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2-32 AΦIEPΩMA


Aσκληπι ς και υγεία.

H Aσκληπική Iατρική και το θεραπευτικ έργο που επιτελείτο στα
Aσκληπιεία.

ΦIEPΩMA

H ασκληπική ιατρική και το θεραπευτικ έργο που επετελείτο στα Aσκληπιεία
Γραφική
αναπαράσταση του φημισμένου
Aσκληπιείου
της Περγάμου
(απ το βιβλίο
«Art und
Heilkunde»
του H.
Goerke, Mναχο, 1987).

Tου Σπύρου Mαρκέτου


Iπποκράτης ο Kώος.

Aρχές, επιτεύγματα, ηθική και
διαχρονικτητα της Iπποκρατικής
Iατρικής.
Tου Σπύρου Mαρκέτου


Eλληνιστικοί και ρωμαϊκοί
χρ νοι.

H κυριαρχία των Eλλήνων ιατρών
στην Aλεξάνδρεια και τη Pώμη.
Tης Eυαγγελίας A. Bαρέλλα


Aρχαία χειρουργική.

Aπ τους Oμηρικούς ιατρούς έως
τις χειρουργικές επεμβάσεις της
Iπποκρατικής περιδου.
Tου Στέφανου Γερουλάνου


Yγιεινή διαβίωση.

H σημασία της διατροφής και της
γυμναστικής στην αρχαία ελληνική
Iατρική.
Tης Eφης Πουλάκου – Pεμπελάκου


«Kομμωτικής πανουργίες».

Aρχαία Eλλάδα: η καλλωπιστική
στην υπηρεσία της Iατρικής.
Tου Πάνου Δ. Aποστολίδη


Περί φαρμάκων.

Aπ τον κορυφαίο φαρμακογνώστη Διοσκουρίδη έως τον βυζαντιν Nικλαο Mυρεψ.
Tου Σκεύου Φιλιάνου


Iατροί στο Bυζάντιο.

Tα επιτεύγματα της Bυζαντινής
Iατρικής και το έργο των επιφανέστερων ιατρών.
Tου Aριστοτέλους Xρ. Eυτυχιάδου


«Xαίρε ύδωρ σωτήριον».

Mορφές υδροθεραπείας στο Bυζάντιο για σωματική και ψυχική
ευεξία.
Tου Θανάση A. Διαμαντ πουλου


Tα νοσοκομεία του Bυζαντίου.

Πρτυπα νοσηλευτικά ιδρύματα
και εκπαιδευτικά ιατρικά κέντρα.
Tου Iωάννη Λασκαράτου


Iατροσοφικά χειρ γραφα.

Tεκμήρια επιβίωσης της αρχαίας
ιατρικής γνώσης στους μεταβυζαντινούς χρνους.
Tου Aγαμέμνονα Tσελίκα


Iατρική και Aστρονομία.

Iατρομαθηματικά: η ιατρική αστρολογία στην ύστερη αρχαιτητα.
Tης Mάρως K. Παπαθανασίου
Eξώφυλλο: Iπποκράτης ο Kώος. Zωγραφικς πίνακας φιλοτεχνημένος απ άγνωστο βυζαντιν καλλιτέχνη του 14ου αι.
(Eθνική Bιβλιοθήκη Παρισίων).
Yπεύθυνη «Eπτά Hμερών»:
EΛEYΘEPIA TPAΪOY
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Tου Σπύρου Mαρκέτου
Kαθηγητή της Iστορίας της Iατρικής
στο Πανεπιστήμιιο Aθηνών, Προέδρου του Δ.I.I.K.*

O AΣKΛHΠIOΣ και οι λατρευτικοί ναοί
του, τα Aσκληπιεία, συνδέθηκαν με τις
ρίζες και ταυτίσθηκαν με την άνθηση
και την εξέλιξη της ελληνικής ιατρικής
επί 2.000 χρνια (απ το έτος 1500 π.X.
έως το έτος 500 μ.X.). Oι μύθοι, οι θρύλοι, τα αρχαιολογικά ευρήματα, οι λαογραφικές παραδσεις και οι ιστορικές
μαρτυρίες γύρω απ την ετυμολογία
του ονματος, την καταγωγή, την ανατροφή, τη διαχρονική εξέλιξη και την
εντυπωσιακή εξάπλωση της λατρείας
του Aσκληπιού είναι πολλοί και συχνά
αντιφατικοί. H βασική διχογνωμία έγκειται στο γεγονς τι άλλοι μεν θεωρούν πως είναι ένας «θεοποιημένος»
φιλάνθρωπος ιατρς, άλλοι δε υποστηρίζουν τι είναι ένας «εξανθρωπισμένος» θες ή ημίθεος (ενδιάμεση ερμηνεία) αφού είναι γιος ενς θεού και
μιας θνητής γυναίκας. Oλοι, μως,
συμφωνούν και αναγνωρίζουν με θαυμασμ τι ο ηρωικς προστάτης της ιαματικής τέχνης των Eλλήνων ιατρών,
χωρίς να ανήκει στους ολύμπιους θεούς, αναδείχθηκε σε παγκσμια θεραπευτική θετητα και σε τελευταίο πρμαχο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Tο νομά του έγινε σύμβολο της ολύμπιας θρησκείας και τα θεραπευτήριά του, στα οποία κατέφευγαν άρρωστοι για να επικαλεσθούν την ανθρωποσωτήρια βοήθειά του, στους Eλληνορωμαϊκούς χρνους έγιναν τα τελευταία μεταχριστιανικά καταφύγια
των θεών των Eλλήνων. Eξάλλου, μετά
τη θεμελίωση της Iπποκρατικής Iατρικής (5ος π.X. αιών), για τους κοινούς
θνητούς τα Aσκληπιεία ήταν μια εναλλακτική λύση παροχής βάλσαμου παρηγορίας και ιαματικής βοήθειας απ
ιερείς–θεραπευτές, με τους οποίους οι
ιπποκρατικοί ιατροί δεν συνεργάζονταν, αλλά και δεν έρχονταν ποτέ σε α-
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ντιπαράθεση, πως προκύπτει (και) απ την πρώτη αποκαλυπτική παράγραφο του ιπποκρατικού ρκου:
«Oμνυμι Aπλλωνα ιητρν και Aσκληπιν και Yγείαν και Πανάκειαν και θεούς

Eπιμέλεια αφιερώματος:

EΛEYΘEPIA TPAΪOY
πάντας τε και πάσας, ίστορας ποιεύμενος...» (Oρκίζομαι στον Aπλλωνα τον ιατρ και στον Aσκληπι και στην Yγεία
και στην Πανάκεια και σ’ λους τους θεούς και τις θέες που ορίζω μάρτυρες...»)

Προ–ασκληπική
ελληνική ιατρική
H ελληνική ιατρική προϋπήρχε της
θεραπευτικής τέχνης του Aσκληπιού
πως προκύπτει απ ευρήματα της Mινωϊκής – Mυκηναϊκής περιδου κατά
την οποίαν, η μεν λαϊκή παραδοσιακή
ιατρική είχε ανακαλύψει πολλά θεραπευτικά βτανα, οι δε υγειονομικές
γνώσεις της εποχής, γύρω απ τα ιαματικά ύδατα και το αποχετευτικ –
παροχετευτικ σύστημα των λουτρών,
ήταν πολύ ανεπτυγμένες. Aπ τους
προγενέστερους του Aσκληπιού Eλληνες ιατρούς αρχαιτατος θεωρείται τι
είναι ο Mελάμπους που πρώτος χρησιμοποίησε στη θεραπευτική το καθαρτικ βτανο ελλέβορον (μελαμπδιον).
Aπγονος των Mελαμποδιδών ήταν ο
Aμφιάραος, προς τιμήν του οποίου κτίστηκε στον Ωρωπ Aμφιάρειο (Aμφιαράειο), που ήταν ένα θεραπευτήριο με
αρκετές ομοιτητες προς τους λατρευτικούς ναούς του Aσκληπιού.

ονομάστηκε Hπιος επειδή είχε πράο
και μειλίχιο χαρακτήρα και επειδή χρησιμοποιούσε ήπια μέσα για τη θεραπεία των αρρώστων.
H σύνθετη ονομασία Aσκ(λ)ηπις
προέκυψε απ τις δύο λέξεις ασκείν
και ήπιος («ασκείν ηπίως τους νοσούντας»). Tο γράμμα (λ) σύμφωνα με αυτή την εκδοχή αποτελεί πλεονασμ ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο συνθετικ του ονματς του.
Tο νομά του, ωστσο, αναγράφεται
και με ποικίλους άλλους παραλλάσσοντες τύπους (πως Aσκλαπις, Aισχλαβις και Aιγλαπις), για τους οποίους
έχουν δοθεί κατά καιρους διάφορες ετυμολογικές ερμηνείες, πως είναι οι
επμενες:
 Aπ τη λέξη «ασκελής» (που σημαίνει σκληρς) και τη λέξη «ήπιος», επειδή ο Aσκληπις μπορούσε να καταπραΰνει τους σκληρούς πνους και να
καθιστά ήπια τα βαριά νοσήματα.
 Aπ τη λέξη «Aσκελοποις», με
την οποία χαρακτηρίζεται ποιος εμποδίζει τους ανθρώπους να αρρωσταίνουν.
 Aπ το νομα του άρρωστου τύρρανου της Eπιδαύρου «Aσκλή», ο οποίος θεραπεύθηκε απ τον –έως ττε– ονομαζμενο Hπιο θε.

O Aσκληπις και
η οικογένειά του
H ορθή ονομασία του –κατά τον
Πλούταρχο– είναι Aσκλήπιος και χι
Aσκληπις. Σύμφωνα με την παράδοση

Tο οικογενειακ δέντρο του Aσκληπιού.

O Eπιδαύριος θες της ιαματικής τέχνης Aσκληπις. Eργο 4ου αι. π.X. (Aρχαιολογικ Mουσείο Aθηνών).
 Aπ τη λέξη «ασπάλαξ» ή «σκάλωψ» (τυφλοπντικας) που κατείχε σημαντική θέση στη λαϊκή παραδοσιακή
ιατρική.
 Aπ τη λέξη «αίγλη» που σημαίνει
λάμψη φωτς, με την οποία συνδέθηκε
το πρώτο συνθετικ του ονματς του
(«Aγλάωρ» ή «Aγλήεις»).
O Aσκληπις ήταν γιος του ολύμπιου θεού του φωτς, του μέτρου και
της αρμονίας Aπλλωνα και της νύμφης Kορωνίδος που ήταν θνητή. Σύζυγς του ήταν η Hπινη της οποίας
το νομα (απ τη λέξη ήπια) ετυμολογικά ταυτίζεται με το νομα του
Aσκληπιού.
H οικογένεια του Aσκληπιού αποτελείται απ πολλά παιδιά. Aπ τους γιους του ξεχωρίζουν ο χειρουργς Mαχάων, ο παθολγος – διαιτολγος Ποδαλείριος και ο νοσηλευτής Tελεσφρος (ο φέρων εις τέλος την ίαση). Aπ
τις κρες του γνωσττερες είναι η πασίγνωση Yγεία, η Πανάκεια, η Aίγλη, η
Iασώ και η Aκεσώ, των οποίων τα ονματα επισημαίνουν το ευρύτατο φάσμα των δραστηριοτήτων του.
O Aσκληπις, σύμφωνα με την επιδαύρια παράδοση που αναφέρεται απ τον Πίνδαρο και απ τον ποιητή
Iσύλλο, γεννήθηκε στη Θεσσαλία πριν
απ την άλωση της Tροίας, δηλαδή
σε μια περίοδο που οι έννοιες της
θρησκείας, της μαγείας και της ιατρικής ήταν σχεδν ταυτσημες και συγκεχυμένες. Eπίσης, σύμφωνα με την
παράδοση, διδάχθηκε την ιατρική τέχνη στο Πήλιο της Θεσσαλίας απ τον
γιο του Kρνου κένταυρο Xείρωνα,

Συνέχεια στην 4η σελίδα

O Aσκληπις μαζί με την Yγεία και τα δύο αχώριστα σύμβολά του: τον φι και
τη ράβδο. Aνάγλυφο σε ελεφαντοστούν 5ου αι. μ.X. (Mουσείο Σιν, Eλβετία).

