
In this sense, the prognosis is prevention of the future.

(L. Edelstein)

However a prognosis, based on a simple observation and which, for the physician of
that time, was an educational process through which he took a critical decision whether
or not to take the patient’s treatment, if he considered that the disease was incurable.
For the physicians of Antiquity, the term had a broader sense and is attributed more importance, as it appears in the preface of the treatise, which was named “Prognostics” 152.
This treatise described the definitions of a good doctor and a good prognostic method.
We recognise there the feelings of trust and admiration caused by a good doctor who
makes good predictions. In paragraph 1 of the “Prognostics” 153 the author states:
§ 1. I hold that it is an excellent thing for a physician
to practise forecasting.
For if he discover and declare unaided by the side of his
patients the present, the past and the future, and fill
in the gaps in the account given by the sick,
he will be the more believed to understand the cases, so that men will confidently
entrust themselves to him for treatment.

In malignant diseases, there are no brave but only decent patients and the prediction of life expectancy based on statistical data is a medical slip because, firstly,
it is rarely confirmed and secondly the disease itself - because of its malignancy
- refuses to give up its host.
In emergencies assistance must be given at the right time,
the right time being a tiny moment.
Remember: The patient is always afraid of the illness
and the illness is only afraid of the doctor.
This means that the doctor’s bravery requires wisdom and patience.
In modern medicine, prognosis expresses the future and the outcome of a disease, and
is completely differentiated from diagnosis. However, prognosis and diagnosis can only
be formulated as a single set of points.
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Στην ιπποκρατική ιατρική, όπως σε κάθε ιατρική πρόγνωση,
είναι πριν από όλα, η πρόβλεψη και η πρόρρηση της έκβασης της ασθένειας
καθώς και των διακυμάνσεων και των μεταβολών της.
Με το νόημα αυτό, η πρόγνωση είναι πρόληψη του μέλλοντος.

(L. Edelstein)

Μια πρόγνωση, όμως, που στηριζόταν σε μια απλή παρατήρηση, και η οποία για τον ιατρό της εποχής εκείνης αποτελούσε εκπαιδευτική διαδικασία, με τη βοήθεια της οποίας
λάμβανε μια απόφαση καθοριστικής σημασίας για την ανάληψη ή μη της θεραπείας του
ασθενή, αν έκρινε ότι η νόσος ήταν ανίατη.
Για τον ιατρό της Αρχαιότητας, ο όρος έχει μια ευρύτερη έννοια και της αποδίδεται μεγαλύτερη σημασία, όπως φαίνεται στον πρόλογο της πραγματείας, η οποία πήρε το όνομα
«Προγνωστικόν»152. Σ’ αυτήν περιγράφονται οι ορισμοί του καλού ιατρού και της καλής
προγνωστικής μεθόδου. Εκεί, αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα εμπιστοσύνης και θαυμασμού που προκαλεί ένας καλός ιατρός, ο οποίος κάνει καλές προγνώσεις. Στην παράγραφο 1 του «Προγνωστικού»153 αναφέρεται:
§ 1. Για έναν ιατρό, το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου,
είναι να μπορεί να κάνει προγνώσεις.
Γιατί αν προλαβαίνει και ανακαλύπτει, αυτός από μόνος του,
την τωρινή, την προηγούμενη και τη μελλοντική κατάσταση των ασθενών του
και αρχίζει να τους μιλά γι’ αυτήν, προτού ακόμη του μιλήσουν οι ίδιοι…
κερδίζει, νομίζω, την εμπιστοσύνη τους... και έτσι παίρνουν το θάρρος
να εμπιστευθούν τον εαυτό τους στα χέρια του.

(μτφρ. Δ. Λυπουρλής154).

Στα κακοήθη νοσήματα δεν υπάρχουν γενναίοι, αλλά μόνον αξιοπρεπείς ασθενείς
και η πρόρρηση του προσδόκιμου της επιβίωσης με βάση τα στατιστικά δεδομένα
συνιστά ιατρικό ολίσθημα διότι, αφενός επιβεβαιώνεται σπανίως και αφετέρου το ίδιο
το νόσημα -εξαιτίας της κακοήθειάς του- αρνείται να εγκαταλείψει τον ξενιστή του.
Στα επείγοντα περιστατικά η βοήθεια πρέπει να δίδεται στην κατάλληλη ώρα·
και κατάλληλη ώρα είναι εκείνος ο χρόνος που διαρκεί όσο μια στιγμή.
Να θυμάστε: Ο ασθενής φοβάται πάντα την ασθένεια
και η ασθένεια φοβάται, μόνο, τον ιατρό.
Αυτό σημαίνει ότι η γενναιότητα του ιατρού απαιτεί σωφροσύνη και καρτερία.
Στη σύγχρονη ιατρική, η πρόγνωση εκφράζει το μέλλον και την κατάληξη μιας ασθένειας,
ενώ διαφοροποιείται πλήρως από τη διάγνωση. Η πρόγνωση και η διάγνωση, παρόλα
αυτά, δεν μπορεί να διατυπωθούν παρά ως ένα ενιαίο σύνολο σημείων.
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Whom should we be more grateful to?
Those who discovered the pathogenic micro-organisms or those who found the drugs?
The former found the causes of the diseases and the second their cure.
Obviously, the question becomes even harder
if we try to rank both on a fair evaluation scale.
Sudden death -the great problem of Medicineis not the end of man’s illusion
of conquering eternity,
but the confirmation of doctors’ vanity.
The disagreements we have about what death is outnumber
the ones we have about what life is.
This means that death must not be the beginning of life
nor life be the consequence of death,
because life came from Being and not from Non Being.

Ο Albrecht Dürer, Γερμανός ζωγράφος, έγραψε
στον ιατρό του εσωκλείοντας αυτό το σχέδιο: «Έχω
ένα πόνο εδώ. Τι έχω;». Βρέμη, Αίθουσα Τέχνης
Μάθημα ανατομίας. Γκραβούρα του 15ου αι. μ.Χ.
Anatomy lesson. 15th c. A.D. gravure

Albrecht Dürer, a German painter, wrote to his
physician enclosing this sketch: “I feel pain here.
What is wrong with me?” Bremen, Art Gallery
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Σε ποιους οφείλουμε μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη;
Στους ευρέτες των παθογόνων μικροοργανισμών ή των φαρμάκων;
Οι πρώτοι βρήκαν τις αιτίες των νοσημάτων και οι δεύτεροι τη θεραπεία τους.
Προφανώς, το ερώτημα καθίσταται δυσκολότερο αν προσπαθήσουμε
να κατατάξουμε τους μεν και τους δε σε μια δίκαιη κλίμακα αξιολόγησης.
Ο αιφνίδιος θάνατος -το μέγα πρόβλημα της Ιατρικήςδεν είναι το τέλος της αυταπάτης του ανθρώπου
για την κατάκτηση της αιωνιότητας,
αλλά η επιβεβαίωση της ματαιοδοξίας των ιατρών.
Οι διαφωνίες που έχουμε για το τι είναι ο θάνατος,
είναι περισσότερες από εκείνες που έχουμε για το τι είναι η ζωή.
Αυτό σημαίνει ότι ο θάνατος δεν πρέπει να είναι η αρχή της ζωής
ούτε η ζωή το επακόλουθο του θανάτου,
επειδή η ζωή προήλθε από το Είναι και όχι το Μη Είναι.

Ο Ασκληπιός με ράβδο και φίδι. Έργο του 1600 του Federico Zuccari. Ρώμη, Sata del disegno
Asclepius with a rod and snake. Work from 1600 by Federico Zuccari. Rome, Sala del disegno
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It is better to respect death rather than underestimating it,
because it can often be unreasoned and unexpected
and there is no reason to unwisely waste one’s bravery for life.
Informing the patient, to the extent possible, is a doctor’s duty, which also results from
the treaty on patient rights. This treaty also determines the patient’s right to decide
on any form of treatment recommended by the physician.
In the treatise “On Decorum” 155, the author emphasises the following:
§ 11. When you enter a sick man’s room,
having made these arrangements, that you may not be at a loss,
and having everything in order for what is to be done,
know what you must do before going in.
For many cases need, not reasoning, but practical help.
So you must from your experience forecast what the issue will be.
To do so adds to one's reputation, and the learning thereof is easy.

