
 

Η κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο αρχίζει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014. Κρίση που εμφανίζεται να είναι 

κυρίως οικονομική, είναι όμως και πνευματική και κρίση ηθικών αξιών. Πολλά αγαθά 

διακυβεύονται και η διαχείριση της κρίσης απαιτεί αλλαγή του τρόπου σκέψης και 

συμπεριφοράς από τους πολίτες. Ωστόσο, η υγεία εξακολουθεί να είναι το πρώτο και 

αδιαπραγμάτευτο αγαθό για όλους τους ανθρώπους. Θεματοφύλακες της υγείας του 

κοινωνικού συνόλου είναι οι ιατροί, οι οποίοι παρόλο που βιώνουν και αυτοί τις 

συνέπειες της κρίσης, θα πρέπει να ασκούν το λειτούργημά τους στο υψηλότερο δυνατό 

επίπεδο προσφοράς.   

Στις δύσκολες αυτές ώρες, ο ιατρός αναζητεί στηρίγματα που θα τον βοηθήσουν στη 

λήψη σωστών αποφάσεων για την υγεία των συνανθρώπων του. Πιστεύω ότι μια νέα 

προσέγγιση του Όρκου του Ιπποκράτη, του Όρκου που όλοι οι ιατροί δώσαμε στην 

έναρξη της ιατρικής μας πορείας, θα μας εφοδιάσει με αυτά που αναζητούμε για ένα νέο 

ξεκίνημα. Παρόλο που κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι η τεχνολογική 

πρόοδος που οδήγησε στην έκρηξη της κατάκτησης νέων γνώσεων σε όλες τις επιστήμες 

και παρόλο που υπάρχει ανάγκη για αναζήτηση και διατύπωση νέων κανόνων 

επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας στο χώρο της ιατρικής επιστήμης και τέχνης, ο 

Όρκος του Ιπποκράτη παραμένει ένα μνημείο ιστορικό. Σύμφωνα με την ανάλυση του 

ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ Δημήτριου Λυπουρλή, αν ο Όρκος σώθηκε νικώντας το 

χρόνο, αυτό πρέπει να οφείλεται στην υπερχρονική ομορφιά και αξία όχι τόσο των 

επιμέρους προτάσεών του, όσο των βασικών αρχών από τις οποίες πήγασαν οι επιμέρους 

προτάσεις. Αυτές είναι ο σεβασμός προς τη ζωή, ο σεβασμός προς τον άρρωστο, ο 

σεβασμός προς την επιστήμη και τους λειτουργούς της, η άρνηση κάθε εκμετάλλευσης 

των εύκολων περιστάσεων και η επιθυμία του ιατρού για διάκριση στην επιστήμη και 

στην κοινωνία μόνο με έντιμα και αξιοπρεπή μέσα. 



 

ΟΡΚΟΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ 

Ορκίζομαι στον Απόλλωνα το γιατρευτή και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην 

Πανάκεια και σε όλους τους θεούς και σε όλες τις θεές, και μάρτυρες τους βάζω, πως θα 

εκτελέσω τον όρκο μου αυτόν και αυτό μου το συμβόλαιο όσο οι δυνάμεις μου και η κρίση 

μου το επιτρέπουν. 

Θα τιμώ εκείνον που την τέχνη αυτή μου δίδαξε όσο και τους γονείς μου· στο βιος μου 

θα τον κάνω κοινωνό, και όταν βρεθεί σε ανάγκη, απ’ τα δικά μου θα του δίνω· τους γιους 

του θα τους λογαριάζω αδερφούς μου και την τέχνη αυτή θα τους διδάξω -αν θέλουν να τη 

μάθουν- χωρίς μισθό και δίχως έγγραφο συμβόλαιο. Στις οδηγίες τις γραπτές ή στις 

προφορικές διδασκαλίες και στις υπόλοιπες κάθε λογής καθοδηγήσεις δικαίωμα να έχουν 

θα αφήνω μόνο στους δικούς μου γιους, τους γιους του διδασκάλου μου, και μαθητές που 

με συμβόλαιο και όρκο -κατά το έθος των γιατρών- θα έχουν δεθεί μαζί μου· άλλον 

κανέναν. 

Συνταγές θα δίνω ιατρικές που θα είναι -όσο από τη δύναμη και τη δική μου κρίση 

εξαρτάται- μόνο για το καλό του αρρώστου, και θα φυλάγομαι μη δώσω συνταγή για το 

κακό ή για να βλάψω. 

Και να μου το ζητήσουν, φάρμακο θανατηφόρο σε κανέναν δεν θα δώσω, και ούτε θα 

βγει από μένα μια τέτοια συμβουλή· ούτε θα δώσω σε γυναίκα φάρμακο να καταστρέψει το 

βλαστό της. Αγνή και καθαρή θα φυλάξω τη ζωή μου και την τέχνη μου.  

Δεν θα εγχειρίσω ούτε και άνθρωπο που υποφέρει από πέτρα· έργα τέτοια θα τα αφήνω 

σε ανθρώπους που είναι σ’ αυτά εξασκημένοι. 

Σε όποια σπίτια θα μπαίνω, για το καλό θα μπαίνω των αρρώστων. Θα μένω μακριά 

από κάθε αδικία θεληματική και από κάθε βλάβη· ιδίως θα μένω μακριά από κάθε πράξη 

αφροδισιακή πάνω σε σώματα γυναικών ή ανδρικά ελεύθερων ή σκλάβων. 

Όσα ασκώντας το επάγγελμά μου θα δω ή θα ακούσω –ας είναι και πέρα από το 

επάγγελμά μου, στην αναστροφή μου με τους ανθρώπους- που δεν θα πρέπει ποτέ στους 



έξω να κοινολογηθούν, θα τα σκεπάσω με τη σιωπή μου· μυστικά θα τα θεωρώ, που κανείς 

δεν πρέπει γι’ αυτά να μιλά. 

Όσο τον όρκο μου αυτόν θα τον κρατώ και δεν θα τον πατάω, άμποτε να χαίρομαι τη 

ζωή μου και την τέχνη μου, έχοντας πάντα καλό όνομα ανάμεσα στους ανθρώπους· αν 

όμως παραβώ τον όρκο μου και τον πατήσω, να μου συμβούν ακριβώς τα αντίθετα.   
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