Tοιχογραφία της Πομπηΐας, 1ου αι. μ.X., που εικονίζονται τρεις απ τους «πρωταγωνιστές» της Aσκληπικής Iατρικής.
O Aπλλων (αριστερά) παραδίδει τον γιο του Aσκληπι στον κένταυρο Xείρωνα για να του διδάξει την ιαματική τέχνη
(Eθνικ Aρχαιολογικ Mουσείο Nεαπλεως).
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Συνέχεια απ την 3η σελίδα

στον οποίο τον εμπιστεύθηκε αμέσως
μετά τη γέννησή του ο Aπλλων που
εθεωρείτο προστάτης και σύμβολο
της ιατρικής τέχνης και κάθε ανθρωπιστικού ιδανικού.
O κένταυρος Xείρων ήταν άριστος
χειρουργς (χειρώνια έλκη) και βοτανολγος (κενταύριον) και δίδαξε τη
θεραπευτική τέχνη σε θνητούς και σε
πολεμικούς ήρωες, πως ο Aχιλλέας
και ο Iάσονας. O δάσκαλος του Aσκληπιού ασκούσε την ιατρική έφιππος και
για τούτο εικονίζεται στις παραστάσεις με τη μορφή «ανθρώπου–ίππου».
Eξάλλου, σύμφωνα με τον Oμηρο, η
Θεσσαλία ήταν πατρίδα των Aσκληπιαδών Mαχάονος και Ποδαλείριου:
«Aσκληπιού δύο παίδε, ιητήρ’ αγαθώ,
Ποδαλείριος ήδε Mαχάων».
Eίναι φανερ επομένως τι, κατά
τους ομηρικούς χρνους, η ιατρική
δεν ήταν απλώς λαϊκή τέχνη και η εξάσκησή της δεν γινταν μνο απ εμπειρικά άτομα ή απ ιερείς θεραπευτές, αλλά και απ μη ιερείς–ιατρούς, πως ήταν τα δύο παιδιά του
Aσκληπιού που ασκούσαν δύο διαφορετικές ειδικτητες.
Γενικτερα οι ομηρικοί ιατροί δεν
χρησιμοποιούσαν μαγικά μέσα και εξορκισμούς, αλλά θεράπευαν με δεξιοτεχνική ικαντητα αρρώστους και
τραυματίες με ήπια φάρμακα (κυρίως
βτανα) και με χειρουργικές επεμβάσεις (πως περιδέσεις καταγμάτων
και αφαιρέσεις ξένων οργάνων).

Tα Aσκληπιεία
Tα Aσκληπιεία ήταν λατρευτικοί
ναοί και μαζί θεραπευτικά κέντρα της
αρχαίας Eλλάδας. Hταν τεμένη λατρείας και ιατρικής βοήθειας αφιερωμένα στον Aσκληπι. Δεν ήταν νοσοκομεία, αλλά θρησκευτικά καθιδρύματα, που ιερείς–θεραπευτές (οι λεγμενοι Aσκληπιάδες) ασκούσαν ευεργετική ιαματική επίδραση, κυρίως
σε άτομα που έπασχαν απ ψυχοσωματικές διαταραχές. H τελετουργική
διαδικασία της προετοιμασίας των ασθενών (καθαριτητα, λουτρά, λήψη
ιστορικού, καθορισμς δίαιτας, ελαφρές ασκήσεις, ψυχαγωγικ πργραμμα) χαλύβδωνε την πίστη και ενίσχυε την εμπιστοσύνη τους για την
αποτελεσματικτητα της θεραπείας
που γινταν με εγκοίμηση (ονειρομαντεία) στο Aβατον (ή Eγκοιμητήριον)
των Aσκληπιείων. Kαθοριστική, επί-

Aγαλμα της Yγείας, κρης του Aσκληπιού και θεάς της
υγιεινής, της δημσιας υγείας και της προληπτικής
ιατρικής (Mουσείο Δίου)

Aγαλμα του Ποδαλείριου, γιου του Aσκληπιού και
θεού της παθολογίας και της διαιτολογίας (Mουσείο
Δίου).

σης, ήταν η συμβολή του φυσικού περιβάλλοντος και της τοποθεσίας στην
οποία ήταν κτισμένοι οι μεγαλοπρεπείς ναοί (ειδυλλιακή θέα, υγιειν
κλίμα, μεγάλη ηλιοφάνεια, πλούσια
βλάστηση, καθαρς αέρας, άφθονα
ύδατα, εύφορη γη, ιαματικές πηγές)
που προδιέθεταν ευνοϊκά τους πάσχοντες και συνέτειναν χι μνο στη
μεγιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος αλλά και στην έξαρση
της λατρείας του Aσκληπιού...
H λατρεία του Aσκληπιού που ξεκίνησε απ τη Θεσσαλία (θεσσαλική καταγωγή) και την Πελοπννησο (επιδαύριος καταγωγή), στη συνέχεια έγινε πανελλήνια και κυριάρχησε σ’ ολκληρη τη Mεσγειο και τη Mικρά

Aσία, έτσι ώστε να έχουν καταγραφεί
συνολικά περισστερα απ 380
Aσκληπιεία.
Aπ το πλήθος των ονομαστών
Aσκληπιείων, στα οποία συνέρρεαν
προσκυνητές και άρρωστοι απ ολκληρο τον ελλαδικ χώρο, περιφημτερα ήταν:
 Tο Aσκληπιείο της Tρίκκης που απ πολλούς θεωρείται τι ήταν το αρχαιτερο και επιφανέστερο («Eστί δ’η
μεν Tρίκκη, που το ιερν του Aσκληπιού
το αρχαιτατον και επιφανέστατον»).
 Tο Aσκληπιείο της Eπιδαύρου απ
το οποίο προήλθαν τα σημαντικτερα
Aσκληπιεία, «Tα γαρ Aσκληπιεία τα επιφανέστατα γεγοντα εξ Eπιδαύρου».
 Tο Aσκληπιείο της Kω το οποίο ο

O Aμφιάραος θεραπεύει έναν άρρωστο, ενώ ένας άλλος αναμένει τη θεραπεία. Aναθηματικ ανάγλυφο απ το Aμφιαράειο του Ωρωπού (4ου αι. π.X.)
στο οποίο εικονίζεται στιγμιτυπο απ θεραπεία με εγκοίμηση.

Aναθηματική επιγραφή απ το
Aσκληπιείο της Mήλου, αφιερωμένη
στον Aσκληπι και την Yγεία (Bρετανικ Mουσείο, Λονδίνο).
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Στράβων αποκαλεί «σφδρα ένδοξον
και πολλών αναθημάτων μεστν».
 Tο Aσκληπιείο της Περγάμου του
οποίου ο νας κοσμείται απ τρία
χρυσά αγάλματα: τον Aσκληπιν, της
Yγείας και του Tελεσφρου.
H σημασία των επιγραφών των ιαμάτων, των αναθηματικών πλακών ή
στηλών των Aσκληπιείων είναι πολύ
μεγάλη γιατί αποτελούν την καλύτερη μαρτυρία για το συντελούμενο σε
αυτά θεουργικ–θεραπευτικ έργο
και επιβεβαιώνουν την εγκυρτητα
των περιγραφών των αρχαίων συγγραφέων, των περιηγητών και των ιστορικών της ιατρικής.
H ταχύτατη εξάπλωση της λατρείας
του Aσκληπιού, ο οποίος στην ύστερη
αρχαιτητα ανακηρύχθηκε «σωτήρας
της οικουμένης», αποδίδεται στο γεγονς τι –σε αντίθεση προς τους ολύμπιους θεούς– ανήκε στις κατ’ εξοχήν
παρήγορες θετητες και είχε τη δύναμη να θεραπεύει τους αρρώστους και
να παρατείνει τη ζωή των ανθρώπων.
Tούτο άλλωστε καταφαίνεται απ το
σύμπλεγμα του Aσκληπιού με τον φι
(φίδι) και τη ράβδο (βακτηρία) που αποτελεί το έμβλημα της ιατρικής σχεδν σε παγκσμια κλίμακα. O φις συμβολίζει τη μακροβιτητα και την ανανέωση, η ράβδος την υποστήριξη και
την ανακούφιση των πασχντων και το
μεγαλοπρεπές σύνολο του οφιούχου
Aσκληπιού, την ανθρωποσωτήρια δύναμη της θεϊκής του λατρείας που τον
ανέδειξε, απ τοπικ θεσσαλικ ήρωα
σε παγκσμιο ήρωα–προστάτη των ιατρών και των αρρώστων.
Σημείωση:
* Δ.I.I.K.: Διεθνές Iπποκράτειο Iδρυμα Kω.

Iπποκράτης ο Kώος
Aρχές, επιτεύγματα, ηθική και διαχρονικτητα της Iπποκρατικής Iατρικής

Mαρμάρινη προτομή του Iπποκράτη (3ου αι. π.X.), αγνώστου καλλιτέχνη
(Mουσείο Oστιας, Pώμη). Στο βάθρο της προτομής, που θεωρείται η αυθεντικτερη, είναι χαραγμένη η αρχή του πρώτου αφορισμού του Iπποκράτη στην
ιωνική διάλεκτο: «O βίος βραχύς η τέχνη μακρή...».
Tου Σπύρου Mαρκέτου
Kαθ. της Iστορίας της Iατρικής
στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, Προέδρου του ΔIIK

H OPΘOΛOΓIKH ιατρική –που έθεσε
τις βάσεις της επιστημονικής ιατρικής– θεμελιώθηκε απ τον Iπποκράτη των Kώο (460–370 π.X.) κατά την
περίοδο του Xρυσού Aιώνα.
H γενεαλογία του Iπποκράτη έχει
συνδεθεί με την ελληνική μυθολογία. Aναφέρεται τι ήταν 20ς απγονος της γενιάς του ημίθεου Hρακλή (γιου του Δία) και 18ος απγονος
της γενιάς του ημίθεου Aσκληπιού
(γιου του Aπλλωνα) που αργτερα
θεοποιήθηκε ως θες και προστάτης
της ιατρικής τέχνης. Oπωσδήποτε,
μως, είναι βέβαιο τι πρώτος δάσκαλς του υπήρξε ο πατέρας του,
ιατρς Hρακλείδης και τι ανάμεσα
στους εκπαιδευτές του συγκαταλέγονται ο Hρδικος ο Σηλυμβριανς,
περίδοξος γυμναστής και διαιτολγος και ο διάσημος ρήτορας Γοργίας
ο Λεοντίνος. H βιογραφία, ωστσο,
του πολυταξιδεμένου Iπποκράτη,

που κατά τον Σουίδα πέθανε σε βαθιά γεράματα σε ηλικία 94 ετών κοντά στη Λρισα, έχει μερικά κενά και
αμφιλεγμενα σημεία στα οποία
προσπάθησαν να δώσουν έμφαση
μερικοί πολέμιοι του ιπποκρατικού
πνεύματος, με μοναδικ σκοπ να
αμφισβητήσουν την εγκυρτητα και
να διεκδικήσουν την πατρτητά του.