A disease neither develops nor follows the exact same course in each patient. This
common paradox constitutes the difficulty and greatness of Prognostics and
Therapeutics and makes it the most prominent of the sciences.
Medicine treats with the same seriousness both the mild and the severe diseases, because critical ill patients can be also those who suffer from mild diseases.
Dignified death in long-term, painful and incurable diseases is an inalienable
right of the patient, requiring the consent of the treating physician,
as long as it is not contrary to his humanitarian and scientific beliefs.
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Είναι προτιμότερο να σέβεσαι από το να υποτιμάς τον θάνατο,
επειδή αρκετές φορές και αναίτιος και ύπουλος είναι
και δεν έχεις λόγο να δαπανάς αλόγιστα τη γενναιότητά σου για τη ζωή.
Η ενημέρωση του ασθενή, στο μέτρο πάντα του δυνατού, είναι υποχρέωση του ιατρού, η
οποία προκύπτει και από τη συνθήκη για τα δικαιώματα του ασθενή. Σ’ αυτήν προσδιορίζεται, επιπλέον, το δικαίωμα του ασθενή να αποφασίζει για κάθε μορφή θεραπείας
που του συνιστά ο ιατρός.
Στην πραγματεία «Περί Ευσχημοσύνης»155, ο συγγραφέας τονίζει με έμφαση τα ακόλουθα:
§ 11. Ἐπὴν δὲ ἐσίῃς πρὸς τὸν νοσέοντα,
τουτέων σοι ἀπηρτισμένων, ἵνα μὴ ἀπορῇς,
εὐθέτως ἔχων ἕκαστα πρὸς τὸ ποιησόμενον,
ἴσθι γινώσκων, ὃ χρὴ ποιέειν πρὶν ἐσελθεῖν·
πολλὰ γὰρ οὐδὲ συλλογισμοῦ, ἀλλὰ βοηθείης δεῖται τῶν πραγμάτων.
Προδιαστέλλεσθαι οὖν χρὴ τὸ ἐκβησόμενον ἐκ τῆς ἐμπειρίης·
ἔνδοξον γὰρ καὶ εὐμαθές.
§ 11. Όταν επισκέπτεσαι έναν άρρωστο,
να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος για να μη βρεθείς σε δύσκολη θέση,
να έχεις έτοιμα τα πάντα προς χρήση
και να γνωρίζεις εκ των προτέρων τι πρέπει να κάνεις,
γιατί πολλές περιπτώσεις δεν απαιτούν διαγνωστικές σκέψεις
αλλά έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας.
Να προγιγνώσκεις την έκβαση του νοσήματος από την εμπειρία
γιατί αυτό αυξάνει την καλή φήμη και σε κάνει γρήγορα γνωστό (η ικανότητα πρόγνωσης).

(μτφρ. Π. Αποστολίδης155)

Ένα νόσημα ούτε εμφανίζεται ούτε ακολουθεί, επακριβώς, την ίδια πορεία στον κάθε ασθενή. Αυτή η συνηθισμένη παραδοξότητα συνιστά τη δυσκολία και το μεγαλείο της Προγνωστικής και της Θεραπευτικής και την καθιστά την επιφανεστάτη των επιστημών.
Η Ιατρική αντιμετωπίζει με την ίδια σοβαρότητα και τα ελαφρά και τα βαριά νοσήματα,
διότι βαριά ασθενείς μπορεί να είναι και όσοι πάσχουν από ελαφρά νοσήματα.
Ο αξιοπρεπής θάνατος στα πολυχρόνια, επώδυνα και ανίατα νοσήματα
συνιστά αναφαίρετο δικαίωμα του αρρώστου,
που απαιτεί τη συναίνεση του θεράποντος ιατρού,
εφόσον αυτή δεν αντιβαίνει στις ανθρωπιστικές και επιστημονικές του πεποιθήσεις.
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Informing patients of incurable and fatal diseases is one of the most difficult chapters
of medical ethics. The patient, adequately informed of his disease, does not mean that
he decides with more wisdom and rationality about the attitude he will follow against the
disease, than the partially informed one.
A patient reconciled with his imminent death - such as the adequately informed
patient - is a frightened and mentally fragile patient, who was told that hope will
die after he does, namely along with his illness - as it usually comes last - and that
he must prove wrong neither his doctor nor his hope.
If I am to accept that full information is a prerequisite for proper decisions, then I will
have to conclude that doctors - oncologists in particular - are better in dealing the dramatic end of their lives, a conclusion that has not been confirmed.

«La Grande Chambre des Pauvres» (H Mεγάλη Αίθουσα των Φτωχών).
Είναι το παλαιότερο κτίριο με συνεχή λειτουργία ως νοσοκομείο. Οι αδελφές της Συνόδου
φροντίζουν τους αρρώστους περισσότερα από 500 χρόνια. Πίνακας του Robert Thom
“La Grande Chambre des Pauvres” (The Great Hall of the Poor).
The oldest building that has continuously functioned as a hospital. The sisters of the Synod
have been take care of the sick for more than 500 years. Painted by Robert Thom
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Η ενημέρωση των πασχόντων από ανίατα και θανατηφόρα νοσήματα, συνιστά ένα από τα
δύσκολα κεφάλαια της ιατρικής δεοντολογίας. Ο επαρκώς ενημερωμένος για τη νόσο του,
ασθενής, δεν έπεται ότι αποφασίζει με περισσότερη σωφροσύνη και ορθολογισμό για τη
στάση που θα ακολουθήσει απέναντι στην ασθένεια, από τον μερικώς ενημερωμένο.
Ένας ασθενής συμφιλιωμένος με τον επικείμενο θάνατό του -όπως είναι ο επαρκώς
ενημερωμένος- είναι ένας φοβισμένος και ψυχικά ετοιμόρροπος ασθενής, που του
είπαν ότι η ελπίδα θα πεθάνει μετά από αυτόν, δηλαδή μαζί με την ασθένειά του
-επειδή συνηθίζει να έρχεται τελευταία- και ότι αυτός δεν πρέπει να διαψεύσει ούτε
τον ιατρό του ούτε την ελπίδα του.
Αν τώρα δεχτώ ότι η πλήρης ενημέρωση συνιστά την απαραίτητη προϋπόθεση για τις ορθές
αποφάσεις, τότε πρέπει να συμπεράνω ότι οι ιατροί -και ιδιαίτερα οι ογκολόγοι- αντιμετωπίζουν με τον καλύτερο τρόπο το δραματικό τέλος της ζωής τους, συμπέρασμα που δεν
έχει επιβεβαιωθεί.

Ο Βασιλιάς Κάρολος ο Α΄ παρακολουθεί πείραμα του William Harvey. Έργο του Robert Hannah.
Λονδίνο, Royal College of Physicians
King Charles I observes an experiment by William Harvey. Work by Robert Hannah.
London, Royal College of Physicians
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17. Monitoring
The physician should be able to closely monitor the performance of his patient’s treatment and correct any omissions or errors. In the treatise “On Decorum” 155,the author
provides relevant instructions:
§ 14. Keep a watch also on the faults of patients,
which often make them lie about the taking of things prescribed.

The patient is satisfied when the doctor’s position is immediate, clear and complete,
which can only be done at the doctor’s office.
The knowledge and the preparation of the physician, who must always have planned his
next actions in the event of an undesirable outcome, must be a rule in dealing with each
patient’s problem.
The physician should fully inform the patient of adverse reactions and the results of each
treatment and monitor the fulfilment of his instructions.
By reducing the parameters of the normal limits,
we do not prevent the imminent pathology.
Preventive Medicine, in addition to creating millions of healthy patients,
constitutes a flaw in Therapeutics and intervenes
in the normal (natural) way people live.
It appears that the transition from health to illness must involve several, yet unknown and hence investigated - laboratory and imaging data.
Thus, it appears that preventive medicine has no glorious and long-term future.
In any case, the patient does not seek pity,
but only for your interest and attention, and always
appreciates your sincere sympathy.
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17. Παρακολούθηση
Ο ιατρός, πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί, στενά, την εκτέλεση της αγωγής του
ασθενή του και να διορθώνει τυχόν παραλείψεις ή σφάλματα. Στην πραγματεία «Περί Ευσχημοσύνης»155, ο συγγραφέας δίνει σχετικές οδηγίες:
§ 14. Ἐπιτηρεῖν δὲ δεῖ καὶ τὰς ἁμαρτίας τῶν καμνόντων,
δι’ ὧν πολλοὶ πολλάκις διεψεύσαντο
ἐν τοῖσι προσάρμασι τῶν προσφερομένων.
§ 14. Πρέπει να παρακολουθείς και τα σφάλματα των ασθενών,
πολλοί από τους οποίους πολλές φορές είπαν ψέματα.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης156)

Ο άρρωστος, είναι ικανοποιημένος όταν η τοποθέτηση του ιατρού είναι άμεση, σαφής και
ολοκληρωμένη, πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει μόνο στο γραφείο του ιατρού.
Κανόνας στην αντιμετώπιση κάθε προβλήματος του ασθενή, πρέπει να είναι η γνώση και
η προετοιμασία του ιατρού, ο οποίος πρέπει πάντα να έχει προγραμματίσει τις επόμενες
ενέργειές του σε περίπτωση μη επιθυμητής έκβασης.
Ο ιατρός πρέπει να ενημερώνει, πλήρως, τον ασθενή για τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τα
αποτελέσματα της κάθε αγωγής και να παρακολουθεί την τήρηση των οδηγιών του.
Μειώνοντας τις παραμέτρους των ορίων του φυσιολογικού,
δεν προλαμβάνουμε το επικείμενο παθολογικό.
Η προληπτική Ιατρική, πέραν του ότι δημιουργεί μυριάδες υγιείς ασθενείς,
συνιστά αδυναμία της θεραπευτικής και επέμβαση
στον ορθόδοξο (φυσικό) τρόπο διαβίωσης των ατόμων.
Φαίνεται ότι η μετάπτωση της υγείας προς τη νόσηση, πρέπει να εμπεριέχει αρκετά, ακόμα,
άγνωστα -και για τούτο ερευνητέα- εργαστηριακά και απεικονιστικά δεδομένα.
Έτσι προκύπτει ότι η προληπτική Ιατρική δεν έχει ένδοξο και μακρύ μέλλον.
Ο ασθενής, σε καμία περίπτωση, δεν επιζητεί τον οίκτο,
παρά μόνο το ενδιαφέρον και την προσοχή σας και πάντοτε
εκτιμά την ειλικρινή συμπαράστασή σας.
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18. Advanced Medical Technology
The history of Medicine over the last two centuries, with particular emphasis on the 20th,
is remarkable. The discoveries noted are significant in number and quality. The evolution
of technology follows that of clinical medicine. The questions that emerge are many and
difficult157,158:
How does the doctor treat this tsunami of developments (theoretical and practical)?
How does he stand in front of them and adapt his new role for his patients benefit? Does he work as a doctor or doctor-philosopher?
What values does he serve?
Those of technology, or purely medical, as Hippocrates defined them, when the
only mean he had was his ability to observe?
Does technology consist a carrier of values, or does itself create values?

