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Αγαλμα του Ασκληπιού. Φι- 

λοτεχνήθηκί; περίπου στα 420 

π.Χ. Ο Ασκληπιός ήταν σύμφωνα 

με την μυθολογία ο Θεός της 

Ιατρικής. Γιός του Απόλλωνα και 

της Κορωνίδας. 

 

 

 

Η Φαιναρέτη βγήκε στην κλειστή αυλή. Έριξε γύρω τη 
ματιά της. Προχώρησε στα εργαστήρια. Οι παρα- , κόρες 
ύφαιναν στον αργαλειό, καινούρια υφάσματα, για τα ρούχα του 
σπιτιού. 

—Μήπως είδες Κλεονίκη τον Ιπποκράτη; 
—Έχω αρκετή ώρα να τον δω. Θέλεις να στείλω τη Δανάη 

να τον βρει; Μπορεί να είναι στο περιβόλι και να παρακολουθεί 
τις πεταλούδες. 

—Άσε... θα τον φωνάξω, θα μ
5
 ακούσει αν είναι εκεί. 

—Ιπποκράτηηη.... Ιπποκράτηηηη... 
—Να 

5
μαι, καλέ μητέρα, τι φωνάζεις έτσι; 

—Ξέχασες το μάθημα με τον πατέρα σου; Σε περιμένει... 
Ξέρεις., δεν έχει πολύ χρόνο. Αυτό τον καιρό έχουμε πολλούς 
αρρώστους στο νησί. 

—Κι εγώ ήμουνα στην Αλκυόνη. Έχει πυρετό και για να τη 
δροσΐσω λιγάκι, της έβαζα στο μέτωπο ένα βρεγμένο πανί. 

—Πώς το σκέφτηκες; Αυτό ούτε ο πατέρας σου το κάνει. 
—Το ζεστό με το κρύο υποχωρεί. Ο πυρετός πέφτει. Να δεις 

πόσο ευχαριστήθηκε η Αλκυόνη. 
Η Φαιναρέτη κοιτούσε με καμάρι το γιο της. Η γενιά της 

κρατούσε απ
5
τον ήρωα Ηρακλή. Ο Ιπποκράτης ήταν ένας 

Ηρακλείδης απ’τη μεριά της. 
—Πήγαινε τώρα....  



Ο πατέρας του σοβαρός τον περίμενε σ’ ένα ιδιαίτερο χώρο 
του σπιτιού, που είχε το εργαστήρι του. Σε μια μικρή κόγχη του 
τοίχου ήταν το άγαλμα του Θεού Ασκληπιού, του μεγάλου του 
προγόνου. Ήταν ένας Α- σκληπιάδης ο Ηρακλείδης και πολύ 
καλός γιατρός όπως ο πατέρας του Ιπποκράτης Β. 

Κοιτάζει την κλεψύδρα. «Ο μικρός γιατί αργεί», 
συλλογίζεται. 

Εκείνη την ώρα μπαίνει ο Ιπποκράτης και χαιρετά με 
σεβασμό τον πατέρα του. 

—Τι παρατηρούσες σήμερα; 
—Τίποτα... ήμουν κοντά στην Αλκυόνη, την κόρη της 

παραμάνας μου κι όχι της θείας μου. 
—Της έδωσες να πιει χαμομήλι; 
—Και χαμομήλι της έδωσα και βρεγμένο πανί στο κεφάλι.  



 

 

 

Δημόκριτος. Μεγάλος Φιλόσοφος που 

θεωρείται ο πατέρας της Ατομικής. 

Αγαπημένος δάσκαλος και φίλος του 

Ιπποκράτη. 

Ο Ηρακλεΐδης σφράγισε τον πάπυρο με το δαχτυ- λΐδι 
του. 

—Ορίστε Λυσία.. Το γράμμα αυτό θέλω να φτάσει στα 
χέρια του Ηρόδικου στη Σηλυμβρία. Να έρθει το 
γρηγορότερο. Τον περιμένω. 

Ο αφοσιωμένος του φίλος και ναυτικός, έφυγε με την 
υπόσχεση πως θα γυρίσει στην Κω με τον Ηρόδικο, το 
φημισμένο διαιτολόγο της εποχής. 

Ήσυχος ο Ηρακλείδης κλείστηκε στο εργαστήρι 

ν·.-' 

—Το βρεγμένο πανί πώς το σκέφτηκες; 
—Για να σβήσουμε τη φωτιά δε ρίχνουμε νερό; Τ’ αν-

τίθετα γιατρεύουν. 
—Εύγε! παιδί μου. Εσύ θα γίνεις καλύτερος από μας. 

Γρήγορα θα έχεις κι άλλους δασκάλους και θα σε στεί- λω σε 
πολλά μέρη, να μάθεις περισσότερα. 

Τα μάτια του Ιπποκράτη σπινθηροβόλησαν. Πόσο του 
άρεσε να μαθαίνει!., στην ηλικία του άλλα παιδιά παίζουν 
ακόμη. Αυτός... εφτά χρονών και ήξερε, όλα όσα έπρεπε να 
ξέρει ένα παιδί δώδεκα χρονών κι ακόμη πολλές απ’ τις 
ιατρικές γνώσεις του πατέρα του. Παρατηρούσε όλους τους 
ζωντανούς οργανισμούς. Φυτά, ζώα, ανθρώπους. Τα 
χτυπήματα των φίλων του, αυτός τα γιάτρευε. Στο δωμάτιό 
του είχε φτιάξει ένα μικρό φαρμακείο. Του άρεσε τόσο να 
παίζει το γιατρό!... 
του. Ο Ιπποκράτης είχε γίνει ένα όμορφο παλικαράκι. Ψηλά*···· 
δεμένο, με γελαστό πρόσωπό; Παρακολουθούσε μαθήματα 
ρητορικής απ’το Γοργία το Λεοντίνο που του άρεσαν πολύ. 
Δική του επιθυμία ήταν. Ένας γιατρός πρέπει να μαθαίνει 
πολλά. Να είναι ένας σοφός. Θέλει να μεγαλώσει γρήγορα, 
για να ταξιδέψει, να μάθει, πώς γιατρεύουν σ’ άλλους τόπους 

τους ανθρώπους. Τις προάλλες, ο πατέρας του, του 
υποσχέθηκε να τον στείλει στα ’Αβδηρα, κοντά στο μεγάλο 
επιστήμονα Δημόκριτο. Πώς λαχταρά να φτάσει κοντά του! 
Έχει διαβάσει μερικά συγγράμματά του. 

Κατά διαστήματα παρακολούθησε και μαθήματα στην 
ξακουστή ιατρική σχολή της Κνίδου. Αυτός όμως είναι 
αχόρταγος. Διψάει για περισσότερη γνώση. 

* 
* *



Οι Κώοι κάλεσαν το νομοθέτη Χαρώνδα να τους φτιάξει 
νόμους όπως είχε κάνει και για την πόλη Κατά- νη της Σικελίας. 
Ο Χαρώνδας ρύθμισε με τον καλύτερο τρόπο τις οικογενειακές 
σχέσεις, γιατί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του, το επικέντρωνε 
στην οικογένεια. Οι νόμοι είχαν ακρίβεια και γλαφυρότητα. 

Οι άνθρωποι όμως του νησιού είχαν τόσο καλό χαρακτήρα, 
που και χωρίς νόμους θα ζούσαν όμορφα. Ένιωθαν σεβασμό κι 
έδειχναν την ευλάβειά τους απέναντι στους Θεούς και στους 
ήρωες. Εργατικοί και επιμελείς. Εργάζονταν με κέφι και μεράκι. 
Ό,τι έβγαινε απ’τα χέρια τους ήταν καλοφτιαγμένο. 

Καλλιεργούσαν με αγάπη τις ελιές, γιατί απ’ το λάδι που 
έβγαζαν έκαναν εξαγωγή. Το περίφημο πελεατι- κό κρασί τους, 
έφτανε ως τους βαρβάρους του Κριμμε- ρίου Βοσπόρου. 



 

Ύφαιναν στους αργαλειούς τόσο( λεπτά υφάσματα, που 
φάνταζαν μεταξένια. Έφτιαχναν μυρωδικά, αλοιφές, για τα 
πρόσωπα και το κορμί. Φίνα αρώματα. Όμορφα αγγεία. 
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Αγαλμα του Θεού Απόλλωνα. Το 

άγαλμα αυτό φιλοτέχνισε ο 

Φειδίας ένας από τους μεγα-

λύτερους γλύπτες της Αρχαίας 

Ελλάδας. Το Θεό Απόλλωνα 

λάτρεψαν ιδιαίτερα οι Ίω- νες και 

οι Δωριείς. 

Όλο το νησί χωριζόταν σε μικρούς και μεγάλους Δήμους. Η 
Κως, τρεις πόλεις της Ρόδου (Ιαλυσσός, Λίνδος, Κάμειρος) και 
δυο Μικρασιατικές (Λίνδος και Αλικαρνασσός), έφτιαξαν μια 
συμμαχΐα, που ονομαζόταν Δωρική Ε- ξάπολη. Οι Κώοι ήταν 

Δωριείς και κατάγονταν απ’τα δωρικά φύλα: Υλλείς, Δυμάνες 
και Παμφιλείς. 

