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Αγαπημένοι μου φίλοι, 

Θα σας διαβάσω ένα ποίημα του Friedrich Schiller: 

"Καταραμένε Έλληνα! 

Όπου να γυρίσω τη σκέψη μου, 

όπου και να στρέψω την ψυχή μου, 

μπροστά μου σε βλέπω, εσένα βρίσκω... 

Τέχνη λαχταρώ, Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική, εσύ μπροστά πρώτος και αξεπέραστος! 

Επιστήμη αναζητώ, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρική, κορυφαίος εσύ και ανυπέρβλητος! 

Για Δημοκρατία διψώ, Ισονομία και Ισότητα, εσύ μπροστά μου ασυναγώνιστος και 

ανεπισκίαστος! 

Καταραμένε Έλληνα, καταραμένη γνώση. 

Γιατί να σε αγγίξω; 

Για να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, ασήμαντος, μηδαμινός; 

Γιατί δεν με αφήνεις στην δυστυχία μου και στην ανεμελιά μου;" 

O  Schiller σε αυτές τις λίγες γραμμές κατάφερε να δώσει όλο το βάθος και τη λαμπρότητα του 

Ελληνικού πολιτισμού. 

Ο πλούτος της Ελλάδας είναι ο πολιτισμός της. Η δύναμη του Ελληνικού πολιτισμού είναι η 

διάρκειά του.  

Ο Ελληνικός πολιτισμός γεννήθηκε και βασίστηκε στη θάλασσα. Στην Ανατολική Μεσόγειο και στο 

Αιγαίο. Αυτές τις μικρές θάλασσες με τον κολοσσιαίο πολιτισμό που η δυναμική τους οδήγησε στο 

θαύμα της κλασσικής Ελλάδας.  

Στην Ελληνική Μυθολογία στην Κύπρο αναδύθηκε από τους αφρούς της θάλασσας η Αφροδίτη, η 

θεά του Έρωτα και της Αγάπης.  

Στις Κυκλάδες, χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, έχουμε τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. 

Στην Κρήτη τον Μινωϊκό Πολιτισμό. 

Στις Μυκήνες τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό. 



Στην Ιωνία τους προ-Σωκρατικούς φιλοσόφους με το Θαλή τον Μιλήσιο, τον Ηράκλειτο, τον 

Αναξαγόρα, κ.ά. που εξέταζαν και ερευνούσαν τα φαινόμενα της φύσης και την αρχή του κόσμου.  

Στην Πολιόχνη της Λήμνου ανακαλύφθηκε τον 20ο αιώνα το πρώτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

χρονολογίας 3.000 π.Χ. Βρέθηκε ένας χώρος όπου μαζεύονταν οι κάτοικοι και έπαιρναν κοινές 

αποφάσεις.  

Στη Χίο τον Όμηρο. Ο Όμηρος προέβαλλε το ήθος, την τιμή, την ανδρεία και τη ζωή των ηρώων. 

Ο Αχιλλέας είναι ο τέλειος νέος. Με τη ρώμη του, την αρετή, την ηθική του αγωγή. Ο 

πολυμήχανος Οδυσσέας παλεύει τη φύση, τον Ποσειδώνα με την ευφυΐα του.  Ο Οδυσσέας είναι 

ο πρώτος άνθρωπος που παίρνει την τύχη στα χέρια του, «συν Αθηνά και χείρα κίνει».  

Στη Σάμο, το μεγάλο φιλόσοφο – μαθηματικό, Πυθαγόρα. 

Στα δυτικά παράλια της Θράκης, στα Άβδηρα, το Δημόκριτο, που ανακάλυψε το άτομο. Το 

εργαλείο του ήταν μόνο ο νους του.  

Στην Κω, τον Ιπποκράτη. Τον μεγάλο φιλόσοφο, επιστήμονα – ιατρό, τον άνθρωπο.  

Στην Αθήνα, τους μεγάλους πολιτικούς και φιλοσόφους, που ασχολήθηκαν με τον άνθρωπο. Τον 

Περικλή, που καθιέρωσε και λάμπρυνε τη Δημοκρατία. Τον Σωκράτη, το μεγάλο φιλόσοφο - 

δάσκαλο που καθιέρωσε τη διαλεκτική. Τον Πλάτωνα, με τις ιδέες του που ακόμα απασχολούν 

τους ερευνητές της κοινωνικής ζωής.  