Kαθιστοί μπροστά: Harvey Cushing, Howard Kelly, William Osler & William Thayer
Seated in front: Harvey Cushing, Howard Kelly, William Osler & William Thayer
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18. Υψηλή Ιατρική Τεχνολογία
Η ιστορία της Ιατρικής τους τελευταίους δύο αιώνες, με ιδιαίτερη έμφαση στον 20ό, είναι
συγκλονιστική.
Οι ανακαλύψεις που σημειώνονται είναι σημαντικές σε αριθμό και ποιότητα. Την εξέλιξη
της τεχνολογίας ακολουθεί και εκείνη της κλινικής Ιατρικής. Τα ερωτήματα, που αναδύονται, είναι πολλά και δύσκολα157,158:
Πώς αντιμετωπίζει ο ιατρός αυτό το τσουνάμι των εξελίξεων (θεωρητικών και πρακτικών);
Πώς στέκεται απέναντί τους και προσαρμόζει το νέο του ρόλο προς όφελος των
ασθενών του; Λειτουργεί ως ιατρός, ή ως ιατροφιλόσοφος;
Ποιές αξίες υπηρετεί;
Εκείνες της τεχνολογίας, ή τις καθαρά ιατρικές, όπως τις προσδιόρισε ο Ιπποκράτης, όταν το μόνο μέσο που διέθετε ήταν η ικανότητά του για παρατήρηση;
Μήπως, η τεχνολογία αποτελεί φορέα αξιών, ή μήπως και αυτή η ίδια δημιουργεί
αξίες;

Ο «πατέρας» της νεώτερης νευροχειρουργικής σχολής, Harvey Cushing στο χειρουργείο.
Πίνακας του Robert Thom
The “father” of the modern neurosurgical school, Harvey Cushing in the operating theatre.
Painted by Robert Thom
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The modern physician, trapped in the charm of advanced technology and medical devices, risks to become more and more a cold technocrat. These achievements have
given the physician, over time, a feeling of increased confidence, which is taking often
the form of arrogance.
It is a time when the doctor should not be seduced by the charm of the technology siren.
Physicians must realize - and this is one of the goals of medical education - that:
Charming technology should be an aid
and complement to clinical medicine.
In A. Fleming’s* time, after WWII. the use of antibiotics and vaccines is made accessible
with the help of technology. It is the era when to the three basic parameters introduced
by Hippocrates for addressing the illness, namely:
Τhe Disease, the Patient and the Physician, a fourth parameter is added, that of
Technology which is interwoven with research.
Knowledge is not produced to be dangerous,
no matter how it is used.
J. Rostand had noted that:
Science has made us gods even
before we are worthy of being men.

Developments in medicine always integrated in the philosophical, social and institutional
context of each era159. We see the world around us changing, sometimes at great speed.
In modern times, physicians, trapped in statistical data, are likely to lose contact with
their patients. These concerns had been also foreseen by Galileo, when he posed the
following revolutionary question:
And who can set boundaries to human intellect?
Who can claim that anything of interest in the
world is already known?

* Alexander Fleming (1881 - 1955): Scottish biologist and pharmacologist. He represented the values
of Hippocratic Medicine in his era. His life and work were marked by two elements: acute observation
skills and luck. Seeking the substance that could destroy various kinds of mould, in 1928 he discovered penicillin. In 1945, he shared the Nobel Prize in Physiology and Medicine with Florey and Chain.
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Εγκλωβισμένος, ο σύγχρονος ιατρός, στη γοητεία της προηγμένης τεχνολογίας και των
ιατρικών μηχανημάτων, κινδυνεύει να γίνεται -όλο και περισσότερο- ένας ψυχρός τεχνοκράτης. Τα επιτεύγματα αυτά δημιούργησαν στον ιατρό, με την πάροδο του χρόνου, ένα
αίσθημα αυξημένης αυτοπεποίθησης, η οποία συχνά παίρνει τη μορφή αλαζονείας.
Είναι η εποχή, που ο ιατρός δεν πρέπει να παρασυρθεί από τη γοητεία της τεχνολογικής σειρήνας. Οι ιατροίπρέπει να αντιληφθούν -και αυτός είναι ένας από τους στόχους
της ιατρικής εκπαίδευσης- ότι:
Η γοητευτική τεχνολογία πρέπει να συνεπικουρεί,
να είναι συμπληρωματική της κλινικής Ιατρικής.
Στην εποχή του Α. Fleming*, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η χρήση των αντιβιοτικών
και των εμβολίων γίνεται προσιτή με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Είναι η εποχή κατά την
οποία στις τρεις βασικές παραμέτρους, που είχε θεσπίσει ο Ιπποκράτης, στην προσπάθεια
αντιμετώπισης της νόσου, τις οποίες συγκροτούσαν:
Η Ασθένεια, ο Ασθενής και ο Ιατρός, προστίθεται επιπλέον και μια τέταρτη, που
είναι εκείνη της Τεχνολογίας που είναι συνυφασμένη με την έρευνα.
Η γνώση δεν παράγεται για να είναι επικίνδυνη,
ανεξάρτητα από το πώς θα χρησιμοποιηθεί.
Ο J. Rostand είχε επισημάνει ότι:
Η υψηλή τεχνολογία μάς έκανε θεούς
προτού γίνουμε άνθρωποι.

Οι εξελίξεις της Ιατρικής εντάσσονται πάντοτε, στο φιλοσοφικό, το κοινωνικό και το θεσμικό πλαίσιο κάθε εποχής159. Παρακολουθούμε τον κόσμο γύρω μας να αλλάζει, μερικές
φορές με μεγάλη ταχύτητα. Ο ιατρός στη σύγχρονη εποχή, εγκλωβισμένος στα στατιστικά
δεδομένα, είναι πιθανόν να χάσει την επαφή με τον ασθενή του. Τις ανησυχίες αυτές είχε
προβλέψει και ο Γαλιλαίος όταν έκανε την παρακάτω επαναστατική ερώτηση:
Και ποιος μπορεί να θέση όρια στις ανθρώπινες διάνοιες;
Ποιός μπορεί να υποστηρίξει πώς είναι κιόλας γνωστό
κάθε τι που έχει ενδιαφέρον μέσα στον κόσμο;

* Alexander Fleming (1881 - 1955): Σκωτσέζος βιολόγος και φαρμακολόγος. Εξέφρασε την ιπποκρατική Ιατρική στην εποχή του. Η ζωή και το έργο του σηματοδόθηκαν από δύο στοιχεία: την οξεία
παρατηρητικότητα και την τύχη. Αναζητώντας την ουσία που θα μπορούσε να καταστρέψει διάφορα είδη
μούχλας, ανακάλυψε την πενικιλίνη το 1928. Πήρε το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής το
1945 μαζί με τους Φλόρεϋ και Τσέιν.
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Galileo took this question one step further, when he wrote in the “The Assayer”, volume
VI of his Complete Works edition:
“Philosophy [i.e. physics] is written in this grand book
- I mean the universe - which stands continually open to our gaze,
but it cannot be understood unless one first learns to comprehend the language
and interpret the characters
in which it is written.
It is written in the language of mathematics, and its characters are triangles,
circles, and other geometrical figures, without which it is humanly
impossible to understand a single word of it;
without these, one is wandering around in a dark labyrinth”.

At the beginning of the 20th century, J. Bernal* accused the scientific community of
being bartered away to industrialists. In his work titled “The Social Function of Science”
(1939) he invited the scientists160:
To renew their commitment that science
will be used for the benefit of all.

Εμβολιασμός κατά της λαρυγγίτιδας.
Πίνακας του André Brouillet
Vaccination against laryngitis.
Painted by André Brouillet
* John Desmond Bernal (1901 - 1971): Irish scientist, pioneer in molecular biology. Author of Science
in History.
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Ο Γαλιλαίος, προχώρησε ένα ακόμη βήμα μπροστά, όταν στον Στ΄ τόμο της έκδοσης των
Απάντων με τον τίτλο «Πειραματιστής» γράφει:
«Η φιλοσοφία είναι γραμμένη στο τεράστιο αυτό βιβλίο,
που βρίσκεται συνεχώς ανοιχτό εμπρός στα μάτια όλων,
αλλά δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή, αν δεν μάθει κανείς
να εννοεί προηγουμένως τη γλώσσα και να αναγνωρίζει τους χαρακτήρες,
με τους οποίους είναι γραμμένη.
Είναι γραμμένη σε μια γλώσσα μαθηματική και οι χαρακτήρες είναι τρίγωνα,
κύκλοι και άλλα γεωμετρικά σχήματα, χωρίς τα οποία, είναι,
ανθρωπίνως, αδύνατο να εννοήσει κανείς έστω και μια λέξη. Χωρίς αυτά,
είναι σαν να περιστρέφεται κανείς μάταια σε ένα σκοτεινό λαβύρινθο».

Στις αρχές του 20ου αι., ο J. Bernal* κατηγόρησε την επιστημονική κοινότητα ότι ξεπουλήθηκε στους βιομηχάνους. Στο έργο του με τίτλο «The Social Function of Science», (Η
κοινωνική λειτουργία της επιστήμης, 1939) κάλεσε τους επιστήμονες160:
Να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους
ότι η επιστήμη θα χρησιμοποιηθεί για το καλό όλων.