Το ιερό θρησκευτικό τους κέντρο ήταν του Απόλλωνα στο 
Τρόπαιο ακρωτήρι. Υπήρχαν όμως πολλοί ναοί στο νησί, γιατί 
και οι Κώοι, όπως όλοι οι Έλληνες ήταν θρήσκοι και ακόμη 
περισσότερο είχαν τη φήμη ενάρετων ανθρώπων. Δυο ναοί του 
Σεβαστού Δία του Στρατιού και ναός της Δήμητρας είχε ο Δήμος 
Αλεντίων. Στη μικρή πόλη Πέ- λη γιορτάζονταν τα Θαλύσια προς 
τιμή της Δήμητρας. Στο Δήμο Ιππιωτών ήταν το Ιερό της Ήρας. 
Εδώ έβγαινε ένα άλλο ονομαστό κρασί, το περίφημο «ίππον» ή 
«ιπποκώον». Επίσης στο Δήμο Ισθμιωτών ήταν οι ναοί του 
Ασκληπιού και της Δήμητρας. 

Κυβερνούσε ο επώνυμος άρχοντας ή μόναρχος. Είχε  
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κάτω απ’τις διαταγές του τους πωλητές, τους ταμίες και τους 
στρατηγούς. Οι Δήμοι της υπαίθρου έστελναν τους α-
ντιπροσώπους τους στην πρωτεύουσα. Πότε ήταν σύμμαχοι των 
Αθηναίων και πότε των Σπαρτιατών. 

Ο Ποσειδώνας στην Κω εξόντωσε το γίγαντα Πολοβώ- τη, 
αρπάζοντας ένα βραχώδες κομμάτι του νησιού. Καθώς το πέταξε, 
ξέφυγε απ’αυτό το κομμάτι, ένα μέρος του και σχηματίστηκε ένα 
άλλο νησί η Νίσυρος. 

* Στην Κω βρήκε καταφύγιο ο Πηλέας και σ
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αυτή πέθα- νε 

αργότερα. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον τόπο του, γιατί οι 
γιοι του Άκαστου τον κυνηγούσαν. Είχε σκοτώσει τον πατέρα 
τους, που ήταν βασιλιάς της Ιωλκού. 

Οι Κώοι αναγκάστηκαν να πολεμήσουν με τους Μιλη- 
σΐους. Η Μίλητος είχε γίνει μια πολύ μεγάλη δύναμη με τις 
πολλές αποικίες της και ήθελε να επηρεάζει κι άλλες πόλεις. 
Θέλησε λοιπόν να μπει και στο Δωδεκανησιακό χώρο. Αυτό 
στάθηκε αφορμή πολέμου. Η νίκη ήταν με το μέρος των Κώων.  



Στα μισά του 5ου π.Χ. αιώνα, άρχισε η διακίνηση νέων 
ιδεών και γνώσεων απ’τα παράλια της Ιωνίας κι απ’τις κτίσεις της 
Ιταλίας. Οι σοφιστές κι οι ταξιδιώτες έφερναν τις νέες διδαχές. 
Έτσι καθώς μεγάλωνε ο Ιπποκράτης αυτή την εποχή, ρουφούσε 
με μοναδική ταχύτητα και ευκολία κάθετί νέο. Το κριτικό και 
φιλοσοφημένο του μυαλό κρατούσε όλες εκείνες τις σκέψεις, που 
του χρειάζονταν και ταίριαζαν στο χαρακτήρα του. 

* * * 

Ήρθε ο καιρός να ταξιδέψει, για να γνωρίσει την ιατρική 
και άλλων τόπων. Όπου πήγαινε μελετούσε το κλίμα, τα έθιμα 
και το χαρακτήρα των λαών. Συγκέντρωνε πολύτιμες γνώσεις, 
για την επιστήμη του, που αργότερα θα υπηρετούσε τόσο τέλεια. 

Όπως ο Πυθαγόρας έτσι κι αυτός, άρχισε απ’την Ελλάδα. 
Επισκέφτηκε τη Θεσσαλία, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη κι άλλα 
μέρη. Βέβαια την Αθήνα, οπωσδήποτε την Ελευσίνα, όπου 
μυήθηκε στα Ελευσίνια Μυστήρια. Τόσο τον εκτίμησαν οι 
Ελευσίνιοι και οι ιερείς, ώστε είχε το προνόμιο να σιτίζεται όχι 
μόνο αυτός απ’ το Πρυτανείο, αλλά και τα παιδιά του κι αργότερα 
τα εγγόνια του. Τιμητικά για πάντα. 

Μετά την Ελλάδα σειρά είχαν η Ασία, η Αφρική, η Μ. Ασία 
και φυσικά η Αίγυπτος. Όταν λέμε Ασία, εννοούμε Ινδίες. Μήτρα 
πολιτισμού η μεγάλη αυτή χώρα. Με παράδοση στην ιατρική των 
βοτάνων. Όπου βρισκόταν, παρακολουθούσε τη θεραπευτική 
ικανότητα των μάγων και των πρακτικών γιατρών. Τίποτα δεν 
περιφρονούσε. Όλα κι όλοι κάτι είχαν να του προσφέρουν, κάτι 
να του μάθουν, να κάνουν την πείρα του πλουσιότερη, ώστε να 
γίνει ικανός, να βοηθήσει τους ανθρώπους της πατρίδας του 
αποτελεσματικά. Στο πέρασμά του από τόπο σε τόπο, γιάτρευε κι 
αυτός κι η φήμη του απλωνόταν, όχι μόνο ως επιστήμονας, αλλά 
και ως φιλόσοφος και άνθρωπος με εξαιρετικές αρετές. Και πώς 
να μην ήταν έτσι, αφού είχε γίνει Πυθαγόρειος!.. 

* * * 

Ο Ιπποκράτης γύρισε στο πατρικό του σπίτι, γεμάτος γνώση. Ο 
Ηρακλείδης και η Φαιναρέτη έκαναν συμπόσιο  



 

 

Η κάτοψη του Ασκληπιείου της Κω. 

Σχέδιο του αρχαιολόγου Rudolf Herzog. 

για να γιορτάσουν τον ερχομό του. Μαζεύτηκαν οι καλύτεροι του 
νησιού, για να τον χαιρετήσουν. Ο πελεατικός οίνος σκόρπισε 

την ευθυμία. Ο τραγουδιστής με τη λύρα του, τραγούδησε 
κομμάτια απ’ τον Όμηρο και στίχους της Σαπφώς και του 
Αλκαίου. Οι αυλητρίδες χόρεψαν κι ύστερα ο Ιπποκράτης 
περιέγραψε τα ήθη και τα έθιμα των λαών που επισκέφτηκε. 
Τους εντυπώσιασαν οι συνήθειες των ανθρώπων στην Ασία και 
την Αψρική. Των άλλων Ελλήνων ήταν ίδιες με τις δικές τους. 

—Είναι καιρός νομίζω, να κτίσουμε ένα μεγάλο Ασκλη- 
πεΐο, όπου να εφαρμόζεις όλα όσα έμαθες. Τι λες Ιπποκράτη; 
ρώτησε ο μόναρχος. 

—Αυτό είναι το όνειρό μου. Δίπλα του να γίνει κι ένα κτίριο, 
που να είναι η σχολή. 

—Ναι... έτσι πρέπει να φτιαχτεί.
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—Και κάτι άλλο έχω να σας πω. Δε θα μαθαίνω την ιατρική 
μόνο στους γιους των γιατρών, αλλά και σ’ άλλους νέους, που 
επιθυμούν να τη μάθουν, που τους αρέσει να υπηρετούν αυτή την 
επιστήμη. Έχουν κληση και ικανότητες. 

—Μα αυτό είναι πρωτάκουστο!... τον διέκοψε ο πατέρας του. 
Εκατοντάδες χρόνια έτσι γίνεται. Μόνο οι απόγονοι του 
Ασκληπιού έχουν αυτό το δικαίωμα. 

—Επειδή γινόταν εκατοντάδες χρόνια, πρέπει έτσι να 
συνεχιστεί; Όλα αλλάζουν στον ακύνα μας. Καινούριες ιδέες 
σαρώνουν τις παλιές. Έχω γνωρίσει γιους γιατρών, που δεν τους 
αρέσει να σπουδάσουν ιατρική. Δεν είναι έξυπνοι και ικανοί. 
Θέλουν κάτι άλλο να γίνουν. Εμείς όμως τους πιέζουμε, τους 
ζορίζουμε. Έτσι η ιατρική δεν προοδεύει. Η ιατρική θέλει αγάπη 
και διαρκή αναζήτηση. Θέλει ανθρώπους, γεμάτους στοργή και 
ενδιαφέρον γΓ αυτούς που υποφέρουν. Που να είναι ευαίσθητοι 
στον ανθρώπινο πόνο.



 

 

Ερείπια απο το Ασκληπιείο της Κω. 

1 

Όλοι πέφτουν σε σκέψεις. Δεν τα λέει κι άσχημα ο νέος 
αυτός. Τα λόγια του στάζουν σοφία. Τον κοιτάζουν με κρυφό 
καμάρι. «Σίγουρα θα δοξάσει τον τόπο μας», σκέφτονται. 
Χαίρονται το τίμιο και φωτεινό πρόσωπό του. 

—Ας γίνει το θέλημά σου., είπε ο μόναρχος. 
—Στην υγειά του γιου μου. Είθε οι Θεοί να στέκονται πάντα 

δίπλα του και ιδιαίτερα ο πρόγονός μας Ασκληπιός. 
Αργότερα τον κάλεσε η μητέρα του. Είχε μάθει όλη τη 

συζήτηση, που είχε γίνει στο συμπόσιο. 
—Έλα γιε μου., σήμερα μ

5
 έκανες πολύ χαρούμενη. Είμαι 

μαζί σου. Έμαθα όλα όσα είπες. Θα ήθελα να ζού- σε ο παππούς 
σου ο Ιπποκράτης για να σε καμαρώσει. Πάντα πίστευε σε σένα. 
«Αυτό το παιδί, θα ξεπεράσει όλους τους γιατρούς του κόσμου» 
μου έλεγε συχνά. 