Στα Στάγειρα της Χαλκιδικής, τον μεγάλο φιλόσοφο και ερευνητή της φύσης και του ανθρώπου 

τον Αριστοτέλη. Τον μαθητή του Πλάτωνα, το δάσκαλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

Σταματώ. Αν συνέχιζα δεν θα έφταναν μήνες.  

Μιλάμε για πολιτισμό. 

Αλλά τι είναι πολιτισμός; Υπάρχουν πολλοί ορισμοί του πολιτισμού. Αλλά ας μιλήσουμε για τον 

απλούστερο. 

Ο λόγος, η ποίηση, η λογοτεχνία, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, οι Καλές Τέχνες, η αρχιτεκτονική, 

η επιστήμη και η φροντίδα του περιβάλλοντος είναι εκφράσεις του πολιτισμού, δημιουργούν 

πολιτισμό.  

Η έννοια του πολιτισμού  όμως είναι πολύ ευρύτερη και βαθύτερη. Οι πολιτισμοί 

διαμορφώνονται και σχηματίζονται από αυτά που έχει πει και έχει κάνει ο άνθρωπος εδώ και 

χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα. Πολλά από αυτά έχουν γίνει αποδεκτά από λαούς και κοινωνίες 

και έχουν αφομοιωθεί και ενσωματωθεί στις συνήθειες, στα ήθη, στις πράξεις, στις παραδόσεις, 

στις μνήμες τους. 

 

Ο πολιτισμός αντλεί από το παρελθόν, διαμορφώνει το παρόν και ατενίζει το μέλλον. 



Ο πολιτισμός – καλλιέργεια υπάρχει σε κάθε μας πράξη, σε κάθε μας ενέργεια. Είναι παιδεία, 

γνώση, συμπεριφορά, ελευθερία έκφρασης, εποικοδομητικός διάλογος, υπευθυνότητα, 

σεβασμός στην άποψη και ιδιαιτερότητα του άλλου. Είναι δημιουργία, ποιότητα και τρόπος ζωής. 

Η γεωγραφία και το κλίμα έχουν παίξει έναν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των πολιτισμών. Τα 

χαρακτηριστικά της Ελληνικής φύσης διαμορφώνουν τον Ελληνικό χαρακτήρα.  

Ελληνικό Φως:            έμπνευση, φαντασία, οξύς νους, εφευρετικότητα, δημιουργία, χαρά της 

ζωής. 

Πέτρα:                         σκληρή εργασία, σκληρή ζωή, τραγωδία, αντοχή, επιβίωση  

  

Θάλασσα:                   Το ταξίδι, η περιπέτεια, η επικοινωνία, οι συναλλαγές, το εμπόριο, η 

ανταλλαγή ιδεών, η εμπειρία, η κοσμοπολίτικη γνώση 

Το γνώθι σ’ αυτόν, μέτρον άριστον, η καλλιέργεια του πνεύματος και του σώματος, το ευ ζην, η 

ελευθερία έκφρασης, η δύναμη της ευχέρειας και διατύπωσης της ελληνικής γλώσσας 

δημιουργούν τον Ελληνικό ανθρωποκεντρικό πολιτισμό.  

Στην Ελλάδα σε κάθε μέτρο που περπατάς, σε κάθε βήμα που κάνεις, άμα σκύψεις και σκάψεις 

αναβλύζει πολιτισμός, πολιτισμός χιλιάδων ετών, πολιτισμός που δημιούργησε, που δεν 

ξεπεράστηκε και που εξακολουθεί να δημιουργεί.  

Μετρώνται στα δάχτυλα του ενός χεριού οι λαοί που έχουν επιβιώσει μέχρι σήμερα και που 

έχουν μνήμη πάνω από 5.000 χρόνια.  

Το βιογραφικό της Ελλάδας είναι ο Πολιτισμός της.  

Ο Ελληνικός Πολιτισμός είναι οικουμενικός. Είναι ανθρωποκεντρικός. Ο άνθρωπος ότι και αν 

συμβεί, τελικά, πάει μπροστά. Είναι το πεπρωμένο του.  