Οι πρωτεργάτες της ανακάλυψης και χρήσης της πενικιλίνης.
Από αριστερά: Alexander Fleming, Howard Florey, Ernst Boris Chain. Πίνακας του Robert Thom
The forerunners of the discovery and use of penicillin.
From left: Alexander Fleming, Howard Florey, Ernst Boris Chain. Painted by Robert Thom
* John Desmond Bernal (1901 - 1971): Ιρλανδός επιστήμονας, πρωτοπόρος στη μοριακή βιολογία.
Συγγραφέας της επιστήμης.
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It is argued161 that one of the painful consequences of applying high technology to Medicine is:
The atrophy of the human side of Medicine and the Doctor.

Evidence of this change can be found in the obvious replacement of the traditional doctor’s model by a cold, technocratic model. As if this was not enough, there is another
change too, concerning the current role of the doctor.
We are progressively driven from the responsible and independent physician
to a doctor whose actions are controlled and determined by an officer,
who may work either for the state or for an insurance company.
This new change resulted in the creation of a new concept, the concept of “quality assurance”, namely the assurance of the quality of the health care provided. What is important, of course, is the “clinical” effect of applying this concept, which, unfortunately,
was not what was expected for Medicine and patients. On the contrary, it caused the
outbreak of poor quality medicine, dominated by the insecurity of physicians and by
financial interests.
We live in the age of information overload, which often reaches the limits of pollution.
However, our main concern should be:
Do all kinds of information constitute secure knowledge,
that can be used directly in an effective way?
The internet provides an enormous amount of information. What’s worst, however, is
that internet users stop thinking in a structured and critical manner.
The view of I. Asimov*162 is telling, when he argued that:
The saddest aspect of life right now
is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom.

Doctors are now interested in the examination results, but also in gaining the admiration
of their colleagues and society, which will richly reward them with frequent high-priced
visits It doesn’t even cross their mind to listen to their patients, talk to them about the
anxiety, the fear, the stress they may feel. Konstantinos Gardikas163 in his work “Tearing
up my papers” provides a very structured and insightful description of the modern physician when he writes:
* Isaac Asimov (1920 - 1992): Russian-American biochemist. He is well known for his work in science
fiction. He had perfect knowledge of natural sciences, which he combined with powerful insight and
perception of human behaviour and psychology.
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Υποστηρίζεται161 ότι μια από τις οδυνηρές συνέπειες της εφαρμογής της υψηλής τεχνολογίας στην Ιατρική είναι:
Η ατροφία της ανθρώπινης πλευράς της Ιατρικής και του ιατρού.

Στοιχεία γι’ αυτήν την αλλαγή απορρέουν από την εμφανή αντικατάσταση του παραδοσιακού πρότυπου του ιατρού από ένα ψυχρό τεχνοκρατικό πρότυπο. Αλλά ως να μην αρκούσε
αυτή, έρχεται και άλλη, που αφορά στην αλλαγή στον ρόλο που έχει πλέον ο ιατρός.
Από τον υπεύθυνο αλλά και αυτόνομο,
οδηγούμεθα, προοδευτικά, σ’ έναν ιατρό, του οποίου τις πράξεις ελέγχει
αλλά και καθορίζει ένας υπάλληλος,
ο οποίος μπορεί να ανήκει στο δημόσιο ή σε μια ασφαλιστική εταιρία.
Η νέα αυτή αλλαγή, είχε ως συνέπεια τη δημιουργία μιας νέας έννοιας, εκείνης της «quality
assurance», της εξασφάλισης, δηλαδή, της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Σημασία, βέβαια, έχει το «κλινικό» αποτέλεσμα στην εφαρμογή αυτής της έννοιας,
το οποίο, δυστυχώς, δεν ήταν το αναμενόμενο για την Ιατρική και τον ασθενή. Αντίθετα,
προκάλεσε την εκδήλωση μιας κακής ποιότητας Ιατρικής, στην οποία προεξάρχουν η ανασφάλεια του ιατρού και τα οικονομικά συμφέροντα.
Ζούμε στην εποχή της πληροφορικής καταιγίδας, η οποία συχνά φθάνει στα όρια της ρύπανσης. Αυτό, όμως, που πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά, είναι το ερώτημα:
Η κάθε μορφής πληροφόρηση αποτελεί ασφαλή γνώση,
δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί άμεσα με αποτελεσματικό τρόπο;
Το διαδίκτυο, παρέχει έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Το χειρότερο, όμως, είναι ότι ο
χρήστης παύει να σκέπτεται δομικά και κριτικά.
Χαρακτηριστική είναι η άποψη του I. Asimov*162, ο οποίος υποστήριξε ότι:
Η πιο λυπηρή άποψη της ζωής σήμερα
είναι ότι η επιστήμη συγκεντρώνει γνώσεις ταχύτερα
απ’ ό,τι η κοινωνία συγκεντρώνει σοφία.

Ο ιατρός, ενδιαφέρεται πλέον για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αλλά και για τον θαυμασμό των συναδέλφων του και της κοινωνίας, η οποία θα του τα ανταποδώσει πλουσιοπάροχα, με συχνές επισκέψεις υψηλού τιμολογίου Ούτε λόγος, να ακούσει τον ασθενή του,
να του μιλήσει για την αγωνία, τον φόβο, το άγχος, που νιώθει. Ο Κ. Γαρδίκας163, στο έργο
* Isaac Asimov (1920 - 1992): Ρωσο-Αμερικανός βιοχημικός. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για το συγγραφικό
του έργο για τα έργα επιστημονικής φαντασίας. Είχε τέλεια γνώση πάνω στις φυσικές επιστήμες, που τη
συνδύαζε με έντονη διορατικότητα και αντίληψη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ψυχολογίας.
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“Why deal with the soul? It is humiliating to
him. He is content with the applaud at the
conferences, when he will produce statistics
showing that he managed to reduce the mortality of terrible operation A, from its previous
8.10% to 8.02%, generating waves of enthusiasm in the audience, when announcing that
he has good reason to believe that in the next
conference, his statistics will be even better.
He does not care however whether this operation can be so deforming that it will turn the
unfortunate patient to a monster-being, nonrecognisable even to his own Creator. The triumph of Medicine! Doctors have shifted from
being philanthropist, apostolic Samaritans
to becoming a stiff scientific technocrat or
rather manual labourers”.

How to use modern medical technology is
a matter of morals and politics. It is important for physicians to take the lead in
«Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου». Έργο του
moral decisions, because their choices
Leonardo da Vinci. Το σχέδιο και το κείμενο
can bridle the immorality and arrogance of
αποτελούν τους Κανόνες των Αναλογιών
technology, while they should also partici“The Vitruvian Man” by Leonardo da Vinci.
pate in political resolutions, as their interThe sketch and the text correspond
ventions will concern all citizens, defendto the Canon of Proportions
ing Humanitarian ideals.
Health systems, even in economically developed countries, are experiencing a period of uncertainty. The two key questions focus first on the future of civilian insurance
systems and second of the way in which upcoming scientific discoveries, especially
those of high technology, will radically affect or reverse the form of modern Medicine.
Unfortunately, modern medical technology advances, without exaggeration, at a dizzying
pace, continuously increasing progress. If technological development is successfully transferred to clinical practice, the concept of man will be assimilated to the machine. This will
happen if the modern man succeeds in transmitting to his brain whatever information he
wants, through electrodes and vice versa on the computer. We could name this evolution:
Human-machine symbiosis.
In this chilling picture we can also add the view that164:
The age of mankind is a transitional period
between the era of its dominance and the era of machines.
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του «Σχίζοντας τα χαρτιά μου», κάνει μια πολύ συγκροτημένη και διορατική περιγραφή του
σύγχρονου ιατρού, όταν γράφει:
«Γιαί να ασχοληθεί με την ψυχή; Είναι ταπεινωτικό γι’ αυτόν. Του αρκούν τα χειροκροτήματα
στα συνέδρια, όταν θα προσκομίζει στατιστικές που θα δείχνουν ότι της Α φοβερής εγχείρησης, αυτός κατόρθωσε και ελάττωσε τη θνητότητα από 8,10%, που ήταν πριν, σε 8,02% και
ότι θα προκαλεί νέο κύμα ενθουσιασμού στο ακροατήριο, όταν θα του αναγγείλει ότι έχει βάσιμους λόγους να ελπίζει ότι στο προσεχές συνέδριο, η στατιστική του θα είναι ακόμα καλύτερη.
Αδιαφορεί εάν η εγχείρηση αυτή μπορεί να είναι τόσο παραμορφωτική, ώστε να μεταβάλλει
τον δύστυχο άνθρωπο σε ον-τέρας, το οποίο ούτε ο Δημιουργός του δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει. Ο θρίαμβος της Ιατρικής! Ο ιατρός, από ένας φιλάνθρωπος, αποστολικός Σαμαρείτης,
γίνεται ένας στυγνός επιστημονικός τεχνοκράτης ή μάλλον χειρώνακτας».