—Ευχαριστώ μητέρα. Το ξέρω... πάντα στεκόσουν δίπλα μου, 
αλλά και ο πατέρας, ύστερα απ’ το πρώτο του ξάφνιασμα δέχτηκε 
τη γνώμη μου. Θέλω τόσο πολύ να εκπαιδεύσω άξιους νέους, που 
να επιθυμούν με όλη τους την καρδιά να γίνουν γιατροί και 
μάλιστα από μικρά παιδιά. Η ιατρική δε σταματάει πουθενά. Μια 
ζωή πρέπει να μαθαίνεις. 

* 1 * 

Σιγά - σιγά συγκεντρώνονταν οι πρώτοι μαθητές του. Όταν 
ο καιρός ήταν καλός τους δίδασκε κάτω απ’ το μεγάλο πλατάνι. 
Με την τεράστια φυλλωσιά του, τους προστάτευε απ’ τον ήλιο 
και τους χάριζε δροσιά. Εκεί άλλες φορές έγραφε τα 
συγγράμματά του. Στιγμή ησυχίας δεν είχε τα πρώτα χρόνια της 
επιστροφής του. Βιαζόταν να μεταδώσει και να εφαρμόσει, όσα 
διδάχτηκε κι όσα ο ίδιος παρατήρησε και μ’ επιτυχία γιάτρεψε 
πάρα πολλούς ανθρώπους στο πέρασμά του. Πολύ γρήγορα 
έγινε γνωστός σ’ όλους τους Έλληνες και τους βαρβάρους, για 
τις νέες μεθόδους του και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.  

                                            

1 * * ’ 
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Υγεία. Θεά της αρχαίας 

ελληνικής μυθολογίας. Κόρη 

του Ασκληπιού. 

t I 
—Κάποιος γέροντας χτες, μου είπε πως οι αρρώστιες είναι 

τιμωρίες που στέλνουν οι Θεοί στους θνητούς. Οι γέροντες 
μπορεί να τα πιστεύουν αυτά. Εμείς οι νέοι όμως δεν πρέπει. Οι 
αρρώστιες ξεκινούν από άλλες αιτίες. Μερικές τις δημιουργούμε 
εμείς στα κορμιά μας και αρκετές έρχονται απέξω απ

9
 το φυσικό 

μας περιβάλλον. Χρειάζεται να ερευνούμε τη φύση. Ερευνώντας 
την ανακαλύπτουμε τους νόμους, που την ορίζουν. Η 
παρατήρηση, το πείραμα κι αργότερα η πείρα, που αποκτάμε από 
κάθε αρρώστια, γίνονται οι οδηγοί μας στην πάρα πέρα πορεία 
της δουλειάς μας. 

Τον άνθρωπο να τον βλέπετε συνολικά. Ως προσωπικότητα 
μοναδική. Ως ζωντανό οργανισμό, που έχει σώμα και ψυχή. Να 
εξετάζετε όλο τον οργανισμό του κι όχι μόνο το μέρος που είναι 
άρρωστο. Αν δεν το κάνετε έτσι δε θα βγάλετε τα σωστά 
συμπεράσματα. Όταν υποφέρει κάποιο σημείο του σώματος, η 
αιτία ξεκινάει απ

5
 όλο το σώμα. 

Για μένα ένας γιατρός, για να είναι άξιος της επιστήμες του 
και να τον σέβεται ο κόσμος, πρέπει να στολίζεται απ

5
 τις εξής 

αρετές: 

α) Να είναι Θεοσεβής. Αν δε σέβεται το Θεό, πώς θα 
σεβαστεί τον άνθρωπο. Αν δεν πιστεύει σε μια ανώτερη δύναμη, 
που είναι κριτής των πράξεών του, μπορεί να κάνει πράξεις που 
να προσβάλλουν τους άλλους ή να κινδυνέψει η ζωή τους. 

β) Να είναι φιλάνθρωπος. Να νιώθει αγάπη, τρυφερότητα, 
στοργή και να πλησιάζει το συνάνθρωπό του μ

5 
ένα αίσθημα 

ευθύνης. Να νιώθει τον πόνο του και να δείχνει ενδιαφέρον. Να 
μην τον βλέπει σαν ένα σώμα, όπου θα εξασκηθεί και θα βγάλει 
τα συμπεράσματά του. Ένας άνθρωπος είναι ένας ολόκληρος 
κόσμος. Γεμάτος όνειρα, ελπίδες, επιθυμίες. Ένας άνθρωπος έχει 
γύρω του άλλους δικούς του ανθρώπους, που υποφέρουν γΓ 
αυτόν και θέλουν να τον δουν γερό και δυνατό, να χαίρεται τη 
ζωή του. 

γ) Ένας γιατρός πρέπει να είναι σεμνός. Δε χρειάζεται να 
παίρνει ύφος σπουδαίο και να γίνεται ακατάδεχτος. Να μην 
ντύνεται με πολυτέλεια και γενικά να μη δείχνει τον πλούτο του. 

δ) Να συγκρατεί τις επιθυμίες του. Να μη γίνεται άπληστος 
και φιλοχρήματος.
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ε) Να έχει υπομονή. Να μην ξεχνά, πως ο άρρωστος 
υποφέρει κι ο πόνος αλλάζει και τον πιο ήσυχο χαρακτήρα. Να 
υπομένει και τους δικούς του, που τον νοιάζονται και 
λαχταρούν γι’ αυτόν. Να εξηγεί με καλοσύνη σ’όλους τι 
συμβαίνει. 

η) Απαραίτητη είναι η ευγένεια. Οι κακοί τρόποι, το 
απότομο φέρσιμο, κάνουν τον άρρωστο να υποφέρει 
περισσότερο. Να νιώθει δυστυχής και να σκέφτεται τα 
χειρότερα πράγματα για την υγεία του. 

θ) Ποτέ δεν πρέπει να λέτε το μυστικό, που σας ε-
μπιστεύτηκαν ή το είδος της αρρώστιας που έχει κάποιος. 

ι) Όλους να τους χαιρετάτε και να μην ξεχωρίζετε τους 
ανθρώπους ανάλογα με τη θέση ή τον πλούτο τους. Για σας 
πρέπει να έχουν την ίδια αξία, γιατί η ψυχή και του πιο απλού, 
αξίζει το ίδιο με του πιο δυνατού. 

κ) Η αξιοπρέπεια να κυβερνά τη ζωή σας. Να μη δίνετε το 
δικαίωμα στους άλλους να σας φέρονται με αγένεια ούτε να 
κάνετε κάτι που στα μάτια του κόσμου θα φανεί ταπεινό. 

λ) Όσα πιο πολλά γνωρίζετε, τόσο πιο απλοί να φαίνεστε. 
Να έχετε μετριοφροσύνη και να μην κομπάζετε ούτε για τη 
μόρφωσή σας ούτε για τις ικανότητές σας. Αν είστε άξιοι, θα 
φανεί η αξία σας από μόνη της. 

Αυτά είχα να σας πω σήμερα. Οι πιο μεγάλοι ας έρθουν 
μαζί μου. Θα πάω να εξετάσω το γέρο - Αλκιδάμα. 

* * * 

Κόσμος πολύς μαζεύτηκε στην αγορά, κι ολοένα ερχόταν 
περισσότερος. Από σπίτι σε σπίτι έφτανε το μεγάλο νέο. 

—Τι τρέχει; τι συμβαίνει Μελπομένη; 
—Ήρθε αντιπροσωπεία του Μεγάλου Βασιλιά. 
—Σώπα!... 
—Έτσι μου είπε το γειτονόπουλο ο Κριτίας. Έστειλα και το 

γιο μου Χάραξο, να μου φέρει πιο πολλές πληροφορίες. 
Οι πρεσβευτές του Αρταξέρξη ήταν πνιγμένοι στο χρυ-

σαφικό. Κουδούνιζαν τα βραχιόλια τους, άστραφταν τα πε-
ριδέραια στα στήθια τους, έλαμπαν τα κρεμαστά σκουλαρίκια 
τους. Ως και στους αστραγάλους είχαν κοσμήματα. 
Πολύχρωμα τα φορέματά τους και με πολύτιμες πέτρες τα 
παράξενα καπέλα τους. 

—Καλά που δε μας έστειλε τους αθανάτους του, είπε κά-
ποιος. 
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Παράσταση Γενειοφόρου Ιατρού. 

Πιθανολογείται πως υπήρξε γιατρός που 

ανήκε στη Σχολή της Κω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—Εκείνοι δεν είναι τόσο εντυπωσιακοί. 
Έτσι συζητούσαν δυο έμποροι, που συχνά έφταναν ως την 

Περσέρπολη και τα Σούσα. 
—Τι θέλουν άραγε; 
—Δεν άκουσες; Ο Αρταξέρξης επιθυμεί ο Ιπποκράτης να γίνει 

προσωπικός του γιατρός και γιατρός της αυλής του. Πριν από λίγο 
γύρισαν απ’το σπίτι του. 