Ο πολιτισμός είναι οριζόντιος, βρίσκεται στο  επίκεντρο της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής  

μας ζωής. 

Πρέπει να πιστέψουμε στην παραγωγικότητα του πολιτισμού και να επενδύσουμε σε αυτόν.  

Βρίσκομαι στην Κω. Επανέρχομαι στον Ιπποκράτη.  

Ο Ιπποκράτης είναι ο πρώτος Φιλόσοφος, Επιστήμων – Ιατρός που απορρίπτει από την Ιατρική τη 

μυστηριακή θρησκεία που προϋπάρχει στην Ανατολή και που ερμήνευε ως υπεύθυνο των 

ασθενειών το θεϊκό. 

Ο Ιπποκράτης εξετάζει την ανθρώπινη φύση. Το σώμα. Τη λειτουργία του. Θεμελιώνει την έρευνα 

και την ανάλυση. Παρατηρεί τα συμπτώματα. Προσεγγίζει και παραβάλει περιπτώσεις. 

Αντιλαμβάνεται την επίδραση του κλίματος και του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία και 

στον πολιτισμό. Βγάζει τα συμπεράσματά του, τα κοινολογεί και τα συζητά.  



Ο Ιπποκράτης ζει στον 5ο αιώνα π.Χ. Στον αιώνα της δημοκρατίας όπου τα πάντα είναι λόγος και 

διάλογος. Πρέπει να εκθέσει, να αποδείξει, να πείσει για να γίνουν οι απόψεις του αποδεκτές, 

καθολικές.  

Με αυτή τη διαλεκτική,  με αυτές τις σκέψεις και μέθοδο, ο Ιπποκράτης συμμετέχει και συμβάλει 

στη δυναμική της ανάπτυξης του Ελληνικού πνεύματος και στη δημιουργία του 

ανθρωποκεντρικού ελληνικού πολιτισμού.  

Το ήθος του Ιπποκράτη είναι απαράμιλλο. Ο όρκος του Ιπποκράτη, που καταγράφει τους κανόνες 

και τις υποχρεώσεις του ιατρού, είναι η πεμπτουσία της συμπεριφοράς των γιατρών ακόμη και 

σήμερα. 

Για να καταλάβει κανείς το μέγεθος της ηθικής του Ιπποκράτη και τη συμπεριφορά του απέναντι 

στους ανθρώπους, αναφέρομαι σε δήλωσή του: «Δεν με ενδιαφέρει εάν οι άρρωστοι είναι 

άνδρες ή γυναίκες, με ενδιαφέρουν εάν είναι  άρρωστοι. Δεν με ενδιαφέρουν εάν οι άρρωστοι 

είναι ελεύθεροι ή δούλοι. Με ενδιαφέρουν εάν είναι άρρωστοι». Σκεφτείτε ότι τα λόγια αυτά τα 

είπε και τα έκανε πράξη πριν από 2.500 χρόνια.  

Η εποχή μας δεν αρκείται στο λόγο. Θέλει πράξη. Θέλει έργο.  

Μαζί με το Στέφανο Γερουλάνο, την Κάρλα Μανωλοπούλου, το Μανώλη Καβουκλή, το Νίκο 

Κουτσιανά, τον Κώστα Σταθόπουλο, το Γιάννη Ιωαννίδη, τον τέως Δήμαρχο Μιλτιάδη Φάκο, και με 

τη συμπαράσταση της Έπαρχου Μαρίας Κυπραίου οραματιστήκαμε να κάνουμε ένα μεγάλο 

πολιτιστικό έργο στην Κω. Να φτιάξουμε μία έκθεση – μουσείο με την ιστορία της Ελληνικής 

ιατρικής.  Ένα κήπο που θα φυτεύαμε τα θεραπευτικά βότανα του Ιπποκράτη, και ένα μονοπάτι 

που θα συνέδεε σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα με το Ασκληπιείο. 

Δυστυχώς, υπήρξαν σοβαρά προβλήματα για την έκθεση – μουσείο. Έπρεπε να γίνουν μεγάλες 

μετατροπές στο υπάρχον κτίριο και νέα στατική μελέτη κάτι που δεν ήταν εφικτό διότι απαιτούσε 

χρόνο και χρήμα.  