Το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία είναι ζήτημα ηθικό και πολιτικό. Και είναι σημαντικό, οι ιατροί να έχουν τον πρώτο λόγο στις ηθικές αποφάσεις, επειδή
οι επιλογές τους θα χαλιναγωγήσουν τον αμοραλισμό και την αλαζονεία της τεχνολογίας
ενώ είναι απαραίτητο να συμμετέχουν και στα πολιτικά ψηφίσματα, γιατί οι παρεμβάσεις
τους θα αφορούν στο σύνολο των πολιτών, υπερασπιζόμενες τα ανθρωπιστικά ιδεώδη.
Τα συστήματα υγείας, ακόμα και των οικονομικά αναπτυγμένων χωρών, διανύουν περίοδο
αβεβαιότητας. Τα δύο βασικά ερωτήματα εστιάζονται αφενός στο μέλλον των συστημάτων
ασφάλισης των πολιτών και αφετέρου στον τρόπο, με τον οποίο οι επερχόμενες επιστημονικές ανακαλύψεις, ιδιαίτερα εκείνες της υψηλής τεχνολογίας, θα επηρρεάσουν ή θα
ανατρέψουν ριζικά τη μορφή της σύγχρονης Ιατρικής.
Δυστυχώς, η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία προχωράει, χωρίς υπερβολή, με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσθέτοντας συνεχώς και νέα στοιχεία προόδου. Αν η τεχνολογική εξέλιξη μεταφερθεί στην κλινική πράξη με επιτυχία, η έννοια άνθρωπος θα εξομοιωθεί με τη μηχανή.
Αυτό θα συμβεί, αν ο σύγχρονος άνθρωπος κατορθώσει να μεταβιβάζει στον εγκέφαλό του
όσες πληροφορίες θέλει, μέσω ηλεκτροδίων και αντιστρόφως στο computer. Την εξέλιξη
αυτή θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε:
Συμβιωτική σχέση του ανθρώπου με τη μηχανή.
Σ’ αυτήν την ανατριχιαστική εικόνα μπορούμε να προσθέσουμε και την άποψη ότι164:
Η εποχή της ανθρωπότητας είναι μια μεταβατική περίοδος
ανάμεσα στην εποχή της κυριαρχίας του και εκείνης των μηχανών.
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19. Doctors’ Position in Society
The society, which is the ultimate recipient as well as the judge of the works of Medicine
and doctors, is not particularly interested in the scientific details of medical discoveries,
nor in the complex medical theories that interpret human nature. The treatise “On the
Nature of Man” 165 of the Hippocratic Corpus begins with the phrase:
§ 1. He who is accustomed to hear speakers discuss
the nature of man beyond
its relations to medicine
will not find the present account of any interest.

If patients are to be convinced of the value of Medicine, they must find that the doctor’s
efforts to combat diseases have a positive effect. However, to make this easy to understand it must be explained by the doctor to their patients in simple, clear and comprehensible words, as stated in the treatise, “On Ancient Medicine” 59.

Πίνακας του Thomas Eakins. Απεικονίζεται ο Samuel Gross, ιδιοκτήτης κλινικής,
με ματωμένο νυστέρι και τους βοηθούς του να χειρουργούν χωρίς να φορούν γάντια
Painted by Thomas Eakins. It shows Samuel Gross, owner of a clinic,
with a bloody scalpel and his assistants performing surgery without wearing gloves
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19. Η Θέση του Ιατρού στην Κοινωνία
H κοινωνία, η οποία είναι και ο τελικός αποδέκτης, αλλά και ο κριτής των έργων της Ιατρικής και του ιατρού, δεν ενδιαφέρεται, πρωτίστως, για τις επιστημονικές λεπτομέρειες των
ιατρικών ανακαλύψεων, ούτε για τις πολύπλοκες ιατρικές θεωρίες που ερμηνεύουν την
ανθρώπινη φύση. Η πραγματεία «Περί φύσιος ανθρώπου»165 της Ιπποκρατικής Συλλογής,
αρχίζει με τη φράση:
§ 1. Όποιος έχει συνηθίσει να παρακολουθεί πραγματείες
για την ανθρώπινη φύση που προχωρούν
πέρα από ό,τι ενδιαφέρει την Ιατρική,
αυτός δεν θα βρει, ασφαλώς, κανένα ενδιαφέρον στην παρούσα πραγματεία.

(μτφρ. Δ. Λυπουρλής166)

Ο ασθενής, για να πεισθεί για την αξία της Ιατρικής, πρέπει να διαπιστώσει ότι η προσπάθεια του ιατρού για την καταπολέμηση των νόσων έχει θετικό αποτέλεσμα. Αυτό, όμως,
για να γίνει κατανοητό, πρέπει να το εξηγήσει ο ιατρός στον ασθενή του με απλά, σαφή και
κατανοητά λόγια, όπως αναφέρεται και στην πραγματεία, «Περί Ἀρχαίης Ἰητρικῆς»59.

O Santiago Ramοn στο εργαστήριό του. Θεωρείται από πολλούς
ως ο «πατέρας» της σύγχρονης νευροεπιστήμης. Πίνακας του Robert Thom
Santiago Ramon in his laboratory. He is considered by many
to be the "father" of modern neuroscience. Painted by Robert Thom
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§ 2. It is particularly necessary,
in my opinion, for one who discusses this art
to discuss things familiar to ordinary folk.
For the subject of inquiry and discussion
is simply and solely the sufferings of these same
ordinary folk when they are sick or in pain167.

Informing the patient, besides being a key element in maintaining a physician-patient
relationship, is also one of the parameters that helps in the exercise of the physician’s
work. Therefore, the physician should avoid during the briefing the saying of W. Castle*,
who said that:
“An expert is a man who tells you a simple thing in a confused way in such a fashion as to
make you think the confusion is your own fault”.

The necessary specialisation of physicians in our time raises the question
of whether it is to the benefit of specialists and to the detriment of patients,
as over-specialisation deals with the search and diagnosis of a disease,
which happens to be rare and incurable.
Thus, experts are forced to look for it where they are not going to find it, and
patients suffer the pain and anxiety of a hypothetical and undiagnosed disease,
usually taking on the high cost of research.
Anyone who enters the sanctuaries of the patient’s body and soul must be a model
behaviour that should not express a selective position but a life attitude. Only then can
the doctor preserve his prestige -not his power- in society and become a leader in the
citizens conscience.
The doctor must have qualities that express respect.
This will happen if he shows respect to the patient,
if he is prudent, if he invests in his education rather than profit.
Doctors must speak both to the patient’s heart and mind,
because that is the only way to convince society.
These recommendations, sound to the modern audience as echoes of another, ideal
world, as grandiose plans, in a society that is torn apart by passions, deconstructed by a
multitude of economic, religious, political and -recently- intense racist differences, which
generate and feed open wounds.

* William Castle (1914 - 1977): American film director, producer, screenwriter, and actor.
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§ 2. Όποιος ομιλεί για τα ιατρικά πράγματα
απευθυνόμενος σε μη ειδικούς
πρέπει να τους λέγει πράγματα κατανοητά.
Γιατί δεν αρμόζει σ’ αυτόν για τίποτε άλλο ούτε να ερευνά,
ούτε να ομιλεί, παρά μόνον για τα νοσήματα
από τα οποία αυτοί πάσχουν και υποφέρουν.

(μτφρ. Π. Αποστολίδης167)

Η ενημέρωση του ασθενή, εκτός του ότι αποτελεί βασικό στοιχείο στη διατήρηση της σχέσης ιατρού - ασθενή, είναι και μια από τις παραμέτρους που βοηθά τον ιατρό στην άσκηση
του έργου του. Θα πρέπει, συνεπώς, ο ιατρός να αποφεύγει κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης τη ρήση του W. Castle*, ο οποίος είπε ότι:
«Ειδικός είναι αυτός, που θα σου πει τα πιο απλά πράγματα με τόσο συγκεχυμένο τρόπο, ώστε
αν δεν έχεις καταλάβει όσα είπε, να νομίζεις ότι η σύγχυση είναι δικό σου σφάλμα ή ειδικός
είναι αυτός που γνωρίζει τα πάντα για το έλασσον και το σπάνιο!»

Η αναγκαία εξειδίκευση των ιατρών στην εποχή μας, συνιστά ζητούμενο
αν συντελείται επ’ ωφελεία των ειδικών και σε βάρος των ασθενών,
επειδή η υπερειδίκευση ασχολείται με την αναζήτηση και τη διάγνωση
του ενός νοσήματος, το οποίο συμβαίνει να είναι σπάνιο και ανίατο.
Έτσι, οι μεν ειδικοί αναγκάζονται να το αναζητούν εκεί που δεν πρόκειται να το βρουν,
οι δε ασθενείς να υφίστανται την οδύνη και την αγωνία ενός υποθετικού και δυσδιάγνωστου νοσήματος, επωμιζόμενοι, συνήθως, και το υψηλό κόστος της έρευνας.
Όποιος εισέρχεται στα άδυτα του σώματος και της ψυχής του ασθενή, πρέπει να είναι
υπόδειγμα συμπεριφοράς, η οποία δεν πρέπει να εκφράζει μια επιλεκτική θέση, αλλά μια
στάση ζωής. Μόνο, έτσι, μπορεί ο ιατρός να διατηρήσει το κύρος του -όχι την εξουσία τουστην κοινωνία και να γίνει ταγός στη συνείδηση των πολιτών.
Ο ιατρός πρέπει να εκπέμπει στοιχεία ικανά να εκφράζουν σεβασμό.
Αυτό θα συμβεί αν σέβεται τον άρρωστο, αν έχει σωφροσύνη,
αν επενδύει στην εκπαίδευσή του και όχι στο κέρδος.
Ο ιατρός πρέπει να μιλάει στην καρδιά και στο μυαλό του ασθενή,
γιατί μόνο έτσι πείθει την κοινωνία.
Αυτές οι συστάσεις, αντηχούν στα αυτιά των ανθρώπων ως προερχόμενες από άλλους
ιδεατούς κόσμους, ως μεγαλεπήβολα σχέδια, σε μια κοινωνία, η οποία σπαράσσεται από
πάθη, αποδομείται από πλήθος οικονομικών, θρησκευτικών, πολιτικών και -πρόσφαταέντονων ρατσιστικών διαφορών, οι οποίες δημιουργούν και διατηρούν ανοικτά τραύματα.