—Τι λες; κι ο δικός μας τι είπε; 
—Ο δικός μας, τους δέχτηκε ευγενικά, τους περιποιήθη- κε, 

αλλά αρνήθηκε στο Μεγάλο Βασιλιά. 
—Ευτυχώς... πάλι καλά. 
—Τι ευτυχώς; Περίμενες άλλη απάντηση απ’τον Ιπποκράτη; 

Αυτός δε νοιάζεται για χρήματα. Είναι πάνω απ’ αυτά. Δε 
θαμπώνει το μάτι του. Ύστερα είναι και πατριώτης. Αυτό δα 
έλειπε, να γίνει γιατρός ενός βασιλιά, που πάντα σκέφτεται το 
κακό της Ελλάδας, που καταπιέζει τις ελληνικές πόλεις της 
Μικράς Ασίας. Που ο πατέρας του κι ο παππούς του, τόσες 
καταστροφές έκαναν στη χώρα και στα γειτονικά νησιά μας. Όχι! 
όχι! φίλε μου, ο Ιπποκράτης μας είναι Έλληνας. Ο Ιπποκράτης 
μας είναι αφιλοχρήματος. Ο Ιπποκράτης σπούδασε για μας και 
για όλους τους Έλληνες. 

—Σκέφτομαι τα μούτρα, που θα κάνει ο Μεγάλος Βασιλιάς. 
—Περαστικά του. 
—Πάμε να τους χαζέψουμε... 

Παρατηρούν με περιέργεια την πόλη μας και τους ναούς 
μας. Θα καθίσουν λίγες μέρες, για να τους κοιτάξει ο δικός μας, 
μήπως έχουν καμιά αρρώστια. Να ησυχάσει κι η θάλασσα κι 
ύστερα δρόμο. Πώς να τους φαίνονται τα απλά σπιτάκια μας! 

* * * 

Όλοι οι Έλληνες τον ονόμαζαν «πατέρα της ιατρικής», τόσο 
τον εκτιμούσαν, τον θαύμαζαν και τον αναγνώριζαν. Λίγοι 
άνθρωποι όσο ζούσαν, δοξάστηκαν όσο ο Ιπποκράτης. Το όνομά 
του, το πρόφεραν με σεβασμό. 

Κάθε τόσο από διάφορα μέρη της Ελλάδας κι από άλλους 
λαούς έρχονταν απεσταλμένοι και ζητούσαν τη βοή- θειά του. Τις 
προάλλες, τον κάλεσαν για να γιατρέψει το * βασιλιά Περδίκκα 
το Β'της Μακεδονίας. Επειδή δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος, γιατί 
είχε σπουδαίες και επείγουσες  
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εγχειρήσεις να κάνει, έστειλε έναν απ’ τους καλύτερους μαθητές 
του. Τον κάλεσαν οι Ιλλυριοί και οι Παΐονες, να τους γλιτώσει από 
λοιμούς. Δεν πήγε, γιατί κάθε φορά αυτοί δημιουργούσαν 
προβλήματα στις βορεινές ελληνικές πόλεις. 

Βοήθησε τους Αθηναίους, τότε που έπεσε λοιμός, κατά τη 
διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Του πολέμου που 
κατέστρεψε τόσες πόλεις και ιδιαίτερα την Αθηναϊκή Δημοκρατία. 
Έστειλε τους μαθητές του στην Αττική, για να την σώσει απ’το 
κακό. Ο λοιμός, που γονάτισε τον Περικλή, ήταν όπως λένε σήμερα 
οι ιστορικοί η γνωστή χολέρα. Οι επιδημικές αρρώστιες σάρωναν 
τον αρχαίο κόσμο, γιατί δε γνώριζαν τους κανόνες υγιεινής. 

Τον κάλεσαν και οι Αβδηρίτες, όταν έπεσε και σ
5
 αυτούς η 

φοβερή αρρώστια και για ένα ακόμη λόγο. Να γιατρέψει το 
Δημόκριτο. Πίστευαν πως έγινε μανιακός, γιατί δεν μπορούσαν να 
καταλάβουν το υπέροχο μυαλό του. Η άγνοια του περιβάλλοντος 
του, ίσως να δημιουργούσε στο Δημόκριτο καταστάσεις 
μανιοκαταθλιπτικές.Εκρήξεις θυμού, για τη βλακεία των άλλων. 
Για τον πόλεμο, που είχαν ξεσηκώσει εναντίον του οι ιδεαλιστές 
φιλόσοφοι με πρώτο και καλύτερο τον Πλάτωνα.



 

Πετώντας μπορεί να πει κανένας έφτασε στα Άβδηρα. Ο 
Ιπποκράτης αγάπησε όλους τους δασκάλους του και περισσότερο 
απ’όλους το Δημόκριτο. Ήξερε πως είχε μπροστά του ένα γίγαντα 
της επιστήμης. Έναν άνθρωπο, που το μυαλό του προπορευόταν 
2.500 χρόνια της εποχής του. Πώς να μην τον θεωρούν τρελό οι 
τοτινοί, οι σύγχρονοί του. Πώς ήταν δυνατόν να τον καταλάβουν; 

—Δάσκαλε ηρέμησε. Όσοι καταλαβαίνουν, ξέρουν πόσο αξίζεις. 
Εσύ δεν έχεις ανάγκη να στο αναγνωρίσει κανέ-  
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νας. Οι μελλοντικοί άνθρωποι, θα γονατίσουν από θαυμασμό 
μπροστά στη σκέψη σου. 

Πάνω από κάθε φάρμακο, τον γιάτρεψε η φιλοσοφική 
συζήτηση, που είχε με τον παλιό μαθητή του. Η πίστη του, στη 
μοναξιά της ψυχής του. Το ξάστερο μυαλό του, βρήκε το 
δρόμο της καρδιάς του. 

—Λυπήσου τους, δάσκαλε, που δεν μπορούν να σε κατα-
λάβουν. Το ξέρεις πολύ καλά πως η γνώση μας, μας απο-
μονώνει. Θρέφεται απ’ την ψυχή μας και απ’ το αίμα της 
καρδιάς μας. 

Κάθισε αρκετό καιρό κοντά του. Του το χρωστούσε. 

* * 

Οι μαθητές περιμένουν τον Ιπποκράτη στο ναό του Α-
πόλλωνα. Εδώ, σήμερα θα τους μιλούσε. Σε λίγο θα έχουν το 
δικό τους χώρο. Οι εργασίες στο Ασκληπιείο προχωρούν, 
όπου να Vai τελειώνουν όλα. 

Τον είδαν, να έρχεται και ένιωσαν την αγάπη να τους 
πλημμυρίζει. Αισθάνονταν περήφανοι που τον είχαν δάσκαλο. 
Γνώριζαν τη μεγάλη αξία του. Μέχρι το τέλος της ζωής τους, 
θα διηγούνταν με καμάρι πως υπήρξαν μαθητές του. Θα 
έλεγαν ιστορίες στα παιδιά και τα εγγόνια τους απ

5 
την κοινή 

τους ζωή. 
Ο Ιπποκράτης γελαστός, πέρασε ανάμεσά τους χαιρε-

τώντας τους. Στο πέρασμά του άφηνε ένα ευχάριστο άρωμα. 
Συχνά τους έλεγε, πως έπρεπε να είναι καλοντυμένοι και να 
αρωματίζονται ελαφρά. Το πρόσωπο και το κορμί τους, να 
είναι σε καλή κατάσταση. Να δείχνουν πως είναι υγιείς, γιατί 
έτσι οι άρρωστοι αισθάνονται όμορφα. Χλωμοί, αδύνατοι και 
κατσούφηδες γιατροί τους τρομάζουν. Κακοντυμένοι και 
ακάθαρτοι τους απωθούν. 

—Ας φιλοσοφήσουμε λίγο σήμερα. Ο κόσμος που ζούμε 
έχει σχέση με τις αρρώστιες μας. 

Λοιπόν... απ’τα ταξίδια και τις μελέτες μου, έχω βγάλει 
ορισμένα συμπεράσματα. Πριν γίνει ο κόσμος μας, υπήρχε 
ένα χάος, όχι με την έννοια του κενού του άδειου, αλλά ενός 
χώρου χωρίς τάξη, χωρίς αρμονία, όπου όλα βρίσκονταν σε 
μια αναστάτωση. Μέσα σ’ αυτό το χάος άμι- κτα, ασύγκριτα, 
υπήρχαν τέσσερα κοσμογονικά υλικά: το θερμό ή αιθέρας, η 
γη, ο αέρας και το νερό.
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Το θερμό είναι η ανώτατη νόηση και η Υπέρτατη γνώση, 
που καταλαβαίνει, βλέπει, ακούει και γνωρίζει τα πάντα, 
τωρινά και μελλούμενα. Όπως το χάος βρισκόταν σε διαρκή 
σφαιρική κίνηση, δημιουργούσε μια τεράστια δίνη που έκανε 
να ξεχωρίσουν τα άλλα στοιχεία. Αυτό στάθηκε η αρχή της 
δημιουργίας του κόσμου, που είναι χωρίς αρχή και τέλος. 
Τίποτα δε γεννιέται και τίποτα δεν πεθαίνει. Υπάρχουν οι 
αντιθέσεις, που απ’την πάλη και τη σύνθεσή τους, 
προκαλεΐται η ασταμάτητη γέννηση κι η φθορά των κόσμων, 
που υπάρχουν στο σύμπαν. Μετασχηματίζονται τα πράγματα. 
Λοιπόν τίποτα δε χάνεται, απλά η ύλη αλλάζει μορφές. 