Πιστεύω όμως ότι μπορεί να γίνει μία άλλη έκθεση εξίσου εντυπωσιακή. Μία έκθεση με 

επιστημονική έρευνα και περιγραφή των θεραπευτικών φυτών και βοτάνων του Ιπποκράτη. 

Θα αναφερθούμε σε μεγάλους ερευνητές και γιατρούς που εμπνεύστηκαν και πίστεψαν τον 

Ιπποκράτη και τις θεωρίες του για τα θεραπευτικά βότανα. 

Ο Διοσκουρίδης (40 -  90 μ.Χ.), υιοθετώντας τις απόψεις του Ιπποκράτη για τα φυτά και τα 

βότανα και ύστερα από προσεκτική πρακτική εμπειρία σχετικά με τις θεραπευτικές χρήσεις τους 

άρχισε να γράφει στα ελληνικά τις φαρμακευτικές ιδιότητες τους. Αυτό το χειρόγραφο ήταν η 

βάση για τη σύνταξη της φαρμακολογίας και της ιατρικής σε σχέση με τα βότανα. 

Ο Γαληνός (129 - 200 μ.Χ.), ήταν ένας παραγωγικός ιατρικός συγγραφέας. Έτσι η ιατρική 



παράδοση της ελληνικής Ιπποκρατικής ιατρικής μεταδόθηκε στους μελετητές της Αναγέννησης 

και επιβίωσε μέσα από αραβικές μεταφράσεις των κειμένων του. 

Ο Αβικέννας (980 - 1037 μ.Χ.), είχε αναπτύξει ένα ιατρικό σύστημα που συνδύαζε τη δική του 

προσωπική εμπειρία με αυτό της ισλαμικής ιατρικής, το ιατρικό σύστημα του Γαληνού, την 

Αριστοτελική μεταφυσική και την αρχαία ιατρική της Περσίας, της Ινδίας και της Μεσοποταμίας. 

Ο Μωυσής Μαϊμονίδης (1135-1204 μ.Χ), ήταν ένας ραβίνος, γιατρός και φιλόσοφος. Ο ίδιος 

προώθησε τη φιλοσοφική παράδοση του Αριστοτέλη. Ως αποτέλεσμα, κέρδισε μία σημαντική και 

αμφιλεγόμενη επιρροή στη Δύση. 

Ο Κάρολος Λινναίος (1707-1778 μ.Χ.), δημοσίευσε την ταξινόμηση των οργανισμών του στο 

διάσημο βιβλίο του Systema Natura. Το σύστημά του για την ονομασία, την κατάταξη και την 

ταξινόμηση των οργανισμών είναι ακόμα σε ευρεία χρήση σήμερα. 

Ο Τζον Σίμπθορπ (1758-1796 μ.Χ.) αναζωπύρωσε και πάλι το ενδιαφέρον για τη βοτανική 

επιστήμη. Συνέταξε δύο έργα τα: Flora Graeca Prodromus και Flora Graeca, ένα μνημειώδες 

δεκάτομο έργο με εξαιρετικής ποιότητας έγχρωμες απεικονίσεις φυτών από την Ελλάδα με βάση 

τις υδατογραφίες του Φέρντιναντ Λούκας Μπάουερ. 

Ευρωπαίοι. Άραβες, Εβραίοι, όλοι θαύμαζαν και επηρεάστηκαν από τον Ιπποκράτη. 

Και ας μην ξεχνάμε ότι το 2009 μία επίσημη αντιπροσωπεία Κινέζων ήρθε στην Κω, εξαιτίας του 

Ιπποκράτη, τον οποίο οι Κινέζοι σέβονται και εκτιμούν ιδιαίτερα. Φύτεψαν στον Κήπο του 

Ιπποκράτη θεραπευτικά βότανα που έφεραν από την Κίνα. Οι Κινέζοι φίλοι μας θέλησαν με αυτόν 

τον τρόπο να τιμήσουν στον πατέρα της Ιατρικής. 