* William Castle (1914 - 1977): Αμερικανός σκηνοθέτης, παραγωγός, σεναριογράφος και ηθοποιός.
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At this point, we need to remind what Galen says about the doctors’ attitude of his time
and at the same time consider how modern physicians act. In his work “The Best Doctor
is Also a Philosopher” Galen writes168:
Doctors will pay lip-service to Hippocrates,
to be sure, and look up to him as to a man without peer;
but when it comes to taking the necessary steps
to reach the same rank themselves - well, they do quite the opposite.
It must be because of the bad upbringing current in our times,
and because of the higher value accorded to wealth as opposed to virtue,
that we no longer get anyone of the quality of Hippocrates among our doctors.

Therefore, the corruption of doctors is an old matter and reality.
Is it perhaps that the morality of the immoral is stronger than that of the virtuous?
Or is it that “none is willingly good”?
Or is that a good person is one afraid of doing evil?

«Η ιστορία της Ιατρικής». Τοιχογραφία στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Θεσσαλονίκη
“The history of Μedicine”. Mural painting in the “Papageorgiou” General Hospital.
Thessaloniki
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Στο σημείο αυτό, να υπενθυμίσουμε τι αναφέρει ο Γαληνός, για τη στάση των ιατρών της
εποχής του και παράλληλα να αναλογιστούμε, πώς λειτουργεί και ο σημερινός ιατρός. Ο
Γαληνός στο έργο του «Ὅτι ἄριστος ἰατρός καὶ φιλόσοφος», γράφει168:
Σήμερα έχουμε φθάσει στο σημείο να επαινούμε τον Ιπποκράτη
και να τον θεωρούμε τον πιο σημαντικό ιατρό όλων των εποχών,
κάνουμε όμως όλα τ’ άλλα, εκτός από το να γίνουμε όμοιοι με εκείνον.
Η αμετροέπειά μας, όμως, δεν σταματά εκεί.
Σήμερα, επειδή ο πλούτος αξίζει περισσότερο από την αρετή
κανείς, σχεδόν, δεν προσπαθεί να γίνει ιατρός σαν τον Ιπποκράτη.

(μτφρ. Φιλολογική ομάδα Κάκτου169)

Επομένως, η διαφθορά των ιατρών είναι παμπάλαια υπόθεση και πραγματικότητα.
Μήπως η ηθική των ανήθικων είναι ισχυρότερη εκείνης των ενάρετων;
Μήπως «ουδείς εκών καλός;».
Ή καλός είναι αυτός που φοβάται να κάνει το κακό;

Απεικονίζονται οι Frederick Banting και Charles Best, οι οποίοι ανακάλυψαν την ινσουλίνη (1921).
Πίνακας του Robert Thom
It depicts Frederick Banting and Charles Best, who discovered insulin (1921).
Painted by Robert Thom
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The physician is required today to exercise his work within a constantly changing environment, which is often like a quicksand. He is required to isolate the passions and
tensions that surround him and to relieve the patient’s physical and mental pain.
Will the virtues, which the doctor must have, could heal similar wounds and maintain the
foundations of this sacred doctor-patient communication intact?
We must not forget that the presence of the doctor next to the patient is timeless and
is not limited to modern times. For this reason, the physician must always look towards
the future, with the certainty not only of his sanction as a health care professional, but
also as a partner who contributes on the development of his relationship with the patient.
The harmonious relationships of the attending physician with his patients are certain to
influence - we don’t know how - the patients healing.
Physicians, any physician of any speciality and degree, should tolerate the quirks and
objections of their patients, as long as they do not affect either the diagnostic access or
the treatment of the disease and do not affect their personal and scientific dignity.
You should not forget that drugs and surgeries
are not only life-saving but also lethal aids for patients.
This means that:
Medicines should be administered according to their absolute indication
and surgeries should be performed according to strict scientific criteria,
always provided that the “help or do not harm” principle is followed.
The physician’s modesty in his field of science
is not negated by his attempt to exceed the
average of his colleagues and to stand out.
The struggle for success is perfectly legitimate for personal reasons
and absolutely necessary for the advancement and evolution of Medicine.
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Ο ιατρός, καλείται σήμερα να ασκήσει το έργο του μέσα σ’ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο
περιβάλλον, το οποίο -συχνά- παίρνει τη μορφή κινούμενης άμμου. Καλείται, να απομονώσει τα πάθη και τις εντάσεις που τον περιβάλλουν και να ανακουφίσει τον σωματικό και
ψυχικό πόνο του αρρώστου.
Θα μπορέσουν οι αρετές, που πρέπει να έχει ο ιατρός, να επουλώσουν ανάλογες πληγές
και να διατηρήσουν ακέραια τα θεμέλια αυτής της ιερής επικοινωνιακής σχέσης ιατρού ασθενή;
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η παρουσία του ιατρού δίπλα στον ασθενή είναι διαχρονική και
δεν εξαντλείται στο σήμερα. Για τον λόγο αυτό, ο ιατρός πρέπει πάντα να έχει στραμμένο το
βλέμμα προς το μέλλον, με τη βεβαιότητα όχι μόνο της δικαίωσής του ως λειτουργού της
υγείας, αλλά και ως εταίρου της αναβάθμισης της σχέσης του με τον ασθενή. Οι αρμονικές σχέσεις του θεράποντος ιατρού με τους ασθενείς του είναι βέβαιο ότι ασκούν -αν και
άγνωστο πώς- ιαματική επίδραση στους νοσούντες.
Ο ιατρός, ο κάθε ιατρός οιασδήποτε ειδικότητας και βαθμίδας, οφείλει και πρέπει να ανέχεται τις ιδιοτροπίες και τις αντιρρήσεις των ασθενών του, εφόσον δεν επηρεάζουν ούτε τη
διαγνωστική προσπέλαση ούτε τη θεραπευτική αντιμετώπιση του νοσήματος και δεν θίγουν
την προσωπική και επιστημονική του αξιοπρέπεια.
Δεν πρέπει να λησμονείτε ότι τα φάρμακα και οι χειρουργικές επεμβάσεις
δεν είναι μόνο σωτήρια αλλά και θανατηφόρα βοηθήματα για τους ασθενείς.
Αυτό σημαίνει ότι:
Τα μεν φάρμακα πρέπει να χορηγούνται κατά την απόλυτη ένδειξη,
οι δε επεμβάσεις πρέπει να εκτελούνται με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια
και εφόσον τηρείται η αρχή του «ὠφελέειν ἤ μὴ βλάπτειν».
Η μετριοφροσύνη του ιατρού, στον τομέα της επιστήμης του,
δεν αναιρείται από την προσπάθειά του να υπερβαίνει
τον μέσο όρο των ομότεχνών του και να ξεχωρίζει από εκείνους.
Ο αγώνας για την επιτυχία είναι απολύτως θεμιτός για προσωπικούς λόγους
και εντελώς απαραίτητος για την πρόοδο και την εξέλιξη της Ιατρικής.
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20. Physicians of Hippocratic Ethos
and Works
Physicians of Hippocratic Ethos and Works are typical examples of physicians who were
honoured by society for their contribution to Medicine and man.
In order to get to know their lives and to understand their work, we must unravel the
characteristic aspects that their name bears and which are summarised as:
Τhe Man, the Clinician, the Teacher and the Researcher.
Their important discoveries placed their names on the brightest pages of the world’s
history of medicine. Reference to Physicians of Hippocratic Ethos and Works aims to
keep their work alive, enhanced by the power of image. At the same time, to bring back
to our memories their ethics and behaviour towards the patients and their colleagues,
elements which are examples for younger people to imitate. At the same time, with this
reference we attempt a resistance to time, which tries to erase similar bright examples
from our memory.

Ένας από τους σημαντικότερους μικροβιολόγους στην ιστορία της Ιατρικής, ο Carlos Finlay
επισκέπτεται ασθενή που πάσχει από κίτρινο πυρετό. Πίνακας του Robert Thom
One of the most important microbiologists in history of Medicine Carlos Finlay visits a patient
suffering from a yellow fever. Painted by Robert Thom
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20. Ιπποκρατικοί κατά το Ήθος
και τα Έργα Iατροί
Οι Ιπποκρατικοί κατά Ήθος και τα Έργα Ιατροί αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα
ιατρών, τους οποίους η κοινωνία τίμησε για την προσφορά τους στην Ιατρική και στον άνθρωπο.
Για να γνωρίσουμε τη ζωή τους και να κατανοήσουμε το έργο τους πρέπει να ξετυλίξουμε
τις χαρακτηριστικές πτυχές που φέρουν το όνομά τους και που συνοψίζονται:
Στον Άνθρωπο, τον Κλινικό, τον Δάσκαλο και τον Ερευνητή.
Οι σημαντικές ανακαλύψεις τους, τοποθέτησαν το όνομά τους στις πιο λαμπρές σελίδες
της παγκόσμιας ιστορίας της Ιατρικής. Η αναφορά των Ιπποκρατικών κατά το Ήθος και τα
Έργα Ιατρών, σκοπό έχει να διατηρήσει το έργο τους ζωντανό, το οποίο ενισχύεται με τη
δύναμη της εικόνας. Παράλληλα, να επαναφέρει στις μνήμες μας το ήθος και τη συμπεριφορά τους προς τους ασθενείς, αλλά και προς τους συναδέλφους τους, στοιχεία τα οποία
αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση για τους νεότερους. Με τη γραφή μας αυτή, ασκούμε ταυτόχρονα, μια αντίσταση στο χρόνο, ο οποίος προσπαθεί να σβήσει από τη μνήμη μας
παρόμοια φωτεινά παραδείγματα.