Iπποκρατική
(Kωακή) Σχολή
Στην Aρχαία Eλλάδα υπήρχαν πολλές ιατρικές σχολές, πως αυτές της
Kω, της Kνίδου, του Kρτωνα, της
Kυρήνης και της Pδου, απ τις οποίες ξεχωρίζουν οι τρεις πρώτες.
Oι σχολές της νήσου Kω και της απέναντι χερσονήσου της Kνίδου
–που τις χωρίζουν ελάχιστα ναυτικά
μίλια στο Nοτιοανατολικ Aιγαίο– αναπτύχθηκαν κυρίως κατά τον 5ο
π.X. αιώνα με ηγέτες τον Iπποκράτη
η μία (Σχολή της Kω) και τον Eυρυφώντα (Σχολή της Kνίδου) η άλλη. Oι
επιστημονικές μως διαφορές που

Eνα απ τα πολλά αγάλματα που αποδίδονται στο θεμελιωτή της ορθολογικής ιατρικής Iπποκράτη. Eργο υστεροελληνικών χρνων (Aρχαιολογικ Mουσείο Kω).

τις χώριζαν ήταν ουσιώδεις. Eνδεικτικά σημειώνονται:
 Oι Kώοι απέδιδαν ιδιαίτερη προσοχή στον άρρωστο, ενώ οι Kνίδιοι
στην αρρώστια.
 Oι Kώοι επέμεναν περισστερο
στην εξέλιξη και στην πργνωση των
νσων, ενώ οι Kνίδιοι επικέντρωναν
το ενδιαφέρον τους στα διαγνωστικά σημεία.
 Oι Kώοι μελετούσαν περισστερο τα κοινά χαρακτηριστικά, ενώ οι
Kνίδιοι τα επί μέρους χαρακτηριστικά των νσων.
 Oι Kώοι εξήταζαν λεπτομερώς
το σύνολο των ψυχοσωματικών εκδηλώσεων, ενώ οι Kνίδιοι τα πάσχοντα ργανα των αρρώστων.
 Oι Kώοι είχαν περισστερο συνθετική κρίση, ενώ οι Kνίδιοι χρησιμοποιούσαν αναλυτική μεθοδολογία.
Παρ’ λες, μως, αυτές τις ουσιώδεις διαφορές, οι κοινές ρίζες και οι
κοινές επιδράσεις ήταν πολύ περισστερες, προερχμενες κυρίως απ
την ιωνική και την πυθαγρεια φιλοσοφία. Eτσι ο σοφς Kώος ιατρς απάλλαξε την ιατρική απ τα μαγικά

στοιχεία και τις μεταφυσικές δυνάμεις, τοποθετώντας τα θεμέλια της
επιστημονικής ιατρικής. Mερικά απ
τα έργα της κωακής ιατρικής ασφαλώς απηχούν τις απψεις της γειτονικής κνιδιακής ιατρικής. Eκείνο μως που προέχει είναι το γεγονς τι το σύνολο των έργων της ιπποκρατικής ιατρικής –είτε έχουν γραφεί απ δασκάλους του είτε απ τον ίδιο
και συγχρνους του είτε απ μαθητές του– χαρακτηρίζονται απ διαχρονικτητα και καλύπτουν, χι μνο τη γενική ιατρική, αλλά και τις αρχές των περισσοτέρων κλάδων και αποκαλύπτουν τις ρίζες σχεδν λων
των ειδικοτήτων της σημερινής ιατρικής επιστήμης.

Φυσιοπαθολογία
Oι Eλληνες φιλσοφοι (Iωνες και
Πυθαγρειοι) και ειδικτερα το σύστημα των τεσσάρων κοσμογνων
στοιχείων (ριζωμάτων) απετέλεσαν
την γέφυρα που συνέδεσε την
προ–ιπποκρατική ιατρική (AσκληπιΣυνέχεια στην 7η σελίδα
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Eπιτύμβια στήλη του Aθηναίου ιατρού Iάσωνος (2ος αι. π.X.). O Eλληνας ιατρς εξετάζει με τη μέθοδο της ψηλαφήσεως το ήπαρ ενς μικρού αρρώστου. Tο ήπαρ εθεωρείτο ένα απ τα τέσσερα κύρια ρυθμιστικά ργανα της
φυσιοπαθολογίας του οργανισμού.

Tο κείμενο του Iπποκρατικού Oρκου σε σταυροειδή διάταξη. Aπ βυζαντιν
κώδικα του 12ου αι. Mία απ τις άπειρες μαρτυρίες που πιστοποιούν τη διαχρονική του αξία παρά την άνοδο του Xριστιανισμού και τις ειδωλολατρικές
προλήψεις. (Bιβλιοθήκη Bατικανού).

Ψηφιδωτ (2ου - 3ου αι. μ.X.) στο οποίο εικονίζεται η άφιξη του θεού της ιαματικής
τέχνης Aσκληπιού (στο κέντρο) στο νησί της Kω, που τον υποδέχεται ο Iπποκράτης και ένας συμπολίτης του Kώος ψαράς. (Aρχαιολογικ Mουσείο Kω).
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Tο Iπποκρατικ βάθρο με τη βοήθεια του οποίου ο Iπποκράτης πραγματοποιούσε ανατάξεις εξαρθρωμάτων. Aπ βυζαντιν κώδικα 11ου αι.
(Biblioteca Medicale Laurenziana, Φλωρεντία).

O πλάτανος του Iπποκράτη στην Kω, σύμβολο της ιπποκρατικής διδασκαλίας. Γραβούρα του Choiseul – Gouffier απ το βιβλίο «Voyage Pittoresque de la
Crece», τέλη 18ου αι.
Συνέχεια απ την 5η σελίδα

κή) με την ιπποκρατική σκέψη και
την μετα–ιπποκρατική ιατρική (Γαληνική). Eτσι, ο μεν ομηρικς ιατρς
(Aσκληπική περίοδος) υπηρετεί την
τέχνη του στηριζμενος στην παραδοσιακή εμπειρία και τη θεραπευτική δεξιοτεχνία του, ο δε ιπποκρατικς και γαληνικς ιατρς διαθέτουν, επιπροσθέτως, ορθολογική
σκέψη και φιλοσοφικ στοχασμ,
συμμετέχοντας στην επίλυση των
ιατρικών προβλημάτων της εποχής
τους. Oι ρήσεις «ιητρς γαρ φιλσοφος ισθεος» (Iπποκράτης) και «Oτι
άριστος ιητρς και φιλσοφος» (Γαληνς) μαρτυρούν τη δεσπζουσα σημασία της ιατρικής φιλοσοφίας που
πρώτος επεσήμανε ο Kώος ιατροφιλσοφος.
Eιδικτερα, οι ιπποκρατικές αντιλήψεις για τη φυσιοπαθολογία (χυμοπαθολογία) έχουν επηρεασθεί βαθιά
απ το συγκερασμ των απψεων
των προσωκρατικών φιλοσφων που
πρώτος διατύπωσε ο Eμπεδοκλής ο
Aκραγαντινς. Eτσι, ο Iπποκράτης
δεχταν τι οι χυμοί του ανθρωπίνου
οργανισμού είναι τέσσερις: το αίμα,
το φλέγμα, η κίτρινη χολή και η μαύρη
χολή και τι κάθε χυμς αντιστοιχεί
σε ένα ργανο (καρδιά, εγκέφαλος, ήπαρ και σπλην) αντιστοίχως.
H ισορροπία της αναλογίας των
τεσσάρων χυμών συντηρεί και προστατεύει την υγεία του ανθρώπινου
οργανισμού («ευκρασία»), ενώ, αντίθετα, κάθε διαταραχή της προκαλεί
διάφορες αρρώστιες («δυσκρασία»).

H σωστή αναλογία των χυμών χαρακτηρίζεται με τον ρο «κράσις» ο οποίος σήμερα αποδίδεται και με τον
ρο «ιδιοσυγκρασία».

Nοσολογία
Θεμελιώδης αρχή της ιπποκρατικής νοσολογίας είναι το αξίωμα του
Iπποκράτη σύμφωνα με το οποίο ο
ιατρς πρέπει να ωφελεί τον άρρωστο ή τουλάχιστον να μην τον βλάπτει.
«Aσκέειν, περί τα νοσήματα δύο, ωφελέειν ή μη βλάπτειν».
O Kώος σοφς χρησιμοποίησε λες τις εξεταστικές μεθδους της
σημειολογίας που εξακολουθεί να εφαρμζει η σύγχρονη κλινική διαγνωστική (εκτς απ την επίκρουση).
Aπ την επισκπηση –που βασίζεται
στην παρατήρηση– έως την ψηλάφηση και την άμεση ακραση με τελικ
σκοπ την συνθετική αξιολγηση και
την κλινική διάγνωση της νσου απ
την οποία πάσχει ο άρρωστος.
Tο μυστικ της επιτυχίας της διαγωνιστικής ιπποκρατικής μεθοδολογίας κρύβεται (και) σε πολλούς άλλους παράγοντες, πως είναι η λήψη
λεπτομερούς ιστορικού απ τον άρρωστο και το περιβάλλον του, η αξιολγηση της συμπτωματολογίας της
νσου και η προσεκτική φυσική εξέταση, σε συνδυασμ με τη διερεύνηση των συνθηκών του περιβάλλοντος. H λεγμενη «Iπποκρατική μέθοδος» είναι εκείνη που διεχώρισε
την ορθολογική ιατρική απ την

πρωτγονη, την μαγική και την «ιατρική» των αγυρτών.
Γενικτερα, οι απψεις του Iπποκράτη για τη νοσολογία στηρίζονται
στην τριμερή διασύνδεση: ο άρρωστος, η αρρώστια και ο ιατρς.
 O άρρωστος (νοσέων) αποτελεί
ενιαία σωματοψυχική εντητα η οποία πρέπει να ερευνάται στο σύνολ της (ολιστική ιατρική).
 H αρρώστια (νούσημα) διέπεται
απ φυσικούς νμους.
 O ιατρς (ιητρ ς) βοηθάει τη
φύση. Eίναι υπηρέτης της τέχνης
του που συμβάλλει στην αποκατά-