Η γη είναι στη μέση του σύμπαντος και είναι σφαιρική.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κεφαλή της Υγείας. Έργο που 

φιλοτέχνισε ο Σκόπα το 360 π.Χ.. 

Δείχνει τη μεγάλη σημασία που 

είχε η υγεία για τους αρχαίους 

Έλληνες. 



 

Όχι κυλινδρική ή επίπεδη, όπως υποστηρίζουν άλλοι και έχει 
δύο πόλους. 

Τίποτα δε γίνεται τυχαία στον κόσμο. Τα πάντα γίνονται 
από μια αιτία. Απ’ το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο πράγμα ή 
γεγονός. Πόσο μάλλον εμείς οι άνθρωποι. Πίσω απ’τα 
φαινόμενα, δηλαδή απ’αυτά που βλέπετε, πίσω απ’ τα 
γεγονότα και τις καταστάσεις, πίσω απ’τις αιτίες, πρέπει 
ν’αναζητείτε, να ψάχνετε την αιτία, που τα έκανε, που τα 
παρήγαγε. Θα ερευνάτε το «δια τι». 

Αποδέχομαι την ύπαρξη του Θεού και τη θεία παρουσία 
παντού και στα πιο ελάχιστα μόρια της ύλης. Η θεία 
δύναμη είναι κοσμοποιός, δημιουργεί κόσμους και είναι ο Αναπαράσταση του Ασκληπι- ρόλος 
της κυριαρχικός είου της Κω.



 

 

Όταν ένας άρρωστος θεραπε-

υόταν έκανε στον Θεό της Ια-

τρικής αφιέρωμα ως ανάθεμα το 

άρρωστο μέλος. Παρόμοια σκηνή 

εικονίζεται παραπάνω. 

 

 

 

 
 

 

—Ωραία... δάσκαλε όλα αυτά, αλλά πες μας τη σχέση τους 
με τον άνθρωπο. 

—Φαίνεται πως δε με πρόσεχες, Πόλυβε. Αφού υποστη- , 
ρίζω τίποτε δε γίνεται τυχαία, τίποτα δε χάνεται και στα πάντα 
υπάρχει μια αιτία απ’τα πιο μικρά ως τα πιο μεγάλα. Ο 
άνθρωπος τι πιστεύεις, ανήκει στα πιο μικρά; 

—Όχι δάσκαλε.... 
—Ο άνθρωπος πρέπει να συγκεντρώσει όλη την προσοχή 

μας. Ο μικρόκοσμος άνθρωπος έχει πλαστεί όμοιος προς το 
μακρόκοσμο σύμπαν, το Υπέρτατο Ον, που θεωρείται 
ζωοποιός δύναμη, ζωντανός οργανισμός. Ο άνθρωπος έχει 
γίνει «καθ’ ομοίωσή του». Κάνουν σφάλμα όσοι λένε πως οι 
αρρώστιες και ο θάνατος των ανθρώπων οφείλονται σε ένα ή 
δυο λόγους. Οι λόγοι είναι πολλοί, όπως και οι θεραπείες. 
Επίδραση έχουν επάνω μας όχι μόνο το γήινο περιβάλλον του 
(έδαφος, νερά, πανίδα, χλωρίδα), αλλά και το ανθρώπινο. 

Σε ποιο κοινωνικό σύστημα μεγαλώνει ο άνθρωπος; 
Μεγαλώνει σε χρόνια δημοκρατίας, τυραννίας, ολιγαρχίας; 
Ποια ήθη και έθιμα συνηθίζονται στον τόπο του, κάτι που είναι 
καλό για μας, είναι κακό για τους άλλους. Ποια είναι η 
κατάσταση της οικογένειάς του, και όχι μόνο αυτά, αλλά 
μεγάλο ρόλο παίζει και το σύμπαν, του οποίου είμαστε ένα 
κομμάτι του. Μεγάλη σπου- δαιότητα έχουν τα άστρα, οι 
κύκλοι του έτους, των εποχών, ο κύκλος της ημέρας. 
Παρατηρείστε τον εαυτό σας, πως αλλάζει από ώρα σε ώρα, 
από ημέρα σε ημέρα, από χρόνο σε χρόνο και θα δείτε 
σημαντικές διαφορές. Κάτι που τη νύχτα σας φαίνεται 
.δύσκολο κι ακατόρθωτο, την ημέρα σας φαίνεται κατορθωτό. 
Πόσο χαρούμενος νιώθετε, όταν η ημέρα είναι όμορφη και 
πόσο αλλιώτικοι, ελαφριά θλιμμένοι, όταν ο ήλιος είναι 
κρυμμένος σε σταχτιά ή μαύρα σύννεφα. 

Εκείνη την ημέρα συνέχισε για πολύ τη φιλοσοφική 
συζήτηση με τους μαθητές του. Τους απασχολούσαν 
υπαρξιακά προβλήματα. Για τη ζωή του σύμπαντος και τη δική 
τους, όπως απασχολούν και τους σημερινούς ανθρώπους και θ’ 
απασχολήσουν τους ανθρώπους που θ’ ακολουθήσουν. Έτσι 
γίνεται πάντα. Απ’ την ώρα, που καθένας μας καταλαβαίνει ότι 
υπάρχει, αναρωτιέται γιατί υπάρχει. Γιατί ήρθε σ’ αυτή τη 
γήινη πραγματικότητα. Ποιος ο σκοπός του και πού θα κατα- 
λήξει. Αναρωτιέται για την ύπαρξη του Θεού κι αν έχει
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σημασία η ζωή του. 
Ήξεραν οι μαθητές του πόσο είχε ταξιδέψει και πως είχε 

γίνει μύστης πολλών μυστηρίων. Ήξεραν πως ήταν ένας 
Πυθαγόρειος, γιατί μόνο ένας τέτοιος, μπορούσε να 
υποστηρίξει πως η γη είναι σφαιρική και να έχει τόση πίστη 
στην Υπέρτατη Δύναμη που είναι ο Θεός. Ήθελαν απ’ τη 
σοφία του, να αντλήσουν δύναμη, για να προχωρήσουν στη 
δική τους ζωή και να κάνουν το χρέος τους. 
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Κοντά στη Μίλητο υπήρχε ναός 

αφιερωμένος στον Απόλλωνα. Στην 

εικόνα ερείπια αυτού του ναού. 

*2 I 

Το Ασκληπιείο έγινε το καύχημα της Κως. Κτισμένο σε 
τρία επίπεδα. Ανέβαινες σ’ αυτά απ

5
 τις μεγαλόπρεπες 

μαρμάρινες σκάλες του. Στο πιο ψηλό επίπεδο, υπήρχε 
δωρικός, περίπτερος ναός, ολομάρμαρος, αφιερωμένος στον 
Απόλλωνα. Ακτινοβολούσε στον ήλιο και φαινόταν απ’ τις 
πεντηκόντορους, που ταξίδευαν για τη Μ. Ασία. Έπαιρναν 
κουράγιο οι ναυτικοί και οι έμποροι, για τα πολυήμερα και 
πολύχρονα ταξίδια τους. Ένιωθαν μια ζεστασιά στην καρδιά 
τους, ξέροντας, πως εκεί, στο Ασκληπιείο χτυπούσε η καρδιά 
του Μεγάλου Ιπποκράτη, που έφερε την επανάσταση στην 
ιατρική. 

Στο μεσαίο επίπεδο υπήρχε μεγάλος βωμός και μια 
εξέδρα. Δεξιά και αριστερά της εξέδρας από ένας ναός. Μέσα 
στους ναούς ήταν στημένα τρία αγάλματα. Του Ασκληπιού, 
της Υγείας και της Ηπιόνης. Ίσως εκεί να βρισκόταν και το 
περίφημο άγαλμα της «Αναδυομέ- νης Αφροδίτης». Αντάξιο 
της Αφροδίτης της Κνίδου, όπως γράφει ο Πλΐνιος, ο 
Ρωμαίος ιστορικός. Το είχε φτιάξει ο διάσημος γλύπτης 
Πραξιτέλης. 

Στο κάτω επίπεδο ήταν μια στοά και ένα συγκρότημα 
κτιρίων. Δύο απ’ αυτά αποτελούσαν την ιατρική σχολή του 
Ιπποκράτη και το μουσείο της ανατομίας και παθολογίας. 
Απλωμένα σε διάφορα ράφια ή κρεμασμένα στους τοίχους 
ήταν τα αναθήματα αυτών που θεραπεύονταν. Ακριβώς, 
όπως σήμερα βλέπουμε, ασημένια ή χρυσά τάματα διαφόρων 
μερών του σώματος, μπροστά στις θαυματουργές εικόνες της 
Χριστιανοσύνης. 

Μετά απλωνόταν ένα μικρό άλσος από πλατάνια και 
ύστερα μια ευρύχωρη πλατεία. Εκεί έτρεχαν βρύσες με 
ζεστό, νερό που είχε μέσα θειάφι, σίδηρο και ήταν 
θεραπευτικό. Με πήλινους σωλήνες το έφερναν απ’ την πηγή 
Βουρίκη, που ονομαζόταν και πηγή του Ιπποκράτη. 

Το έδαφος του νησιού δεν ήταν μόνο πεδινό και εύφορο, 
αλλά είχε και άφθονα νερά και ιαματικές πηγές. 