O Jean - Louis Pasteur στο εργαστήριό του. Πίνακας του Robert Thom
Jean - Louis Pasteur in his laboratory. Painted by Robert Thom
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At this time -a period of social, political, religious rearrangements- young people need
role models to inspire and guide them. These physicians remain living examples when
people remember them.
In the 18th and 19th century, physicians faced successfully many and serious difficulties, which have challenged the common sense and the future of their science. It was
a time when physicians were unable to provide effective aid to their patients, indeed in
an era when developments were just starting to make their first, but impressive, steps.
Under no circumstances, however, the difficulties were an obstacle to their goals, but
continued their efforts with determination, envisioning a better medicine for the future.
When necessary, they even deprived their meagre salaries, or sold their belongings170.
In any case, the patient who is in immediate danger, hopes that he can have the unconditional support of his doctor, regardless of the situation he faces.
The physician’s relationship with the Hippocratic principles
and the history of his science are basic supports,
on which he may safely count on when making his first steps.
In the history of his science, in specific, he will find that the lives and work of all major clinicians and researchers, contain qualities from which he can draw examples and
which at the same time constitute a constant source of moral renewal. Being at a time
of the great discoveries and recognizing the great personal efforts they have made, the
modern physician will understand that becoming a better doctor is the minimum he wins.
The technological advances, which have been made with geometrical progress, have
troubled many clinicians who have responded to the apparent removal of the doctor from
the patient’s bed.
Over time, we meet physicians role models, in the face of great researchers and clinicians, who sacrificed everything trying to continue their research for the good of the human race. The examples of these great researchers are so many that if I tried to record
them, I would certainly be unfair to some. Thus, I present indicative characteristics from
the life and action of some prominent clinicians and researchers, foreign and Greek171, 175.
It is better that virtue should be received accompanied with poverty,
than wealth with violence; and frugality with health, than veracity with disease.

(Iamblichus)
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Στην εποχή μας -εποχή κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτικών ανακατατάξεων- οι νέοι
χρειάζονται πρότυπα που να τους εμπνέουν και να τους καθοδηγούν. Οι ιατροί αυτοί μένουν ζωντανά παραδείγματα όταν τους θυμούνται οι άνθρωποι.
Κατά τον 18ο και 19ο αι. οι ιατροί αντιμετώπισαν, με επιτυχία, πολλές και σοβαρές δυσκολίες, οι οποίες έθεσαν σε δοκιμασία την ευθυκρισία αλλά και το μέλλον της επιστήμης
τους. Ήταν η εποχή που ο ιατρός δεν ήταν σε θέση να προσφέρει αποτελεσματική βοήθεια
στον ασθενή και μάλιστα σε μια εποχή που οι εξελίξεις μόλις αρχίζουν να κάνουν τα πρώτα
ουσιαστικά αλλά και εντυπωσιακά βήματά τους. Σε καμία όμως περίπτωση, οι δυσκολίες
δεν στάθηκαν εμπόδιο στους στόχους τους, αλλά συνέχισαν τις προσπάθειές τους με πείσμα, οραματιζόμενοι μια καλύτερη Ιατρική για το μέλλον.
Όταν κρίθηκε αναγκαίο, στερήθηκαν ακόμη και τους πενιχρούς μισθούς τους ή πούλησαν
και τα υπάρχοντά τους170. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής που κινδυνεύει άμεσα, ελπίζει ότι
μπορεί να έχει την αμέριστη βοήθεια του ιατρού του, ανεξάρτητα από την όποια κατάσταση
αντιμετωπίζει ο ίδιος.
Η σχέση του ιατρού με τις ιπποκρατικές αρχές
και την ιστορία της επιστήμης του, είναι βασικά στηρίγματα,
στα οποία μπορεί να ακουμπήσει, με ασφάλεια,
όταν κάνει τα πρώτα του βήματα.
Στην ιστορία της επιστήμης του, ιδιαίτερα θα διαπιστώσει ότι η ζωή και το έργο όλων των
μεγάλων ιατρών κλινικών και ερευνητών, περιέχει στοιχεία από τα οποία μπορεί να αντλεί
παραδείγματα, ενώ παράλληλα, αποτελεί μια σταθερή πηγή ηθικής ανανέωσης. Ζώντας
το κλίμα της εποχής των μεγάλων ανακαλύψεων και αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προσωπικές προσπάθειες που κατέβαλαν, θα διαπιστώσει, ότι το ελάχιστο που κερδίζει είναι να
γίνει καλύτερος ιατρός.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις που με γεωμετρική πρόοδο σημειώνονται, προβλημάτισαν πολλούς κλινικούς ιατρούς, οι οποίοι αντέδρασαν στην εκδηλούμενη απομάκρυνση του ιατρού
από την κλίνη του ασθενούς.
Παραδείγματα ιατρών προς μίμηση συναντάμε στη διαδρομή του χρόνου, στο πρόσωπο
μεγάλων ερευνητών και κλινικών, οι οποίοι θυσίασαν τα πάντα, στην προσπάθειά τους να
συνεχίσουν την έρευνά τους για το καλό του ανθρώπινου γένους. Τα παραδείγματα αυτών
των μεγάλων ερευνητών είναι τόσα πολλά ώστε εάν επιχειρούσα να τα καταγράψω, σίγουρα θα αδικούσα κάποιους. Έτσι, αναφέρω ενδεικτικά χαρακτηριστικά στοιχεία από τη ζωή
και τη δράση μερικών επιφανών κλινικών ιατρών και ερευνητών ξένων και Ελλήνων171, 175.
Είναι καλύτερο η αρετή να σε κάνει φτωχό παρά ο πλούτος κακό
και η λιτή διατροφή υγιή, παρά η πολυφαγία ασθενή.

(Ιάμβλιχος42)
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Epilogue
If the supreme principle of humanism is respect for others, which is the least natural
thing of social life, the privileged state and the recognition of its rights, then the physician’s dignified behaviour towards patients and their close relatives is a basic obligation.
This presupposes a struggle with himself, a will that is distracted by selfishness.
Thus, the ethical standards or deontology, is imposed on us in the form of a mandate,
a task. This means that it is neither natural nor self-evident, but goodwill requires effort.
Undoubtedly, the physician is obliged to achieve and maintain a balance between his
offer to the patient and his moral and legitimate interests for himself and his family. This
balance must not and cannot be disturbed by the multitude of challenges, but also by the
many opportunities that modern society offers for violating its oath for the sake of money
or for its personal or social advancement.
Unfortunately, however, in the course of time, doctors who are examples to be avoided
tend to become a rule. New doctors are witnessing with great sadness the inappropriate
behaviour of their colleagues, a black spot, which is actively involved in the devaluation
of medicine.
In the history of his science, the physician will come in contact with Hippocrates teaching as well as with the work and the scientific path of major clinicians and researchers
such as Pasteur*, Fleming, Osler, Lister**, Sydenham***, Boerhaave*** and Bernard*****,
to whom he will find -if he seeks it- a constant source of moral strength. Knowledge of
the medicine’s history will contribute essentially of becoming a better physician. It is no
coincidence, that all the great physicians have expressed in practice their interest for
their science history, in addition to the valuable knowledge they have offered her.

* Jean - Louis Pasteur (1822 - 1895): French chemist. The services he offered to Medicine have been
greater and more important than any medical practitioner until today. His most important study was
on pasteurisation.
** Josef Lister (1827 - 1912): British surgeon. In his era, septicaemia represented the greatest fear
of surgeons. He suggested that wound infection could be caused by airborne microorganisms and
applied the idea of sterile