σταση της υγείας του αρρώστου.
Mε αυτές τις τρεις βασικές έννοιες και στηριζομένη στην παρατήρηση, τον ορθολογισμ και την εμπειρία, η ιπποκρατική ιατρική ταξινομήθηκε συστηματικά και μεθοδικά, ενώ
η νοσολογία και η θεραπευτική άρχισαν να απαλλάσσονται απ τις προλήψεις, τις δεισιδαιμονίες, τις μαγικές θεραπείες και τις αβασάνιστες
υποθέσεις των αγυρτών – θεραπευτών που και σήμερα ανθούν σε διάφορες περιοχές της γης.
O Iπποκράτης πίστευε στην ιαματιΣυνέχεια στην 8η σελίδα

H τριαδική διασύνδεση της Iπποκρατικής νοσολογίας: άρρωστος, αρρώστια, ιατρς. Στο κέντρο, προτομή του Iπποκράτη, έργο του γλύπτη Δ. Kσσου (1862).
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Γραφική αναπαράσταση του Aσκληπιείου της Kω κατά την ελληνιστική περίοδο. (Aπ το βιβλίο του R. Herzag, «Kος», Bd1, Bερολίνο 1932).
Συνέχεια απ την 7η σελίδα

κή δύναμη της φύσης· γνώριζε τι
πολλά απ τα οξέα νοσήματα αυτοϊώνται και (ταν έπρεπε) ακολουθούσε άλλοτε τις αρχές (της εναντιοθεραπείας) και άλλοτε της ομοιοθεραπείας. Iδιαίτερη σημασία απέδιδε
στην υγιεινοδιαιτητική αγωγή, στα
φάρμακα και στη χειρουργική θεραπεία. Xορηγούσε φάρμακα με φειδώ
επειδή γνώριζε τους κινδύνους της
πολυφαρμακίας πως πιστοποιείται
(και) απ τη ρήση του, σύμφωνα με
την οποία «ενίοτε το καλύτερο φάρμακο είναι κανένα φάρμακο». «Aγα-

θν γαρ φάρμακον εστίν ενίοτε και το
μηδέν προσφέρειν».
O γνωστς αφορισμς, εξάλλου,
σύμφωνα με τον οποίο «σα δεν θεραπεύονται με τα φάρμακα θεραπεύονται με το νυστέρι» απεδείχθη τι
είναι προφητικς και επίκαιρος στην
εποχή μας, δηλαδή 25 αιώνες μετά τη
διατύπωσή του απ τον «πατέρα» της
ιατρικής, που δεν ξεχνούσε να διακηρύσσει τι ποιος θέλει να θεραπεύσει σωστά έναν άρρωστο πρέπει να
γνωρίζει απ κάθε πλευρά, χι μνο
τον οργανισμ του νοσούντος, αλλά
και το οικογενειακ, το εργασιακ και

Aποψη του Aσκληπιείου της Kω, σήμερα.
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το κοινωνικ περιβάλλον του.
Γενικτερα, απ τη μελέτη του συνλου των έργων της Iπποκρατικής
Συλλογής προκύπτει επίσης τι ο
Kώος σοφς θεμελίωσε την περιβαλλοντική υγιεινή, ασχολήθηκε με
την οικολογική επιστήμη, διέβλεψε
τη σημασία της προληπτικής ιατρικής, επεσήμανε τον πρωτεύοντα
μελλοντικ ρλο της προβλεπτικής
ιατρικής και συνψισε τις ουμανιστικές αρχές της ιατρικής τέχνης μέσα
στη φράση:
«Hν γαρ παρή φιλανθρωπίη πάρεστι
και φιλοτεχνίη» (Oπου υπάρχει αγάπη

για τον άνθρωπο υπάρχει αγάπη και
για την τέχνη).

Hθική
O Iπποκράτης καθιέρωσε τους ηθικούς καννες του ιατρικού λειτουργήματος. Tο πυκν σε νοήματα μονοσέλιδο κείμενο του Iπποκρατικού
Oρκου αποτελεί τον καταστατικ
χάρτη της ιατρικής ηθικής και τον
κώδικα–πρτυπο της επαγγελματικής δεοντολογίας λων των εποχών.
Πρκειται ασφαλώς για το περιεκτικτερο, συντομτερο και παγκοσμίως γνωσττερο κείμενο της Iπποκρατικής Συλλογής.
O Iπποκρατικς Oρκος –ανεξάρτητα
απ τις ατελείωτες φιλολογικές συζητήσεις γύρω απ την πατρτητά του–
αποτελεί ένα μνημειώδες κείμενο που
απευθύνεται αποκλειστικά και μνο
στους νέους ιατρούς, το οποίο άντεξε
στη δοκιμασία του χρνου, παρά την
άνοδο του Xριστιανισμού και τις ποικίλες κατοπινές ειδωλολατρικές και άλλες θρησκευτικές δοξασίες. Στα νοήματα του Oρκου, εξάλλου, στηρίχθηκαν λες οι πρσφατες παγκσμιες
διακηρύξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των αρρώστων.
Aλλα σημαντικά κείμενα της Iπποκρατικής Συλλογής που αναφέρονται στην ιατρική ηθική και δεοντολογία είναι οι 412 περίφημοι «Aφορισμοί» και οι πραγματείες «Περί ιητρού», «Παραγγελίαι», «Nμος» και
«Περί ευσχημοσύνης».
Συμπερασματικά η Iπποκρατική φιλοσοφία συμπυκνώνεται με σαφήνεια στον πρώτο αφορισμ:
«H ζωή είναι σύντομη, η ιατρική ατελείωτη, ο χρνος είναι λίγος, η πείρα απατηλή και η ορθή κρίση δύσκολη. Δεν
αρκεί ο ιατρς να κάνει ,τι είναι αναγκαίο, αλλά χρειάζεται και η βοήθεια
του αρρώστου και των προσώπων του
περιβάλλοντς του, καθώς και οι κατάλληλες για την περίσταση συνθήκες».

Eλληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρνοι
H κυριαρχία των Eλλήνων ιατρών στην Aλεξάνδρεια και τη Pώμη
Tης Eυαγγελίας A. Bαρέλλα
Eπ. Kαθηγήτριας Tμήματος
Xημείας A.Π.Π. – δρ. Θεολογίας

XPONOI μεγίστης ακμής του ελληνιστικού κσμου, οι πρώτες δεκαετίες
του τρίτου προχριστιανικού αιώνος
γίνονται μάρτυρες ραγδαίων και ουσιαστικών εξελίξεων στο χώρο της
ιατρικής: θεωρητική προσέγγιση και
κλινική πρακτική υπερβαίνουν τα ιπποκρατικά ρια για να τάμουν νέες
οδούς, τις οποίες μνος ο πολύς Γαληνς θα συλλάβει σε λη τους την
έκταση. H ριζοσπαστική τούτη ανανέωση δέον να πιστωθή σε δυο
προικισμένα και σχεδν σύγχρονα
μεταξύ τους ζεύγη διδασκάλου–μαθητού, ήτοι αφ’ ενς σε Πραξαγρα
τον Kώο και Hρφιλο τον Xαλκηδνιο –δραστηριοποιηθέντα κυρίως
στην Aλεξάνδρεια– και αφ’ ετέρου
σε Xρύσιππο τον Kνίδιο και Eρασίστρατο τον Kείο – φοιτήσαντα στο
λύκειο και ασκήσαντα πρωτίστως
στην Aντιχεια.
Στο πλαίσιο των νέων εκτιμήσεων
η αντιμετώπιση των καθ’ έκαστα περιπτώσεων επαφίεται στην εμπειρία,
οι δε αναζητήσεις του επιστήμονος
συγκεφαλαιώνονται σε διερεύνηση
των παραμέτρων της φυσικής καταστάσεως –της υγείας– και σε αναζήτηση των γενικών αιτίων. Tο εγχείρημα τούτο, συνεπαγμενο την ανάγκη διερεύνσεως των ανατομικών –
φυσιολογικών γνώσεων, πολλά οφείλει στην αριστοτελική σκέψη. Πράγματι. Πρώτος ο Aριστοτέλης θα μελετήση τον οργανισμ προβαίνων σε
νεκροτομές ζώων, η συστηματική δε
εφαρμογή της μεθδου απ τους ιατρούς των ελληνιστικών χρνων θα
έχει πολλαπλές συνέπειες: η θεωρία
των τεσσάρων χυμών κλονίζεται απ
την κατανηση της τεραστίας σημασίας των στερεών μερών του σώματος –καρδίας, ήπατος, νεφρών– αλλά
και τη βαθμιαία εισαγωγή της εννοίας του πνεύματος, ενδογενούς ατμώδους συστατικού των ντων. H αριστοτελική, άλλωστε, πίστη στη μονοσήμαντη σχέση δομής και λειτουργίας των οργάνων, καθώς και η ανάπτυξη της θεωρίας των τεσσάρων
πρωτογενών ποιοτήτων θα αποτελέσουν κριτήριο πολλών αξιωματικών
αποφάνσεων.
Kαθοριστική, τέλος, για την ανάπτυξη των νέων ιδεών αποδεικνύεται η περιρρέουσα αλεξανδρινή ατμσφαιρα, η οποία δίδει στον ερευνητή το απαραίτητο πλαίσιο εργασίας και στον ασκούμενο τις δυναττητες προσωπικής μαθητείας ή βιβλιογραφικής ανέσεως, αλλά και επιτρέπει –τουλάχιστον στους χρνους
της ακμής– τη νεκροτομή ανθρωπίνων σορών.

Bεντούζες και χειρουργικά εργαλεία. Aναθηματική πλάκα, 1ου αι. μ.X. (Aθήνα).

Πραξαγρας –
Hρφιλος
Πρεσβύτερος των λοιπών επωνύμων ασκληπιάδων, ο Πραξαγρας θα

Πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια της μάχης. Στύλος Tραϊανού, 2ου αι.
μ.X. (Pώμη).

διαφοροποιήσει τα νεύρα απ τους
τένοντες, θα θεωρήσει δε τι οι φλέβες περιέχουν αίμα, ενώ οι αρτηρίες
πνεύμα και περαιτέρω θα ορίσει την
καρδία αντί του εγκεφάλου ως κέντρο των διανοητικών και ψυχικών
λειτουργιών.
Παρά ταύτα, ο Kώος σοφς θα
προσεγγίσει τις παθολογικές καταστάσεις με καθαρώς ιπποκρατικ
σκεπτικ, αναζητών την ευκρασίαν
των τεσσάρων χυμών. Aντιθέτως,
φαίνεται τι ο Xρύσιππος υπήρξε
μάλλον δύσπιστος έναντι της κλασικής θεραπευτικής, αρνούμενος μάλιστα την αξία της αφαιμάξεως ως
μεθδου εξισορροπήσεως του οργανισμού.
Στον Hρφιλο πιστώνεται η εισαγωγή ντως νέων αντιλήψεων στην
ελληνική ιατρική γραμματεία, τουτέστιν η σπουδή του υγιούς οργανισμού και η περιγραφή του με ρους
μηχανικής υφής. Πράγματι. Tο ανθρώπινο σώμα κατανοείται πλέον
ως σύστημα στερεών μερών καλώς
προσηρμοσμένων προς άλληλα, εξαίρεται δε ο ρλος των αισθητηρίων και κινητηρίων νεύρων, αλλά
και επισημαίνεται, κατ’ αριστοτελική τελεολογία, τι στα τρία μεγάλα
συστήματα διαύλων –αρτηρίες,
φλέβες νεύρα– δέον να αναλογούν
τρία κεχωρισμένα ρευστά. Διήκουσα γραμμή του ηροφιλείου σκεπτικού είναι η πεποίθηση τι η αναγωγή στην τετρακτύν των ποιοτήτων
Συνέχεια στην 10η σελίδα
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Πορτρέτο του Γαληνού απ! άγνωστο καλλιτέχνη του 18ου αι. (Bιβλιοθήκη
της Παλαιάς Iατρικής Σχολής, Παρίσι). O Γαλην!ς υπήρξε ο πρώτος μετά τον
Iπποκράτη και ο τελευταίος των μεγάλων Eλλήνων ιατρών της αρχαι!τητας.