Η έκθεση αυτή θα είχε τεράστια απήχηση διεθνώς. Σας δίνω μία πληροφορία. Η Μισέλ Ομπάμα, 

η πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, στον κήπο του Λευκού Οίκου, έχει φυτέψει θεραπευτικά βότανα. Εάν 

γνώριζε όχι μόνο αυτή αλλά και όλος ο κόσμος ότι υπάρχει ένας κήπος μαζί με ένα μουσείο για τα 

φυτά του Ιπποκράτη στην Κω το ενδιαφέρον τους θα ήταν τεράστιο. Και η Κως θα γινόταν ένα 

κέντρο διεθνούς ενδιαφέροντος.  

Φοιτητές, γιατροί, επιστήμονες, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, πλήθος κόσμου, θα έρχονταν να 

πληροφορηθούν για τη σύγχρονη επίδραση των θεραπευτικών αυτών βοτάνων. Θα 

δημοσιεύονταν άρθρα στον ελληνικό και διεθνή τύπο, συνεντεύξεις στα ΜΜΕ και ταινίες που θα 

προέβαλλαν όχι μόνο την έκθεση και τον κήπο του Ιπποκράτη αλλά και την Κω. Η ποιότητα του 

τουρισμού θα άλλαζε καθοριστικά.  

Επαναλαμβάνω πρέπει να πιστέψουμε στην παραγωγικότητα του πολιτισμού για την ανάπτυξη 

και καλλιέργεια του ανθρώπου και κυρίως αυτή τη στιγμή για τη βελτίωση και αλλαγή της εικόνας 

της Ελλάδας διεθνώς. Ο πολιτισμός μας είναι η μοναδική θεραπεία που απαιτείται για να 



επιτευχθεί αυτός ο στόχος. 

Πρέπει να καταλάβουμε και να πιστέψουμε στη δύναμη και την επιρροή που ασκεί ακόμα ο 

«Ιπποκράτης». Ακόμα και σήμερα, το όνομά του είναι μαγικό. 

Σας αναφέρω ότι στην Τουρκική πόλη Μούγλα, στις ακτές του Αιγαίου, αναγέρθηκε άγαλμα του 

Ιπποκράτη. Ο Δήμαρχος της πόλης υπογράμμισε ότι αποκαλύπτεται το άγαλμα του Ιπποκράτη, 

για να αναδειχθούν οι άνθρωποι του Αιγαίου που από την αρχαιότητα έδειξαν στον κόσμο τις 

οικουμενικές αξίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο δημοσίευμα δεν αναφέρεται ότι ο Ιπποκράτης 

ήταν Έλληνας και παρουσιάζεται ως κάτοικος της περιοχής του Αιγαίου κατά την περίοδο της 

Αρχαιότητας. 

Όπως βλέπετε οι Τούρκοι θέλουν να τον οικειοποιηθούν.  

Αισθάνομαι ντροπή ως Έλληνας που δεν αξιολογούμε σωστά τον Ιπποκράτη. Πρέπει να 

καταλάβουμε και να πιστέψουμε στη δύναμη που έχει ο Ιπποκράτης σήμερα παγκοσμίως.  

Ο πρώτος που πρέπει να το αντιληφθεί αυτό είναι ο Δήμαρχος της Κω. Ο πρώτος πολίτης του 

νησιού. Χωρίς τη θέλησή του δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Θα πρέπει να κατανοήσει την ανάγκη 

παρουσίασης, με σωστό τρόπο, του κήπου του Ιπποκράτη με τη θεραπευτική ιδιότητα των 

βοτάνων του. Θα πρέπει να συνεργαστεί με την πολιτεία, γιατί χρειάζονται αρχαιολόγοι, για τη 

χάραξη του μονοπατιού που θα συνδέει το Ασκληπιείο με το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα. Θα 

πρέπει να συνεργαστεί στενά με το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα καθώς και με ιδιωτικούς 

πολιτιστικούς φορείς για την ολοκλήρωση αυτού του πολιτιστικού έργου. Και προπαντός, πρέπει 

να κινητοποιήσει τους συμπολίτες του για να συνειδητοποιήσουν όλοι μαζί, τον πλούτο του 

πολιτισμού του νησιού τους.  

  

Κώες, θα έλεγα ότι κρατάτε «χρυσάφι» στα χέρια σας. Αλλά, έχετε περισσότερο από χρυσάφι. 

Έχετε τον Ιπποκράτη. 

  

Κως 

28/04/2012 

Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα 

 