Στο Ασκληπιείο στεγάζονταν και νοσηλεύονταν οι 
άρρωστοι. Δημιουργούσαν και χώρους ψυχαγωγίας. Ο 
Ιπποκράτης έδινε μεγάλη σημασία στην ψυχή και γνώριζε, τι 
σπουδαίο ρόλο παίζει η διασκέδαση για τον άρρωστο, αλλά 
και για τους συγγενείς που τον στήριζαν. Υπήρχαν λοιπόν 
θέατρο, ωδείο, ιππόδρομος, στάδιο. Πράγματα που δεν 
υπάρχουν πουθενά στον κόσμο μέ-





 

 

 

ί 
χρι σήμερα. Γίνεται λοιπόν να μη γεμίσει θαυμασμό η Ερείπια όπως σώζονται σήμε- ψυχή μας, 
για τη σκέψη και την πρόνοια που είχαν οι α- 

ρα απο το
 Ασκληπιείο της Κω θάνατοι 

πρόγονοί μας; 
Σήμερα, αν έχεις την τύχη να πας στην Κω και τα 

βήματά σου σε φέρουν στα ερείπια του Ασκληπιείου, νιώθεις 
μια γαλήνη να σε κυριεύει. Είναι τόσο όμορφο το τοπίο, τόσο 
ειρηνικό, μ

5
 ένα γλυκό, μελένιο φως, που μπαίνει μέχρι το 

τελευταίο κύτταρο της ψυχής σου. 
Πολλά κυπαρίσσια φτιάχνουν ακανόνιστες μικρές σειρές, 
καρφώνοντας τον ουρανό. Ροδόδεντρα και πεύκα σκόρπια. 
Αγριολούλουδα και βότανα. Ο αέρας της θάλασσας ενώνεται 
με το μυρωδάτο της στεριάς, φτιάχνοντας ένα εξαίσιο 
άρωμα. 

Πόσοι άνθρωποι εδώ, ήρθαν απελπισμένοι κάποτε και 
γύρισαν γεροί κι ευτυχισμένοι στα σπίτια τους. Πόσες 
ανακαλύψεις κι έρευνες δεν έγιναν!... Πόσα δάκρυα δε 
χύθηκαν και πόσα γέλια δεν ακούστηκαν!... 
Περπατάς ,πάνω στα ερείπια και δε θέλεις να φύγεις. 
Είναι τόσο όμορφα εδώ, το πιο ωραίο μέρος του νησιού. 
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Ο δάσκαλος κάθεται κάτω απ’ τον πλάτανό του. Όταν 
βρίσκει ευκαιρία, έρχεται εδώ να γράψει. Του αρέσει 
περισσότερο απ’ το εργαστήρι της σχολής του. Έχει άμεση 
επικοινωνία με τη φύση. 

—Διάβασες το έργο του περί ηθικής. 
—Όχι ακόμα... γιατί; 
—Πολύ σπουδαίο έργο, Εργότιμε. 
—Μόλις βρω καιρό. Δε μου αφήνουν πολύ χρόνο τα 

τέσσερα καράβια μου. Ήθελα να ήξερα πού βρίσκει το 
χρόνο, με τόση δουλειά που έχει. 

—Όταν αγαπάς κάτι πολύ, βρίσκεις το χρόνο να το κάνεις. 
—Μα, δεν είναι ένα και δυο, αλλά πολλά βιβλία που έχει 

γράψει. 
—Κι όλα σπουδαία. Ξέρεις την Ιωνική διάλεκτο; 
—Και βέβαια. Αφού έχω τόσα πάρε - δώσε με την Ιωνία. 

Τι σόι εφοπλιστής θα ήμουνα. Όπου να 
5
 ναι όλοι θα μιλούμε 

πια την Ιωνική κι όχι μόνο οι γιατροί. Αλήθεια, γιατί είναι η 
γλώσσα της ιατρικής; 

—Γιατί είναι πιο πλούσια και μπορούν σ’ αυτή να εκ-
φραστούν καλύτερα. Η δωρική είναι λιτή, δεν προσφέ- ρεται. 

—Κοίταξέ τον... κεφάλι δε σηκώνει... 
—Είμαστε πολύ τυχεροί που γεννήθηκε στο νησί μας. Θα 

είναι η δόξα μας σ’ όλους τους αιώνες. 

* * * 

Τα γράμματά του κανονικά πάνω στον πάπυρο, εκ-
φράζουν ξεκάθαρα τις σκέψεις του: «Οι νέοι πρέπει να τρώνε 
καλά. Έχουν ανάγκη περισσότερης τροφής απ’ τους 
μεγάλους και ιδιαίτερα το χειμώνα. Οι μεγάλοι να τρώνε 
λιγότερο και μάλιστα το θέρος. Οι αδύνατοι να τρέφονται με 
ουσίες που έχουν λίπος. Ο άνθρωπος πρέπει πάντα να 
γυμνάζεται. Όσο η αρρώστια είναι στην έξαρσή της, δε 
χρειάζεται τροφή. Τέλεια νηστεία. Είναι το καλύτερο, για να 
μπορέσει ο οργανισμός να παλαίψει χωρίς να φορτώνεται. 
Όταν αρχίζει η ανάρρωση το φαγητό να δίνεται με προσοχή. 
Σιγά - σιγά κι όχι απότομα, γιατί το στομάχι είναι ευαίσθητο. 

Όταν ο άνθρωπος ψήνεται στον πυρετό, έχει ανάγκη από 
υγρά. Η υγρή τροφή τον ανακουφίζει και δεν τον κουράζει. 
Καλό είναι να του δίνεται ένα ζεστό από κριθάρι και μέλι.
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Δε χρειάζεται ο γιατρός να παλεύει με τις αγιάτρευτες 
αρρώστιες. Είναι χειρότερα, για τον άρρωστο, γιατί 
τυραννιέται. 

Μην ξεχνάτε πως τα λουτρά, οι πλύσεις, τα επιθέματα 
(κομπρέσες) με νερό, τα κλύσματα κι οι αφαιμάξεις, να 
εφαρμόζονται κατά περίπτωση. Πάντοτε να κάνετε 
απολύμανση, του πονεμένου μέρους, όσο και των χεριών και 
των εργαλείων σας. Διαφορετικά κινδυνεύετε από μολύνσεις. 
Η καθαριότητα η απόλυτη, να είναι κανόνας απαράβατος. 

Στα σπασίματα, να κάνετε τα δεσίματα, ακριβώς όπως 
σας έχω δείξει με τέχνη και ταχύτητα. Να μην παρουσιάζουν 
θέαμα αστείο με πρόχειρο κι άσχημο δέσιμο. 

Να προσέχετε την κρίση σας. Μη βιάζεστε να βγάλετε 
τα συμπεράσματά σας για μια αρρώστια. Όταν έχετε 
μπροστά σας μια βαριά περίπτωση, μη λέτε πως είναι 
ελαφριά, δίνοντας ψεύτικες ελπίδες. Να μην υπόσχεστε πως 
θα γιατρέψετε μια ανίατη πάθηση. Θα βγείτε ψεύτες κι 
ύστερα ο κόσμος θα χάσει την εμπιστοσύ-
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Προτομή του Φιλόσοφου Αρι-

στοτέλη. Είναι Ραψαϊκό αντίγραφο 

τέλος 4ου αι. και βρίσκεται στη 

Βιέννη. (Μουσείο της Ιστορίας της 

Τέχνης). 

νη του σε σας. Να μη δίνετε σημασία στις δεισιδαιμονίες, 
αλλά να προσπαθείτε να εξηγήσετε στους ανθρώπους με 
σωστά επιχειρήματα, πως η ιατρική δεν είναι μυστήριο. Να 
φροντίζετε, για την πρόοδο της επιστήμης σας και να μη 
συκοφαντείτε τις καλές ιδέες των συναδέλφων σας, επειδή 
πρώτοι αυτοί σκέφτηκαν κάτι, που εσείς δεν το σκεφτήκατε. 
Να μην κυριαρχεί ο φθόνος στην καρδιά σας. Όταν οι απλοί 
άνθρωποι ακούν και βλέπουν τις διαμάχες σας, παύουν να 
σας εκτιμούν κι έτσι εξευτελίζετε το γόητρο της επιστήμης. 

Η ιατρική δεν είναι αχώριστη απ’ την ηθική. Αυτές οι 
δυο πάνε μαζί. Να έχετε λοιπόν τακτική ζωή, αγαθότητα 
φιλανθρωπία, ψυχή σεμνή και να ξέρετε να σωπαίνετε όταν 
πρέπει. Να είστε δίκαιοι και σοβαροί. Προσεκτικοί πολύ. 

Έχετε έναν κατάλογο από 300 φάρμακα. Να τον μάθετε 
καλά και να τον κάνετε μεγαλύτερο». 

* * * 

Ο Αριστοτέλης κι ο γιατρός και φιλόσοφος Γαληνός, 
που έζησε το 2ο αιώνα μ.Χ., τον θαύμαζαν πάρα πολύ και 
αποκαλούσαν τον Ιπποκράτη Θείο και μέγα. Τα έργα του 
έκαναν εντύπωση, γιατί ήταν και θαυμάσιος συγγραφέας. Το 
γράψιμό του το διακρίνει η λαμπρότητα, μια σπάνια σκέψη 
κι έξοχη παρατήρηση. Στάθηκαν σταθμός για την πορεία της 
Ελληνικής ιατρικής, αλλά και όλης της ανθρωπότητας. 

Αένε πως έγραψε 60 συγγράμματα απ
5
 το 440 - 340 π.Χ. 

Είναι τα αρχαιότερα μνημεία ακριβούς επιστημονικής 
ιατρικής. Ανήκουν στη σειρά των κλασσικών έργων της 
Ελληνικής διανόησης. 