H μαία Στραβωνία Aττική εκτελεί τοκετ! κατά τη μέθοδο του Σωρανού του
Eφέσιου. H επίτοκος συγκρατείται σε ειδική «μαιευτική καρέκλα» απ! τη
βοηθ! της μαίας. Kεραμική πλάκα, 2ου αι. μ.X. (Oστια Iταλίας).

Συνέχεια απ! την 9η σελίδα

ή χυμών στερείται ερεισμάτων, μνη δε πραγματικτης είναι τα φαινμενα, ήτοι οι παρατηρήσεις του ανατμου.
Στην πράξη, εν τούτοις, ο ρηξικέλευθος τούτος θεωρητικς παρέμεινε ιπποκρατικς, μνος δε
ουσιαστικς νεωτερισμς του υπήρξε η μέχρι βαθμού εκζητήσεως
μελέτη του σφυγμού και η μέτρησή του δι’ ωρολογίου –πρώτη ουσιαστικώς ποσοτική προσέγγιση
του πυρετού.
Oι επίγονοι θα βιώσουν την ανωτέρω αντινομία, αλλά και τις ευρύτερες ατέλειες ενς μεγαλοπνου
σχεδίου, το οποίο ανύψωσε την ανατομία σε θεμέλιο και κορωνίδα
της επιστήμης. H βραδεία διολίσθηση απ το πλαίσιο του διδασκάλου
θα εκφρασθεί με την πρταξη της
φαρμακολογικής και χειρουργικής
θεραπευτικής και τον επιμελή σχολιασμ των ιπποκρατικών κειμένων:
οι ηροφίλειοι των ρωμαϊκών χρνων θα αποδειχθούν μάλλον συντηρητικοί.

Eρασίστρατος
Tολμηρτερος των προηγουμένων, ο Eρασίστρατος επιζητεί τη
σφαιρική επίλυση των επιστημολογικών προβλημάτων που γεννά οιονδήποτε εγχείρημα οργανώσεως
της ιατρικής γνώσεως. Στις ανατομικές – φυσιολογικές βάσεις της
θεραπευτικής του θα ενταχθεί πλέον και η αιτιολογία θεωρητική αναζήτηση των λγων της ασθένειας, ενώ η προσέγγιση της κλινικής πράξεως θα παραμείνει εμπειρική. Θεμελιώδη στοιχεία της νέας προτάσεως είναι αφ’ ενς η αναγρευση

O ιατρ!ς Iάπυξ βγάζει απ! την πληγή του Aινεία με ειδική λαβίδα ξένο σώμα,
πιθαν!ν αιχμή βέλους. Δίπλα του ο υι!ς του Iουλος στεγνώνει τα δάκρυά
του. Στον τ!πο της θεραπείας τρέχει η μητέρα του Aινεία Aφροδίτη κρατώντας δίκταμο για να βάλει πάνω στην πληγή. Aπ! τις λίγες περιπτώσεις που
για την ίαση τραύματος επεμβαίνουν οι θεοί στην Iατρική. Tοιχογραφία της
Πομπηίας. (Aρχαιολογικ! Mουσείο Nεάπολης).
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του πνεύματος σε παράγοντα ενεργοποιήσεως της εισερχομένης ύλης και αφ’ ετέρου η στενή διαπλοκή των αρτηριών, φλεβών και νεύρων. Πράγματι. O οργανισμς συνίσταται σε σύστημα ελαστικών αγγείων εντς των οποίων κινούνται
ρευστά υπ πίεση, συνακολούθως
δε σπεύδει να πληρώσει τυχν δημιουργούμενα κενά και διαταράσσεται ταν δεχθεί πληθώραν τροφής. Kύριο μέλημα του ιατρού αποτελεί η διατήρηση της μηχανικής
τούτης ισορροπίας. Προφανής είναι, εν προκειμένω, η επίδραση της
φιλοσοφίας των Στωικών, αλλά και
η συμπρευση με την πνευματική –
υδραυλική – τεχνολογία των ελληνιστικών χρνων.
Σημειωτέον, πάντως, τι η προωθημένη κατανηση της καρδιακής
λειτουργίας και η χειρουργική του
δεξιτης οδήγησαν τελικώς τον
Eρασίστρατο στην αποδοχή μη παρατηρησίμων δομικών συστατικών
του οργανισμού, προορισμένων να
άρουν τις εσωτερικές αντινομίες
των θεωρήσεών του: μεταξύ τους η
υποθετική δίοδος επικοινωνίας αρτηριών και φλεβών, ερμηνεύουσα
την ύπαρξη αίματος στις πρώτες. H
αδυναμία αυτή, αλλά και τα προβλήματα που εγέννησε η σύγκρουση με
την κλασική χημική παθολογία, οδήγησαν τους επιγνους των ρωμαϊκών χρνων σε συμβιβαστικτερες
θέσεις ή ενίοτε σε νέα διανοητικά
ευρήματα. Oύτω ο Bιθυνς Aσκληπιάδης, διάσημος κλινικς και πρωττυπος στοχαστής, θα καταθέσει τι το σώμα αποτελείται απ μικρούς
αλλά χι ατμήτους γκους, οι οποίοι
κινούνται εντς συστημάτων διαύλων: η καθ’ οιονδήποτε τρπο συσσωμάτωσή τους διακπτει τη συνεχή

Φαρμακοποιοί επί το έργον. Aπ! αραβικ! χειρ!γραφο 13ου αι. (Mητροπολιτικ! Mουσείο Tέχνης N. Y!ρκης).

ροή και εκφράζεται μακροσκοπικώς
ως νσημα.

Pωμαϊκοί χρνοι
Oι άξιοι του ονματς τους ιατροί
της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας είναι
κατά βάση Eλληνες. Πράγματι. H
καθ’ εαυτ λατινική θεραπευτική
περιορίζεται στις εμβρυώδεις γνώσεις τoυ pater familias ή της εμπειρικής μαίας, η ανιχνευτική δε αποδοχή των ελληνικής γραμματείας
θα γενικευθεί μλις κατά το έτος
146 π.X., ταν ο Aσκληπιάδης εγκαθίσταται μονίμως στις χθες του Tίβερη.
Στην αυτοκρατορική Pώμη οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις των ελληνιστικών χρνων θα οροθετηθούν σε σχολές–αιρέσεις. Συχνά
σύμφωνοι ως προς τη θεραπευτική
αγωγή, οι οπαδοί τους έχουν βαθύτατα διαφοροποιημένες απψεις σον αφορά τη φύση της ιατρικής
γνώσεως και τον τρπο αποκτήσεώς της. Oύτω οι δογματικοί –κατά
βάσιν χαλαρή συνύπαρξη αυτονομηθέντων επιγνων του Hροφίλου
και Eρασιστράτου– αναζητούν τα
μυστικά αίτια των νσων, υποτιμούντες εν τέλει τα εμφανή δεδομένα
της παρατηρήσεως και διακηρύσσοντες την αναγκαιτητα συστημαΣυνέχεια στην 12η σελίδα

Γκραβούρα του 1574 για το εξώφυλλο εν!ς απ! τα έργα
του Pούφου του Eφέσιου (τέλη 1ου - αρχές 2ου αι. μ.X.),
του μεγαλύτερου, μαζί με τον Aρεταίο, Eλληνα γιατρ!
της αρχαι!τητας κατά τη μεταϊπποκρατική περίοδο και έως την εποχή του Γαληνού.

Σελίδα απ! πραγματεία του Σωρανού του Eφέσιου (98138 μ.X.) άριστου γυναικολ!γου του πρώτου μεταχριστιανικού αιώνα.
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έλεγχος της κοινής γνώμης και των
συντεχνιακών οργάνων καθιστά την
αγυρτεία περιθωριακ φαινμενο: η
σκληρή σάτιρα των ποιητών δέον
μάλλον να πιστωθή στην αδυναμία
της ιαματικής επιστήμης έναντι πλείστων σων ασθενειών. Σημειωτέον,
εξ άλλου, τι οι γυναίκες ιατροί δεν
περιορίζουν διλου τη δραστηριτητά των στην ώρα του τοκετού, αλλ’
ασκούν το λειτούργημά τους σε ευρύτατα ρια και απολαμβάνουν του
σεβασμού της κοινωνίας.

Συνέχεια απ! την 11η σελίδα

τικής χρήσεως υποθετικών προτύπων. Aλεξανδρείς την πνευματική
καταγωγή, οι εμπειρικοί θα αντισταθούν με σκεπτικισμ στην προσπάθεια τούτη διανοητικής προσεγγίσεως της τέχνης του Aσκληπιού και θα εμμείνουν στον καθαρά
πρακτικ της χαρακτήρα, κατανοούντες την ασθένεια ως σύνολο
συμπτωμάτων και αρνούμενοι την
ένταξή της σε θεωρητικά σχήματα.
H εργασιακή τους εξάρτηση συνίσταται στο τρίπτυχο της αυτοψίας,
της μελέτης παλαιών περιστατικών
και της αναλογικής αντιμετωπίσεως αγνώστων συμπτωμάτων.
Nεώτεροι χρονολογικώς, οι μεθοδικοί παραιτούνται απ την αναζήτηση των μυστικών αιτίων εν ονματι της παρατηρήσεως, πρωταρχικής
πηγής γνώσεως, και προσεγγίζουν
τις νσους ως διαταράξεις των εκκρίσεων ολοκλήρου του οργανισμού. Στη χορεία των δέον να ενταχθή ο Eφέσιος Σωρανς, άριστος
γυναικολγος του πρώτου μεταχριστιανικού αιώνος, στηρίζων το θεωρητικ του οικοδμημα στην εξισορρπηση τάσεως και ηρεμίας στον
οργανισμ. Σε πλαίσιο, περαιτέρω,
συγγενές προς τη στωική φιλοσοφία
οι πνευματικοί θα ανάγουν σε αρχή
της υγείας –αλλά και αυτής της ζωής– το ενδογενές και περίπου άυλο
πνεύμα, ενώ ανώνυμη σχολή του
δευτέρου μεταχριστιανικού αιώνος
θα ανανεώσει τις απψεις των δογματικών και θα αναλάβει εγχείρημα
συμφιλιώσεως χημικής και δομικής
προσεγγίσεως.
Σύγχρονοι, τέλος, του Σωρανού,
Aρεταίος ο Kαππαδκης και Pούφος
ο Eφέσιος, επαναφέρουν το ιπποκρατικ σκεπτικ. Συνάμα, ο πολύς
Διοσκορίδης ανακεφαλαιώνει τα
φαρμακογνωστικά δεδομένα του
καιρού του, ενώ σύνολη η τρέχουσα
πρακτική συνοψίζεται σε δύο εγκυκλοπαιδικά έργα γενικού προορισμού, συνταχθέντα σε λατινική
γλώσσα: ο λγος για την περίφημη

Γαληνς

Eγχείρηση καταρράκτου. Γαλατορωμαϊκή στήλη 3ου αι. μ.X. (Malmaison, Γαλλία).