surgical instruments.
*** Thomas Sydenham (1624 - 1689): English doctor and writer, who is considered the founder of
Clinical Medicine and Epidemiology. Sydenham is also known as the “English Hippocrates”.
**** Herman Boerhaave (1668-1738): Dutch botanist, chemist and doctor. Humanist and one of the
most famous European doctors. He is considered the founder of modern clinical medicine and the
creator of the modern hospital.
***** Claude Bernard (1813 - 1878): French physiologist. He is considered the founder of modern
Physiology. He was one of the first to propose the use of blind experiments to ensure the objectivity
of scientific observations.
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Επίλογος
Αν η υπέρτατη αρχή του ουμανισμού είναι ο σεβασμός του άλλου, που είναι το λιγότερο φυσικό πράγμα του κοινωνικού βίου, ευνομούμενης πολιτείας και η αναγνώριση των
δικαιωμάτων του, τότε η αξιοπρεπής συμπεριφορά του ιατρού προς τον ασθενή και τους
άμεσους συγγενείς, συνιστά τη βασική υποχρέωσή του. Αυτή προϋποθέτει έναν αγώνα με
τον εαυτό του, μια θέληση που αποσπάται από τον εγωισμό.
Έτσι, η ηθική επιταγή ή η δεοντολογία, μας επιβάλλεται υπό τη μορφή μιας εντολής, ενός
καθήκοντος. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι φυσική ούτε αυτονόητη αλλά απαιτεί προσπάθεια
ή αγαθή βούληση.
Αναμφισβήτητα, ο ιατρός έχει υποχρέωση να επιτυγχάνει και να διατηρεί ισορροπία μεταξύ
της προσφοράς του προς τον ασθενή αλλά και προς τα ηθικά και νόμιμα ενδιαφέροντά
του για τον ίδιο και την οικογένειά του. Αυτή η ισορροπία δεν πρέπει και δεν μπορεί να
διαταράσσεται από το πλήθος των προκλήσεων αλλά και από τις πολλές ευκαιρίες που
προσφέρει η σύγχρονη κοινωνία να παραβεί τον όρκο του, χάριν του χρήματος ή της προσωπικής ή κοινωνικής ανέλιξής του.
Δυστυχώς, όμως, στο διάβα του χρόνου, τα παραδείγματα των ιατρών -προς αποφυγή- τείνουν να γίνουν κανόνας. Οι νέοι ιατροί παρακολουθούν με λύπη το φαινόμενο ανάρμοστων
συμπεριφορών συναδέλφων τους, γεγονός που αποτελεί μελανό σημείο, το οποίο συμμετέχει ενεργά στην απαξίωση της Ιατρικής.
Στην ιστορία της επιστήμης του ο ιατρός θα έλθει σε επαφή με τη διδασκαλία του Ιπποκράτη αλλά και με το έργο και την επιστημονική διαδρομή των μεγάλων ιατρών κλινικών
και ερευνητών όπως οι Pasteur*, Fleming, Osler, Lister**, Sydenham***, Boerhaave*** και
Bernard*****, στους οποίους θα βρει -αν την αναζητήσει- μια σταθερή πηγή ηθική δύναμης. Η γνώση της ιστορίας της Iατρικής, θα συμβάλλει ουσιαστικά στο να γίνει καλύτερος
ιατρός. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο ότι όλοι οι μεγάλοι ιατροί εξέφρασαν έμπρακτα τον
ενδιαφέρον τους για την ιστορία της επιστήμης τους, πέρα από τις πολύτιμες γνώσεις που
της προσέφεραν.
* Jean - Louis Pasteur (1822 - 1895): Γάλλος χημικός. Οι υπηρεσίες που προσέφερε στην Ιατρική
υπήρξαν μεγαλύτερες και σπουδαιότερες από εκείνες κάθε ιατρού μέχρι την εποχή μας. Από τις μελέτες
του σημαντική ήταν εκείνη της παστερίωσης.
** Josef Lister (1827 - 1912): Βρετανός χειρουργός. Στη εποχή του η σηψαιμία ήταν ο φόβος και ο
τρόμος των χειρουργών. Σκέφθηκε ότι η μόλυνση των τραυμάτων μπορεί να είναι έργο μικροοργανισμών
του αέρα και εφάρμοσε την ιδέα των αποστειρωμένων χειρουργικών εργαλείων.
*** Thomas Sydenham (1624 - 1689): Άγγλος ιατρός και συγγραφέας ο οποίος θεωρείται θεμελιωτής
της Κλινικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας. Ο Sydenham είναι γνωστός και ως ο «Άγγλος Ιπποκράτης».
**** Herman Boerhaave (1668-1738): Ολλανδός βοτανολόγος, χημικός και ιατρός. Ανθρωπιστής και
από τους διασημότερους Ευρωπαίους ιατρούς. Θεωρείται ιδρυτής της σύγχρονης κλινικής ιατρικής και
δημιουργός του σύγχρονου νοσοκομείου.
***** Claude Bernard (1813 - 1878): Γάλλος φυσιολόγος. Θεωρείται ο ιδρυτής της σύγχρονης Φυσιολογίας. Ήταν ένας από τους πρώτους που πρότεινε τη χρήση τυφλών πειραμάτων για να εξασφαλιστεί η
αντικειμενικότητα των επιστημονικών παρατηρήσεων.
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Equally important is that the history of Medicine will reveal them:
How short-lived is the useful knowledge of the past,
which nowadays is surpassed by a new, better and more clinically useful knowledge.
So remember that the past is useful if it points to the present
and the present is beneficial if it looks forward to the future.
Many members of the medical profession have occasionally shown a strange mixture of
absurd conservatism on the one hand and on the other, irrational dependence on the
latest innovations.
Only those who have studied the slow and painful development of medical art and science and have understood how much has been achieved and how much remains to be
done, only those who have realised how many centuries -or even millennia- it took to
accumulate the knowledge we now take as given, can see this science in its proper dimensions and gain the humility, which is indispensable for every person inside or outside
the medical specialty.
Medicine can continue to be the most prominent of the sciences if it continues to apply
the principles of Hippocratic ethics and deontology, with a spirit in line with the idea of
modern philanthropy. This means that its future prosperity depends on the ability of physicians to resolve the dilemmas and challenges of future discoveries on ethical criteria
for the patients history.
Medicine does not promise its practicians
a blissful life, nor lifelong glory, nor economic prosperity.
The rewards it provides are - as a rule - moral
and this is why those willing to practice it in the future
must be hard-working and studious, intelligent
and modest, generous and philanthropists, honest and responsible.
I’m just afraid, whether over time, Medical Ethics is going to diminish.
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Το, εξίσου, σημαντικό είναι ότι η ιστορία της Ιατρικής θα τους αποκαλύψει:
Πόσο βραχεία διάρκεια ζωής έχει η χρήσιμη γνώση του χθες,
η οποία -σήμερα- ξεπερνιέται από μια νέα καλύτερη και πιο χρήσιμη κλινικά.
Γι’ αυτό, να θυμάστε ότι το παρελθόν είναι χρήσιμο, αν παραπέμπει στο παρόν
και το παρόν είναι ωφέλιμο αν προσβλέπει στο μέλλον.
Πολλά μέλη του ιατρικού επαγγέλματος έχουν δείξει κατά καιρούς ένα αλλόκοτο μείγμα
παράλογου συντηρητισμού, από τη μια, και ανορθολογικής εξάρτησης από τις τελευταίες
καινοτομίες, από την άλλη.
Μόνο, όσοι έχουν παρακολουθήσει την αργή και επίπονη ανάπτυξη της ιατρικής τέχνης και
της επιστήμης και έχουν κατανοήσει πόσα έχει κατορθώσει και πόσα απομένουν να γίνουν,
μόνο όσοι έχουν συνειδητοποιήσει πόσοι αιώνες -ή και χιλιετίες ακόμη- χρειάστηκαν για
να συσσωρευτεί η γνώση, την οποία θεωρούμε τώρα δεδομένη, μπορούν να δουν την
επιστήμη αυτή στις σωστές της διαστάσεις και να αποκτήσουν την ταπεινότητα, την τόσο
απαραίτητη, για κάθε άνθρωπο, μέσα ή έξω από την ιατρική ειδικότητα.
Η Ιατρική θα συνεχίσει να είναι η επιφανέστερη των επιστημών, εφόσον εξακολουθεί να
εφαρμόζει τις αρχές της Ιπποκρατικής Ηθικής και Δεοντολογίας, με ένα πνεύμα ενταγμένο στην ιδέα της σύγχρονης φιλανθρωπίας. Αυτό σημαίνει ότι η μελλοντική ευδοξία της
εξαρτάται από την ικανότητα των ιατρών να επιλύουν τα διλήμματα και τις προκλήσεις των
μελλοντικών ανακαλύψεων με κριτήρια ηθικά προς το συμφέρον των ασθενών.
Η Ιατρική δεν υπόσχεται στους λειτουργούς της
ούτε ευδαίμονα βίο, ούτε ισόβια ευδοξία, ούτε οικονομική ευμάρεια.
Οι ανταμοιβές που παρέχει είναι -κατά κανόνα- ηθικές
και για τούτο οι μέλλοντες να την υπηρετήσουν πρέπει να είναι
φιλόπονοι και φιλομαθείς, ευφυείς και μετριόφρονες
γενναιόδωροι και φιλάνθρωποι, έντιμοι και υπεύθυνοι.
Ένα μόνο φοβάμαι, μήπως με την πάροδο του χρόνου η Ιατρική Ηθική λιγοστέψει.
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The physician’s prayer
From inability to let well alone,
from too much zeal for the new
and contempt for what is old,
from putting knowledge before wisdom,
science before art,
and cleverness before common sense,
from treating patients as cases,
and from making the cure of the disease,
more grievous than the endurance of the same,
Good Lord, deliver us.
R. Hutchison*176, 777
Ο Ιπποκράτης. Γκραβούρα
του Rubens, 1638
Hippocrates. Engraving
by Rubens, 1638

Αρεταίος
ο Καππαδόκης
Aretaeus
from Cappadocia

Ρούφος ο Εφέσιος

Κλαύδιος Γαληνός

Παύλος ο Αιγινήτης

Rufus from Ephesus

Claude Galien

Paulus Aegineta

* Sir Robert Hutchison (1871 - 1960): A Scottish paediatrician who wrote the physician’s prayer. He
became known by his works “Clinical Methods” and “Food and Principles of Dietetics”, of which the
first one has seen numerous and repeated versions.
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Η προσευχή του ιατρού
Από την άγνοια των ορίων,
από τον πλεονάζοντα ζήλο για το καινούργιο
και την περιφρόνηση για το παλιό,
από τον υπερθεματισμό της γνώσης
έναντι της σοφίας,
της επιστήμης έναντι της τέχνης
και της ευφυΐας έναντι της κοινής λογικής,
από τον υποβιβασμό του ασθενή σε περιστατικό
και από τη χορήγηση θεραπείας,
πιο επώδυνης από την ίδια την ασθένεια,
Κύριε, σώσε μας.
R. Hutchison*176, 777

Άγαλμα της Υγείας του 2ου αι μ.Χ. Μουσείο της Κω
Statue of Hygeia of the 2nd century A.D. Museum of Kos
* Sir Robert Hutchison (1871-1960): Σκοτσέζος παιδίατρος ο οποίος έγραψε την προσευχή του ιατρού.
Έγινε γνωστός από τα έργα του «Clinical Methods», και «Food and Principles of Dietetics», από τα οποία
το πρώτο, γνώρισε πολλές και επανειλημμένες εκδόσεις.
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