Τα θέματά του πολλά και ποικίλα. Αναφέρονται: στη 
χειρουργική, φαρμακολογία, γυναικολογία, φυσιολογία και 
παθολογία, ιατρικής ηθικής, ιατρικής εμπειρίας, ιατρικής 
σοφίας, ιστορικά διαφόρων ασθενειών. 

Για να μη χαθούν τα γραφτά του μεγάλου γιατρού, 
έδωσε εντολή ο Πτολεμαίος το 300 π.Χ. να μαζευτούν και να 
καταγραφούν. Οι νεότεροι μελετητές, υποστηρίζουν πως τα 
γνήσια έργα του είναι 12. Αυτά έχουν διασωθεί, τ’ άλλα είναι 
πλαστά. 

Σήμερα θεωρούμε θαυμαστή την ικανότητά του, να 
παρατηρεί και να καταγράφει τόσες αρρώστιες, χω-
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ρΐς όργανα. Να προχωρήσει την ιατρική σε τόσους τομείς και 
ιδιαίτερα τη χειρουργική. Τα τραύματα, τις αιμορραγίες, τα 
σπασίματα, τα εξαρθρώματα και τα κατάγματα του κεφαλιού, 
τα γιάτρευε με τή χειρουργική επέμβαση. Μεγάλη πρόοδος 
είχε γίνει και στη μαιευτική. Στην εποχή του οι γυναίκες 
ξεγεννούσαν, χωρίς τόσους κινδύνους και με πολλή φροντίδα. 
Χρησιμοποιούσε πια την εμβρυουλκό. Το εργαλείο αυτό που 
πιάνει το κεφάλι του παιδιού και το τραβάει έξω, είναι ανακά-
λυψη δική του. Του ήταν γνωστή η σχέση πύου του αυτιού και 
η εμφάνιση εγκεφαλικών συμπτωμάτων και μηνιγγίτιδας. 
Δίνει με ακρίβεια στο σύγγραμμά του για τ

5 
αυτιά, την εικόνα 

της πυώδους ωτίτιδας. Ωτίτιδα έχουμε, όταν κοκκινίζει το 
τύμπανο του αυτιού. Ακόμα και στα δόντια γίνονταν 
επεμβάσεις. Τα έβγαζαν με την οδοντάγρα. Γνώριζε τις 
δερματικές αρρώστιες: ακμή, λειχήνα, έρπη. Γράφει και τη 
λέπρα, αλλά πρέπει να ήταν μια πάθηση διαφορετική, απ’αυτή 
που ξέρουμε σήμερα.  



 

 

Προσπαθούσε να βρει τα κοινά χαρακτηριστικά των 
διαφόρων παθήσεων. Να περιγράφει μεθοδικά και με κάθε 
λεπτομέρεια τα συμπτώματά τους. Να κάνει πρόγνωση για την 
εξέλιξή τους και το τέλος τους. Ήταν ένας παθιασμένος 
ερευνητής. 

Έδινε μεγάλη σημασία στην κληρονομικότητα. Υ-
ποστήριζε πως τα κύρια συστατικά στοιχεία του ανθρώπινου 
σώματος, οι ουσίες του δηλαδή, είναι τέσσερεις χυμοί: Το 
αίμα, το φλέγμα, η ξανθή κι η μαύρη χολή. Αν αυτά είναι σε 
σωστές αναλογίες, τότε υπάρχει υγεία (ευκρασία). Αν όχι, 
έχουμε αρρώστια (δυσκρασία). Κρίσιμες μέρες τις αρρώστιας 
είναι η τέταρτη και η έβδομη. Σ’ αυτές τις ημέρες πρέπει να 
δράσει ο γιατρός. 

Πίστευε και δίδασκε πως τα ζώα κι ο άνθρωπος έχουν 
μέσα τους κάποιο αέριο ψιλό, ένα είδος πνεύματος (αγέρα), 
που βάζει σε κίνηση τον οργανισμό. Κάνει να ενεργεί η ψυχή 
πάνω στο σώμα και τ’ αντίθετο. Το σώμα δηλαδή να ενεργεί 
πάνω στην ψυχή. Τα «ζωικά
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Αγαλμα του Ιπποκράτη. 

πνεύματα», όπως τα έλεγε είναι μικρά σωμάτια πολύ ψιλά, 
αέρας ευκολοκίνητος. Μπαίνουν στο σώμα με την αναπνοή. 
Κυκλοφορούν μες στα νεύρα με δυο τρόπους. Είτε βγαίνουν 
απ’ το αίμα, είτε απ’ τό ρευστό μέρος της τροφής. Περνώντας 
απ’ τα νεύρα στον εγκέφαλο, ερεθίζουν την ψυχή και την 
υποχρεώνουν να ενεργήσει. Ή πάλι, περνώντας απ

5
 τον 

εγκέφαλο στους μυς, τους κάνουν να κινηθούν κι έτσι γίνονται 
οι κινήσεις του σώματος. Με αυτό τον τρόπο τα «ζωικά πνεύ-
ματα», μεσολαβούν ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα και 
εξηγούν την αμοιβαία τους επίδραση. 

* * * 

Όλοι οι μαθητές λευκοφορεμένοι, ανεβαίνουν τις 
λαμπρές, μαρμάρινες σκάλες και κατευθύνονται προς στο ναό 
του Απόλλωνα, στο ανώτατο επίπεδο του Ασκληπιείου. 

—Σαν πολύ επίσημοι δεν είμαστε σήμερα, Αριστομένη; 
—Τι να μας θέλει όλους πάνω στο ναό; 
—Πολλά χρόνια έχει να γίνει κάτι τέτοιο. 
—Κάποιος σπουδαίος λόγος θα υπάρχει. 

Όταν όλοι συγκεντρώθηκαν ο Ιπποκράτης, στάθηκε 
μπροστά απ’το άγαλμα του Θεού. 

—Συνεργάτες, φίλοι μου, κι αγαπητά παιδιά. Αποφάσισα 
να φύγω απ

5
 το νησί και να εγκατασταθώ στη Θεσσαλία. 

Μια βουβαμάρα κυριάρχησε στο άκουσμα των λόγων 
του. 

—Γιατί το κάνεις αυτό δάσκαλε; ακούστηκε μια συ- 
γκινημένη φωνή. 

—Γιατί; γιατί; πολλές φωνές και μια ανησυχία απλώθηκε 
στα πρόσωπα των μαθητών και των βοηθών του.· 

—Θέλω να προσφέρω και σ’ εκείνο το χώρο τις υπηρεσίες 
μου. Τη σχολή την αφήνω στα άξια χέρια του γαμπρού μου 
Πόλυβου. Ξέρω πως όλοι τον αγαπάτε και τον τιμάτε. Οι δυο 
γιοι μου Δράκοντας και Θεσσα- λός θα με ακολουθήσουν. 
Πριν όμως χωρίσουμε, θα ορκιστούμε, εδώ στον ιερό βωμό, 
αυτόν τον όρκο που έφτιαξα. Θα λέω εγώ και θα 
επαναλαμβάνετε εσείς. Έτοιμοι... αρχίζουμε.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λ «Ορκίζομαι στον Απόλλωνα, γιατρό, στον Ασκληπιό, στην Υγεία και 

στην Πανάκεια και σ 'όλους τους Θεούς και τις Θεές. 

Τους βάζω μάρτυρες, ότι θα τηρήσω τον όρκο αυτό και σύμφωνα μ 

'αυτόν θα ενεργώ, ανάλογα με τη δύναμή μου και την κρίση μου. 

Θεωρώ εκείνον, που με δίδαξε την τέχνη αυτή, ίσον με τους γονείς μου 

και θα τον κάνω κοινωνό του βίου μου. Θα του προσφέρω απ 'τα δικά μου 

ό,τι χρειάζεται. Τους απογόνους του θα τους έχω σαν αδελφούς μου και θα 

τους διδάξω την τέχνη αυτή, αν επιθυμούν να τη μάθουν, χωρίς μισθό και 

χωρίς συμφωνία. 

Θα τους μεταδώσω, τους επαγγελματικούς κανόνες, τα θεωρητικά 

μαθήματα και τις υπόλοιπες ασκήσεις, όσες υπάρχουν στους γιους μου, 

στους γιους του δασκάλου μου και σε μαθητές, που έχουν δεθεί μαζί μου με 

όρκο και το συμβόλαιο, κατά τη συνήθεια των γιατρών και σε κανέναν 

άλλο. 

Θα χρησιμοποιήσω τη θεραπευτική δίαιτα, μόνο για ωφέλεια των 

αρρώστων, όσο εξαρτάται απ 'τη δύναμη και την κρίση μου. Υπόσχομαι ότι 

θα τους προφυλάξω από κάθε βλάβη κι αδικία. 

Δε θα χορηγήσω θανατηφόρο φάρμακο σε κανένα, όσο κι αν με 

παρακαλέσουν, ούτε θα δώσω τέτοια συμβουλή. Επίσης δε θα δώσω σε 

γυναίκα φάρμακο, που θα της προκαλέσει έ- κτρωση. 

Αγνή και καθαρή θα διατηρήσω τη ζωή μου και την τέχνη 

μου. 

Σε καμιά περίπτωση δε θα χειρουργήσω ανθρώπους, που υποφέρουν 

από πέτρα, αλλά θ'αφήσω την πράξη αυτή στους ε- ξασκημένους 

συναδέλφους μου. 