Φυσική ιστορία Πλινίου του πρεσβυτέρου και την ειδικτερη μονογραφία Περί ιατρικής του Aύλου Kορνηλίου Kέλσου.
Aς επισημανθεί, άλλωστε, η ιδιαίτερη ανάπτυξη της μαιευτικής, καθώς και της χειρουργικής, ιδιαιτέ-

ρως ως τραυματολογίας στο πλαίσιο
των στρατιωτικών νοσηλευτηρίων.
Oι ασκληπιάδες των ρωμαϊκών
χρνων δεν έχουν πλέον τις δυναττητες μαθητείας και σπουδής που
προσεφέροντο στην Aλεξάνδρεια
των Πτολεμαίων. O διττς, ωστσο,

Iατρ!ς με τα βιβλία και τα εργαλεία του. Mαρμάρινη σαρκοφάγος 4ου αι. μ.X. (Oστια Iταλίας).
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H ιατρική των αιώνων τούτων συγκεφαλαιώνεται στα έργα και τις ημέρες του Γαληνού, μιας καταλυτικής προσωπικτητος που εσφράγισε την πορεία της επιστήμης για
μία τουλάχιστον χιλιετία. Γεννημένος στην Πέργαμο το 129 ο πολυγράφος σοφς δρα κατά κύριο λγο στην πρωτεύουσα και αποβιώνει
προ του 216, καθ’ οδν προς τη μικρασιατικη πατρίδα. Pηξικέλευθος
κλινικς, δεν παραβλέπει τη σημασία της εξατομικευμένης αγωγής,
πρωτίστως μως επιχειρεί τη συγκρτηση ενιαίου και εκλεκτικού
συστήματος, στο οποίο να συνυπάρχουν τα κύρια στοιχεία των μεγάλων διανοητικών οικοδομημάτων
του παρελθντος. Oύτω η υγεία αντιμετωπίζεται ως σχετική έννοια,
στεντατα συνυφασμένη με το
κάλλος και την κινητικτητα, ενώ
τα μέλη και ργανα του σώματος υποτάσσονται σε αυστηρώς τελειολογική σχέση δομής και λειτουργίας. Tο πνεύμα παραμένει ως ενεργς παράγων, συνάμα μως η ιπποκρατική τετρακτύς των χυμών επανέρχεται στην επικαιρτητα των επιλογών, καθισταμένη κατ’ εξοχήν
ργανο ερμηνείας των παθολογικών καταστάσεων. Tις μεγάλες βιολογικές λειτουργίες πραγματώνει,
τέλος, η εκάστοτε δύναμις, γενική
έννοια ευρείας εφαρμογής.
Σημαντικτατες είναι, περαιτέρω, οι επιμέρους ανατομικές/φυσιολογικές μελέτες του περιωνύμου περγαμηνού, αφορώσες κυρίως το μυϊκ και νευρικ σύστημα
και τα οστά, βασιζμενες δε στην
κριτική ανάλυση των παλαιοτέρων
προτάσεων και την νεκροτομή ζώων. O πρύτανις, άλλωστε των ιατρών προάγει υποδειγματικά τη
φαρμακογνωσία και φαρμακοποιητική, ιδίως των συνθέτων σκευασμάτων, μη διστάζων μάλιστα να
πειραματισθεί επί του εαυτού του.
Eσχατο, πάντως, κριτήριο μιας θεραπευτικής αγωγής συνιστά ο καιρς εφαρμογής της.
Tο συνθετικ και συγκεφαλαιωτικ έργο του Γαληνού, προϊν μακράς προσωπικής πείρας, εκπληκτικής ευρυμαθείας και οξυτάτου κριτικού πνεύματος, επιφέρει ραγδαία
αποδυνάμωση των αιρέσεων: η ιατρική της ψιμης αρχαιτητος θα
διαχωρισθεί πλέον συν τω χρνω
σε φιλοσοφική ανίχνευση των γενικών αιτίων και τρέχουσα κλινική
θεραπευτική, πως αυτή θα ασκηθεί κατά του βυζαντινούς Mέσους
Xρνους, με πρώτο επώνυμο εκπρσωπο τον έμπιστο Iουλιανού
του παραβάτου Oρειβάσιο.

Aρχαία χειρουργική
Aπ τους Oμηρικούς ιατρούς ώς τις χειρουργικές επεμβάσεις της Iπποκρατικής περιδου

Mε ιδιαίτερη προσοχή ο Aχιλλεύς δένει με πεντακάθαρο διπλ επίδεσμο το βραχίονα του Πατρκλου, αφού του αφαίρεσε το βέλος, που απεικονίζεται κάτω
αριστερά. Xαρακτηριστική η έκφραση του Πατρκλου, τραυματία που φοβάται να δει την πληγή του. Tο τεντωμένο αριστερ πδι υποδηλοί τον πνο. Aττική
Kύλιξ του ζωγράφου Σωσία περίπου 500 π.X. (Mουσείο Aρχαίας Tέχνης, Bερολίνο – φωτογραφία Iωάννου Λαουρέντιου).
Tου Στέφανου Γερουλάνου
Kαθηγητής Xειρουργικής, Διευθυντής Xειρουργικής
Mονάδος στο Ωνάσειο Kαρδιοχειρουργικ Kέντρο

H APXH της ελληνικής χειρουργικής
χάνεται στο βάθος των αιώνων.
Πρώτη έγγραφη πηγή ιατρικών πληροφοριών στον ευρωπαϊκ χώρο είναι η Iλιάδα και η Oδύσσεια, που ο

Oμηρος αναφέρει 147 τραυματισμούς. Aπ αυτούς 106 με ακντιο,
17 με ξίφος, 12 τραυματισμοί με βέλος και 12 με σφενδνη. H θνηττητα αυτών των τραυματισμών είναι
για τα τραύματα απ ακντιο 80%, απ ξίφος 100%, απ βέλος 42% και
απ σφενδνη 67%. Σίγουρα μως
υπήρξαν πολλοί περισστεροι τραυ-

ματισμοί απ σφενδνη, βέλος ή ακντιο, οι οποίοι ντας ελαφροί δεν
αναφέρονται. Eτσι, η στατιστική αυτή έχει περιορισμένη σημασία.
Παρλα αυτά βλέπει κανείς, τι ο
ομηρικς χειρουργς μπορούσε να
αντιμετωπίσει καλύτερα τα τραύματα απ βέλη και δεν μπορούσε να κάνει τίποτε στα τραύματα απ ξίφος.

Λέγοντας ομηρικς χειρουργς
πράγματι εννοεί κανείς ένα χειρουργ, διτι ο Oμηρος ξεχωρίζει ήδη τις
ειδικτητες των δύο παιδιών του
Aσκληπιού. O Ποδαλείριος είχε ως αντικείμενο την Γενική Iατρική και
Yγιεινή, ο Mαχαών τη Xειρουργική.
Eνώ, η έκβαση λων των μαχών
Συνέχεια στην 14η σελίδα
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O υις του Aσκληπιού Mαχάων δένει το μηρ του πληγωμένου Mενέλαου με
επίδεσμο. Aρχαίος σφραγιδλιθος 3ου π.X. αιώνα, τώρα στο Bερολίνο (φωτ.:
Iγλδη Λούκερτ).

O Σθένελος δένει το λαβωμένο δάκτυλο του φίλου του Διομήδη λίγο πιο έξω
απ το πεδίο της μάχης. Σήμερα θεωρούμενη ως χαμένη Xαλκιδική αμφορά
του 520 μ.X. (Συλλογή Pembroke & Hope).

Συνέχεια απ την 13η σελίδα

ακμα και σε ένα διάλυμα 10%, πως
ο κεκραμένος οίνος. Προϋπθεση είναι να μπορούν να επιδράσουν επί ένα χρονικ διάστημα 3–4 ωρών και γι’
αυτ οι ομηρικοί ιατροί αφού καθάριζαν το τραύμα το ξέπλεναν με νερ εμπλουτισμένο με κρασί και αφού το
κάλυπταν με καθαρούς επιδέσμους,
τους έβρεχαν μετά με κρασί. Eτσι επιτύγχαναν μία καλή απολύμανση.
Oι ομηρικοί ιατροί μπορούσαν να
σταματήσουν αιμοραγγίες και να ανακουφίσουν τον πνο βάζοντας βτανα πως το δίκταμο μέσα στο
τραύμα. (χρησιμοποιείται ακμη
στην Kρήτη). Hξεραν, επίσης τι έ-

στα ομηρικά έπη κρίνεται τελικά απ
το ποιος Θες θα βοηθήσει τη μία ή
την άλλη πλευρά, χαρακτηριστικ
της ομηρικής Iατρικής είναι τι είναι
απλυτα εμπειρικά τεκμηριωμένη
χωρίς κανένα θεουργικ στοιχείο.
Σχεδν σε κανέναν απ τους 147
τραυματισμούς δεν αναφέρεται τι
κάποιος Θες θεράπευσε κάποιον
τραυματισμένο. Tο τι οι ιατροί αυτοί δεν ήταν κομπογιαννίτες, φαίνεται και απ το γεγονς τι σε κάθε
αρρώστια ή τραυματισμ καλούσαν
τον ιατρ για τη θεραπεία, και ταν
τραυματίστηκε ο ίδιος ο Mαχαών α-

π τον Πάρι στον ώμο έκαναν τα πάντα για να τον σώσουν θεωρώντας
τον ιατρ που θεράπευε τα τραύματα αντάξιο μιας ολκληρης στρατιάς.
Iδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ομηρική Iατρική στο μηχανικ καθαρισμ
(debridement) της ουλής με καθαρ
νερ συχνά εμπλουτισμένο με κρασί
ή ξύδι. Mέχρι σήμερα πιστεύαμε τι
αυτ δεν είχε καμία επίδραση στις
μολύνσεις. Mία ομάδα μως Kαναδών
ερευνητών απέδειξε τι οι πολυφενλες που είναι μέσα στο κρασί ή το
ξύδι θανατώνουν τα κολοβακτηρίδια,
τις σαλμονέλες που προκαλούν τύφο
και το δονάκιο, που προκαλεί χολέρα,

Aναθηματική
πλάκα, 4ου αι. π.X.,
που εικονίζονται
ευγνώμονες
ιαθέντες ασθενείς
να αποτίουν φρο
τιμής σε Eλληνα
γιατρ,
προσφέροντας
δώρα. Διακρίνονται,
επίσης, τα χειρουργικά του εργαλεία
και πάνω σε δέντρο
ο συμβολικς φις.
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πρεπε, αλλά και το πώς να ακινητοποιήσουν ένα κάταγμα.

Aσκληπιεία
Mετά την ομηρική χειρουργική ακολουθεί η εποχή των Aσκληπιείων.
H μεγάλη πίστη στις γνώσεις του
Aσκληπιού που θανατώθηκε απ το
Δία επειδή νίκησε το θάνατο και η σιγουριά τι οι απγονοί του είχαν κληρονομήσει τις γνώσεις του, δημιούργησαν ένα είδος θρησκείας. O
Aσκληπις απ ιατρς έγινε γρήγορα
ήρωας, μετά ημίθεος και τέλος θεοποιήθηκε. Oι κρες του Yγεία, Πανάκεια και Iασώ λατρεύονταν σαν Θεές.
Στα Aσκληπιεία αυτά, τα πρώτα θεραπευτήρια του 6ου και 5ου αιώνα,
εργάζονταν δίπλα στους ιερείς ιατροί. Eδώ εξετάζονταν προσεκτικά οι
ασθενείς, ανοίγονταν αποστήματα
και δοθήνες και αφαιρούνταν με την
οδοντάγρα δντια. Aρκετές δεκάδες
διαφορετικών χειρουργικών εργαλείων αποδεικνύουν, τι η χειρουργική
είχε ήδη εξελιχθεί. Δυστυχώς έχουν
διασωθεί λίγα κείμενα και αυτά μη ιατρικά, που αποδεικνύουν τι στα
Aσκληπιεία γίνονταν εγχειρήσεις. H
Iατρική τέχνη, μως παραμένει κλειστ επάγγελμα και οι γνώσεις μεταβιβάζονται απ πατέρα σε γιο ή απ
το δάσκαλο στο μαθητή. Eτσι, μας
λείπουν οι γραπτές αποδείξεις.

Iπποκράτης
Mε τον καιρ η πείρα και οι γνώσεις που συλλέγονταν στα Aσκληπιεία είναι τσο μεγάλες, που είναι αδύνατο να τις συγκρατήσει στη μνήμη ένας ιατρς. O Iπποκράτης ο Kώος, αναγνωρίζει την ανάγκη της καταγραφής τους. Περί τα 72 βιβλία,
του μεγάλου αυτού ιατρού καταφέρ-

Iατρείον: Aναπαράσταση του σχεδίου του περίφημου αττικού αρύβαλλου του Λούβρου (380 π.X.). Στη μέση καθισμένος ο ιατρς κάνει φλεβοτομή σε ασθενή.
Δεξιά του καθισμένος ασθενής με επίδεσμο στον αριστερ βραχίονα· αριστερά ρθιος με επίδεσμο στην αριστερή κνήμη. Δίπλα χονδροδυστροφικς νάνος
που φέρνει στον ιατρ ένα κουνέλι για πεσκέσι. Tτε απεκαλούντο τα δώρα αυτά «αγάπαι», σήμερα... Στην άκρη ασθενής που του λείπει ένα πδι. Στον τοίχο
κρέμονται τρεις μεγάλες βεντούζες. (Mουσείο Λούβρου, Παρίσι).

νουν να συλλέξουν οι Aλεξανδρινοί
50 χρνια μετά το θάνατ του. Aνάμεσα σ’ αυτά τουλάχιστον 8 αναφέρονται στη Xειρουργική ένα στην
Oφθαλμιατρική και 7 στη Γυναικολογία. Tο «κατ’ ιατρείον» ασχολείται με
το χειρουργείο, το φωτισμ, το προσωπικ, την τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουργικ τραπέζι και με
την τεχνική των επιδέσμων.
H χειρουργική του Iπποκράτη είναι
ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, κατά δε το Σ.
Zερβ, το σύγγραμά του «Περί αγμών
και άρθρων» είναι «το ωραιτερο ιατρικ κείμενο που βγήκε μέχρι σήμερα απ τα χέρια ενς ιατρού». O Iπποκράτης δίνει οδηγίες πώς να ανατάσσονται και συντάσσονται σχεδν λα
τα οστά, χι μνο των άκρων αλλά και
της κλείδας, της σιαγώνας, του κρανίου κ.λπ., είτε αυτά είναι απλά είτε επιπλεγμένα. Aναμένει τη συγκλλησή
τους γύρω στην 30η ημέρα, πως αναμένεται και σήμερα. Aνατάσσει εξαρθρώματα χρησιμοποιώντας διορθωτικά μηχανήματα δικής του επινοήσεως. Eμβαπτίζει τα ράμματα που χρησιμοποιεί σε καυτ λάδι αποστειρώνοντάς τα με αυτ τον τρπο πλήρως.
Διενεργεί την παρακέντηση του θώρακα και την πλευροτομή σε περιπτώσεις πλευριτικού εξιδρώματος ή εμπυήματος. Παρακεντίζει την κοιλία
σε υδροπικούς με ασκήτη, διανοίγει
περινεφρικά ή ηπατικά αποστήματα
με τομή ή καυτηριασμ, πλένει την
κοιλτητά τους με κρασί παροχετεύοντας το υγρ μέσω σωλήνος. Xειρουργεί τα συρρίγγια του δακτυλίου
του πρωκτού και τις αιμορροΐδες, ορισμένους καλοήθεις γκους, πως το
λεγμενο βατράχιον των σιαλογνων
αδένων και αφαιρεί τους πολύποδες
της μύτης. Mε τη σταφυλάγρα αφαιρεί
τη σταφυλή και με την οδοντάγρα οδντες. Kαθαρίζει τα δντια απ την
τερηδνα, καθετηριάζει την ουροδχο κύστη με καθετήρα και αφαιρεί
τους λίθους απ αυτή. Eκτελεί κρανιοτομές, ανατρήσεις καταγμάτων
κρανίου μεταχειριζμενος τρύπανα
και πρίονες, εργαλεία που μέχρι σήμερα παραμένουν αναντικατάστατα.
Tους ακρωτηριασμούς των άκρων εκτελεί χι μνο δι’ απεξαρθρώσεως
αλλά και δια διεκπρίσεως των οστών

πάνω και πάνω απ την κλείδωση. Σε
βαρειά κατάγματα περιμένει την πλήρη νέκρωση τοποθετώντας πολύ
σφιγμένους επιδέσμους και επιτυγχάνει να επιβιώσουν πολλοί άρρωστοι,
αφού το νεκρωμένο άκρο μετά πάροδο μεγάλου χρνου θα πέσει απ μνο του. Γνωρίζει ορισμένες λοιμώξεις,
περιγράφει το ερυσίπελας, τον τέτανο και τη μηνιγγίτιδα, περιγράφει τη
διάσειση και συγγράφει ολκληρο βιβλίο περί των εν κεφαλή τραυμάτων.

O Iπποκράτης είχε ως αρχή να
χρησιμοποιεί σο το δυνατ λιγτερα και απλούστερα εργαλεία. Kατασκευάζει και παραλαμβάνει απ
τους παλαιτερους ιατρούς εργαλεία απ ορείχαλκο, πως βελνες,
οστεολαβίδες, καθετήρες, τρύπανα,
πρίονες, σμήλες, διαστολείς, χοινίκια, κηρία για διαστολές, μητρομήλες, μητροσκπιο κάλαμο ή διπτρα,
ξύστρα μήτρας, εμβρυουλκά, σύρριγγες για κλύσματα, λίμες, τσιμπί-

Eγχείρηση στο κεφάλι. O ιατρς σκύβει πάνω απ το κεφάλι του ασθενή. Δίπλα του στέκει και τον προστατεύει ο Θες. Iσως πρκειται για κρανιοτομή,
εργαλεία μως δεν φαίνονται. Eργο 4ου αι. π.X. (Eθνικ Aρχαιολογικ Mουσείο, Aθήνα).

δες, άγκιστρα, ανυψωτήρες οστών,
βεντούζες.
Oι λεπίδες των τεμνντων εργαλείων κατασκευάζονται απ σίδερο πως τα νυστέρια, τα μαχαίρια και οι
φλεβοτμοι που τοποθετούνται πάνω
σε λαβίδες απ ορείχαλκο. Aναφέρονται νήματα απ χρυσ για τη σταθεροποίηση καταγμάτων της κάτω γνάθου. Σε αντίθεση με τα ιατρικά εργαλεία του μεσαίωνα στη Δύση που συχνά είναι ιδιαίτερα ωραία στολισμένα
με ελεφαντοστούν ή ξύλο, τα αρχαία
ιατρικά εργαλεία είναι καθαρά λειτουργικά, έτσι ώστε να πλένονται, να
καθαρίζονται και ίσως και να αποστειρώνονται εύκολα πως τα ράμματα,
τα οποία ο Iπποκράτης τα τοποθετούσε πριν τη χρήση σε καυτ λάδι.
H Iπποκρατική Iατρική κατηγορείται συχνά τι δεν είχε καλές γνώσεις
ανατομίας, κυρίως γιατί ττε απαγορεύονταν οι νεκροτομές. Oι Eλληνες
ιατροί μως ταξίδευαν στη Mεσγειο, η δε απσταση απ την Aίγυπτο
που για τη μουμιοποίηση των νεκρών αφαιρούντο τα εσωτερικά ργανα ήταν μικρή. Πέραν αυτού ο
Iπποκράτης κάνει νεκροτομές σε ζώα
και θεωρεί τι τα εσωτερικά ργανα
του χοίρου είναι τα πιο συγγενή προς
τα ανθρώπινα ργανα. Eίχε λοιπν
συγκρίνει. Oταν είδε ολκληρο σκελετ ανθρώπου ενθουσιάστηκε τσο
πολύ που έκανε ακριβές αντίγραφ
του απ χρυσ και το αφιέρωσε
στους Δελφούς για να μη χαθεί και
να μπορεί ο καθένας να το δει. Aκμα, γνωρίζει τις φλέβες, τις αρτηρίες,
τα νεύρα, τους μυς, τους τένοντες,
την καρδιά, το περικάρδιο, τις καρδιακές κοιλτητες, την αορτή, τις
πνευμονικές αρτηρίες. Παράλληλα, ο
Iπποκράτης πειραματίζεται σε χοίρους βάζοντας έγχρωμο νερ στη
μύτη του ζώου για να δει αν πηγαίνει
μνο στο στομάχι ή και στον πνεύμονα. Aποδεικνύει έτσι τι η επιγλωττίδα κλείνει την είσοδο στην τραχεία.
Iσως η χειρουργική της εποχής
του Iπποκράτη να μην ήταν πολύ καλύτερη απ’ αυτή της Aιγύπτου, προσέφερε μως τα βασικά στοιχεία που
επέτρεψαν στη χειρουργική να εξελιχθεί και να φθάσει στο σημεριν
της απγειο.
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Yγιεινή διαβίωση
H σημασία της διατροφής και της γυμναστικής στην αρχαία ελληνική ιατρική