Σε όσα σπίτια προσκαλούμαι, θα μπαίνω για το καλό των αρρώστων, 

κρατώντας τον εαυτό μου μακριά από κάθε αδικία ή άλλη διαφορά. 

Ιδιαίτερα να προσέξω, να κρατηθώ μακριά από κάθε αδικία ή άλλη 

διαφθορά. Ιδιαίτερα να προσέξω, να κρατηθώ μακριά από κάθε 

αφροδισιακή πράξη σε σώματα γυναικών και αντρών, ελευθέρων ή 

δούλων. 

Όσα δε κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα δω ή θ'ακούσω, δεν πρέπει 

ποτέ να τα κάνω γνωστά στους έξω. Θα σωπαίνω, πιστεύοντας πως αυτά 

είναι ιερά μυστικά. 

Όσο λοιπόν, θα τηρώ τον όρκο μου αυτό και δε θα τον πα- ££££■ ραβιάζω, είθε να 

πετυχαίνω στη ζωή και στην τέχνη μου. Εχο- 

νΟ. 
Vi· 

Μ 

Λ 

fP
m
~ 

V. 

V'-'W’̂
A 

Γ~\ 

J 

\ 
.S ντας καλό όνομα πάντοτε ανάμεσα στους ανθρώπους. Εάν όμως τον 

παραβώ και γίνω επίορκος, να πάθω τ' αντίθετα». 

/ 

 

 ... - 

41 



 

 

 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σιγή ύστερα από τόσες φωνές, πόσο παράξενη ήταν αυτή η 
σιγή. Ο Ιπποκράτης τους κοιτούσε συγκινημένος κι , αυτοί 
εκείνον. Πολλοί το ήξεραν καλά, πως δε θα τον ξανάβλεπαν. Ένα 
δάκρυ στεκόταν στην άκρη των ματιών τους. 

—Καλά είναι ν’ αντιγράψετε αυτόν τον όρκο, ο καθένας 
σ’ένα κομμάτι πάπυρο, για να τον έχει και να τον παραδίνει σε 
κάθε μαθητή του, που θα ορκίζει. 

Προσπάθησα σ
5
όλη τη ζωή μου να κάνω το καλύτερο. Αν 

κάπου έσφαλα, ζητώ να με συγχωρέσετε. Ν
5
 αγαπάτε τη σχολή 

σας και το θεραπευτήριο αυτό. Να μείνει τ
5
 όνομά του λαμπρό 

και τιμημένο και στις επόμενες γενιές. 
Να προσέχετε αυτούς που παίρνετε να εκπαιδεύσετε. Να 

τους ερευνάτε καλά. Αφού διαπιστώσετε πως έχουν κλήση για 
το επάγγελμα του γιατρού, τότε να τους δέχεστε. Όσο πιο νωρίς 
τους αρχίζετε την εκπαίδευση, τόσο καλύτερα. Η ιατρική είναι 
απέραντη επιστήμη και θέλει εργατικούς και φιλόπονους 
ανθρώπους. 

Ένας - ένας περνούσε, τον αγκάλιαζε τον φιλούσε και 
έφευγε. Ο Ιπποκράτης τον καθένα, τον κοιτούσε στοργικά, του 
έλεγε ένα καλό λόγο, τον χτυπούσε ελαφρά στην πλάτη και τον 
αποχωριζόταν..



I 

 

 

Εκείνη την ημέρα στο νησί, οι συζητήσεις έδιναν κι έ-
παιρναν. Γιατί σώνει και καλά ήθελε να φύγει ο Ιπποκράτης; 
Μήπως δεν τον αγαπούσαν αρκετά; Μήπως δεν τον σέβονταν; 
Αυτοί ένιωθαν περήφανοι γι’ αυτόν. Οι έμποροι και οι ναυτικοί, 
σ’ όποιο λιμάνι έπιαναν εξυπηρετούνταν γρήγορα, γιατί τους 
τιμούσαν οι άλλοι Έλληνες και οι βάρβαροι. Ήταν οι πατριώτες 
του Ιπποκράτη, του ξακουστού γιατρού. Δεν υπήρχε άνθρωπος, 
που να μην είχε ακούσει γι

5 
αυτόν. Οι εξηγήσεις που έδωσε στους 

μαθητές του, δεν τους έφταναν. Κάποιο άλλο λόγο θα είχε. Άξιος 
κι υπεράξιος ο Πόλυβος, ναι... ποιος το αρνιέται, αλλά το νησί 
τους
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Αρχαίο νόμισμα της Κω που 

στη μία πλευρά του 

απεικονίζεται ο Ιπποκράτης. 

Η··· ■ 

Αλήθεια... γιατί έφυγε ο Ιπποκράτης; Μια μόνο εξήγηση 
μπορώ να δώσω ή μάλλον δυο. Η κυριαρχία των Περ- σών 
στις Ιωνικές πόλεις και στα νησιά του Αιγαίου αύξαι- νε. Στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, οι ελληνικές*πόλεις, βγήκαν 
καταστραμμένες απ’το φοβερό εμφύλιο πόλεμο, που ονο-
μάστηκε Πελοποννησιακός και κράτησε 27 χρόνια. Όλοι 
ξέρουμε, πόσο πατριώτης ήταν, ο μεγάλος γιατρός. Όλοι 
ξέρουμε, πως αρνήθηκε να υπηρετήσει τον Αρταξέρξη και 

την αυλή του. Δεν ήθελε τώρα να βρεθεί ξαφνικά υποτελής ή 
αιχμάλωτος των Περσών. Και το νησί του ήταν κοντά στην 
Ιωνία και είχε υποφέρει κατά τη διάρκεια του πολέμου, πότε 
ως σύμμαχο των Αθηναίων, πότε των Σπαρτιατών. Η 
Θεσσαλία του πρόσφερε ηρεμία! Ήταν πιο σίγουρο μέρος γι

2
 

αυτόν, τον ακούραστο ερευνητή και συγγραφέα. 

Ο δεύτερος λόγος νομίζω, πως ήταν οι δεσμοί, που είχε 
δημιουργήσει εκεί. Τον ένα του γιο, τον ονόμασε Θεσσαλό. 
Θα πρέπει οι Θεσσαλοί, να του είχαν εμπνεύσει ασφάλεια και 
να τους εκτιμούσε για το χαρακτήρα τους. Η επιρροή των 
Περσών δεν ήταν σπουδαία εκεί. 

Ένας μελετητής του Ιπποκράτη υποστηρίζει, πως στον 
όρκο του, διακρίνει Πυθαγορικές διδασκαλίες. Μα, κανένας 
δεν αμφισβητεί πως ο πατέρας της ιατρικής ήταν 
Πυθαγόρειος. Οι περισσότεροι σ π ο υ δ α ί ο ι  ά ντρες εκείνης 
της εποχής είχαν μυηθεί στον πυθαγορισμό. Κι όχι μόνο 
εκείνης της εποχής, αλλά και πριν απ

5
 αυτήν και μετά. Μέχρι 

σήμερα υπάρχει ο απόηχος εκείνων των διδασκαλιών. 
Ο Νικόλαος Λούβαρης, λαμπρός καθηγητής του πανε-

πιστημίου κάποτε, γράφει πως ο όρκος είναι μνημείο ευγε- 
νέστατης ψυχικής καλλιέργειας, ύψιστου ανθρωπισμού και 
γνησιότατης φιλανθρωπίας. Ο όρκος ακόμη, είναι αρι-
στούργημα ηθικής και ωραιότατο κείμενο της αρχαίας φι-
λολογίας. 

Εκφράζει ο Ιπποκράτης τις ιδέες του με σύντομες, κα-
θαρές φράσεις. Το ύφος του είναι σοβαρό και επιγραμματικό, 
γεμάτο ευγένεια. 

Ο μεγάλος αυτός γιατρός πόσα πράγματα δεν είπε, που 
άλλοι επιστήμονες ύστερα από 2.500 χρόνια τα επανέλαβαν 
σαν σκέψεις δικές τους. Παράδειγμα φέρνω το Γάλλο φυσικό 
Λαβουαζιέ, που μίλησε για την αφθαρσία της ύλης. Η 
ανακάλυψη δεν είναι δική του, αλλά του Ιπποκράτη.

                                            

2 Ιπποκρατική φιλοσοφία και επιδράσεις σ’ αυτή των προσωκρατικών — Παν. 

Κυριακόπουλος. 



 

 

Όλοι οι γιατροί του κόσμου ορκίζονται σ’ αυτόν. Για 
μας έχει μεγάλη σημασία. Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει 
την Ελλάδα και τους Έλληνες, προς τιμή του Ιπποκράτη. Και 
για χάρη του, πολλοί Έλληνες γιατροί σ’ όλο τον κόσμο, 
δίνουν τον αγώνα τον καλό, σ’ όλους τους τομείς της 
ιατρικής, για να σταθούν αντάξιοί του και να θυμίζουν πάντα 
στους ξένους, πως τα χώματα της πατρίδας δίνουν πάντα 
άξιους ανθρώπους. 

Ο Ιπποκράτης ήταν μεγαλύτερος απ’ το Σωκράτη. 
Πέθανε στη Λάρισα 90 χρονών. Το μνήμα του υπήρχε το 2ο 
αιώνα μ.Χ. Όσοι περνούσαν απ’ τη Θεσσαλία, το θεωρούσαν 
υποχρέωσή τους, να το προσκυνήσουν με σεβασμό. Υπήρχαν 
εικόνες του, που τον παρίσταναν με σκεπασμένο το κεφάλι 
του. 
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