O θες του οίνου Δινυσος ταξιδεύει με το καράβι του. Mια κληματαριά αγκαλιάζει το κατάρτι και το κέρας που κρατάει στο χέρι του είναι γεμάτο κρασί. H σύνθεση είναι χαρακτηριστική της σημασίας που αποδίδεται στο βασικ ποτ
της αρχαιτητας. Eσωτερικ μελανμορφης κύλικας περί το 540–530 π.X. (Staatliche Antikensammlungen, Mναχο).
Tης Eφης Πουλάκου – Pεμπελάκου
Παιδιάτρου – Eπιστημονικής Συνεργάτιδος
Διεθνούς Iπποκρατείου Iδρύματος Kω

TO ΘEMA υγιεινής διαβίωσης έχει απασχολήσει τους περισστερους
γιατρούς και φιλσοφους της αρχαιτητας και είτε έχει έμμεσα καταγραφεί, πως στα ομηρικά έπη ή τις
αριστοφανικές κωμωδίες, είτε έχει
με επιστημονική ακρίβεια προσδιορισθεί, πως στην ιατρική γραμματεία
της κλασικής εποχής με κύριο εκπρσωπο τα έργα της Iπποκρατικής
Συλλογής. Tο άρθρο αυτ έχει επικεντρωθεί στην Iπποκρατική ιατρική,
αφού προηγουμένως γίνει μια σύντομη αναφορά στην ομηρική ιατρική, της οποίας χαρακτηριστικά ήταν
η χειρουργική θεραπεία, η βοτανοθεραπεία και η δίαιτα.
Σύμφωνα με τα ομηρικά έπη, οι πιο
γνωστοί γιατροί του Tρωϊκού Πολέμου ήταν οι γιοι του Aσκληπιού Mαχάων και Ποδαλείριος. O πρώτος εμφανίζεται ως χειρουργς που εκτε-
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λεί επεμβάσεις ενώ ο ρλος του
δεύτερου δεν διευκρινίζεται επαρκώς. Mεταγενέστερα κείμενα τον
παρουσιάζουν ως ασχολούμενο με
την κύρια θεραπευτική μέθοδο τη διαιτητική. Aργτερα, ταν ο Aσκληπις θεοποιείται, επέρχεται ένας
πλήρης διαχωρισμς μεταξύ των ειδικοτήτων των δύο αδελφών. Eφσον ο Mαχάων θεωρήθηκε πατέρας
της Xειρουργικής απ σους ασχολήθηκαν με τη χειρουργική, είναι
φυσικ και ο Ποδαλείριος να ανακηρυχθεί πατέρας της Θεραπευτικής
Παθολογίας με έμφαση στη Διαιτητική, απ τους γιατρούς που θεράπευαν τα νοσήματα κυρίως με δίαιτα και,
πως οι χειρουργοί, χρειάζονταν επίσης έναν ένδοξο πργονο.

H υγιεινή διαβίωση
στον ομηρικ κσμο
Στην εποχή αυτή επιχειρείται ο συσχετισμς των στοιχείων του περι-
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βάλλοντος και των τροφών με τους
χυμούς και τις ουσίες του ανθρώπινου οργανισμού, κυρίως με το αίμα.
Στις φλέβες των θεών του Oλύμπου,
που πρωταγωνιστούν στην Iλιάδα και
την Oδύσσεια κυκλοφορεί ιχώρ, ένα
διαφορετικ υγρ διτι η τροφή
τους, το νέκταρ και η αμβροσία, διαφέρει απ τον άρτο και τον οίνο.
Πράγματι, στον κσμο του Oμήρου
αλλά και πολλούς αιώνες μετά, ο άρτος ο προερχμενος απ αλεύρι σιταριού ή κριθαριού και ο οίνος αραιωμένος συνήθως με νερ αποτέλεσαν τη βάση της διατροφής μαζί με
τον καρπ της ελιάς, το ελαιλαδο.
Tο διαιτολγιο αυτ περιείχε φυτικά
προϊντα ενώ τα εορταστικά γεύματα, που τσο παραστατικά περιγράφονται, περιλαμβάνουν πάντοτε ψητά κρέατα.
Eκτς απ τη λιττητα της διατροφής, που είναι σύμφωνη με το θέλημα των θεών που καταδικάζουν τη
λαιμαργία, πολλά άλλα στοιχεία συΣυνέχεια στην 18η σελίδα

H ελιά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θεά Aθηνά,
της. Eδώ εικονίζεται να κρατάει ελιά, το δώρο της πρ
σειδώνα για την κυριαρχία της πλης. Eρυθρμορφ

ά, η οποία δίδαξε στους ανθρώπους την καλλιέργειά
προς τους Aθηναίους κατά τον αγώνα της με τον Ποφη πελίκη, 480 π.X. (Mουσείο του Λούβρου, Παρίσι).

O Hρακλής στον ίσκιο μιας ελιάς απολαμβάνει το κρασί που του προσφέρει η Aθηνά. Tα δύο βασικά συστατικά της διατροφής των αρχαίων Eλλήνων απεικονίζονται μαζί. Eσωτερικ ερυθρμορφης κύλικας, 470 π.X. (Staatliche
Antikensammlungen, Mναχο).

H σωστή τροφή δεν αρκεί για να συντηρήσει τον άνθρωπο σε καλή φυσική κατάσταση, αν δεν συνδυάζεται με γυμναστική, έλεγε ο Iπποκράτης. Στην παράσταση, νέοι πλένονται μετά τις ασκήσεις. Στα γυμνάσια υπήρχε ειδικά διασκευασμένος χώρος λουτρών για να καθαρίζουν το σώμα τους οι νέοι αθλητές και να το δροσίζουν μετά τις ασκήσεις
(Bρετανικ Mουσείο, Λονδίνο).
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H Περσεφνη,
κρη της θεάς
της γεωργίας
Δήμητρας,
απεικονίζεται
με τον σύζυγ
της Πλούτωνα
να κρατούν
στάχυ,
σύμβολο
της βασικής
τροφής
του ανθρώπου.
Λοκρικς
πίνακας περί
το 470–460
π.X. (Eθνικ
Mουσείο,
Pήγιο
Kαλαμβρίας).

Συνέχεια απ την 16η σελίδα

νηγορούν στην τεκμηρίωση ενς υψηλού υγιειονομικού επιπέδου: τα
συχνά λουτρά, η πλύση των χεριών
πριν απ το γεύμα, επιβεβλημένη απ την έλλειψη σκευών, η νίψη των
ποδιών πριν απ την είσοδο στο σπίτι, επίσης επιβεβλημένη απ το είδος των υποδημάτων. Aλλά και το ιδεώδες του υγιούς και γυμνασμένου
σώματος που κυριαρχεί στα ομηρικά
κείμενα και το γεγονς τι οι αθλοπαιδιές αποτελούν μέρος της παιδείας των ευγενών, αποδεικνύουν τη
σημασία της σωματικής άσκησης.

Iπποκρατική Iατρική
«Aσκηση υγείης» (μέτρια σωματική άσκηση)
Mνο η σωστή τροφή δεν αρκεί να
συντηρήσει τον άνθρωπο σε καλή
φυσική κατάσταση, αν δεν συνδυάζεται με γυμναστική. H τροφή και η
άσκηση θεωρείται τι έχουν αντίθετες ιδιτητες, συμβάλλουν μως αμοιβαία στη διατήρηση της υγείας ενώ απ την υπερίσχυση του ενς ή
του άλλου προκαλούνται νσοι. Oι ασκήσεις καταναλώνουν και οι τροφές και τα ποτά αναπληρώνουν τα
συστατικά του σώματος.
H αξία της Iπποκρατικής ιατρικής
αποκαλύπτεται απ το συνδυασμ
καννων διαιτητικής και καννων γυμναστικής με τον τρπο διαβίωσης
γενικά. Aλλωστε η έρευνα της γυμναστικής και του αθλητισμού ανακάλυψε κατά καιρούς την καταλληλτερη διατροφή για κάθε περίπτωση και τα πορίσματα αυτά συνεισέφεραν στην ιατρική εμπειρία. O Πλάτων
αναφέρει τι ο Hρδοτος ο Σηλυμβριανς, αθλητής αρχικά και γιατρς
κατπιν ήταν ο πρώτος που συνέδεσε την ιατρική με τη γυμναστική και
συνέστησε τους μακρινούς περιπάτους ως κύριο θεραπευτικ μέσο.
O Iπποκράτης διαιρεί τα γυμνάσια
σε φυσικά και βίαια. Στα πρώτα ανήκουν οι περίπατοι ενώ στα δεύτερα
τα διάφορα αθλήματα. Tα αγύμναστα
άτομα κουράζονται με την παραμικρή προσπάθεια διτι κανένα μέλος
του σώματς τους δεν έχει σκληραγωγηθεί. Oμως η αθλητική διαμρφωση του σώματος δεν είναι επιθυμητή διτι δεν είναι σύμφωνη με τη
φύση, αποκλίνει δηλαδή απ την αρμονία. H κπωση πρέπει να αντιμετωπίζεται με ατμλουτρα και ζεστά
λουτρά. Tο πσιμο νερ στα λουτρά
υγραίνει και δροσίζει, το αλμυρ ζεσταίνει και αφυδατώνει. Xρήσιμες
θεωρούνται και οι επαλείψεις με λάδι διτι η δράση τους είναι θερμαντική, υγραντική και μαλακτική.
 «A κορίη τροφής» (εγκράτεια
στη διατροφή)
Στην Iπποκρατική πραγματεία «Περί αρχαίης ιητρικής» διατυπώνεται η
άποψη τι η ιατρική επιστήμη δεν θα
είχε ανακαλυφθεί ποτέ αν οι άρρωστοι ζούσαν και διατρέφονταν πως
οι υγιείς και αν οι υγιείς είχαν αρκεστεί στον τρπο διατροφής των ζώων με ωμά φυτικά προϊντα που προκαλούσαν πνους και αρρώστιες. H
αναζήτηση καταλληλτερης τροφής,
η επεξεργασία της και η ανάμιξη διαφρων εδεσμάτων συνετέλεσαν στη
διατήρηση της υγείας του ώστε να υποστηρίζεται τι η εξέλιξη της διατροφής βάδισε παράλληλα με εκείνη
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της ιατρικής. Eίναι φανερ τι η διαιτητική κατέχει σημαντική θέση στο
Iπποκρατικ έργο εφσον αρκετές
πραγματείες είναι αποκλειστικά αφιερωμένες σε αυτή: «Περί διαίτης
υγιεινής». «Περί διαίτης» και «Περί
τροφής» και άλλες διαπραγματεύονται αποσπασματικά σχετικά θέματα:
«Περί διαίτης οξέων», «Περί υγρών
χρήσιος» και «Aφορισμοί».
Tα «Περί διαίτης» πρωτοποριακ
στην εποχή του και βιβλίο αναφοράς
για πολλούς αιώνες κατπιν, παρουσιάζει αναλυτικά λες τις υπάρχουσες γνώσεις για τις ιδιτητες και τη
δράση κάθε τροφής, προϋποθέτοντας μως και τη γνώση της ιδιοσυγκρασίας κάθε ατμου διτι οποιοσδήποτε διαιτολογικς σχεδιασμς
πρέπει να εξατομικεύεται, άποψη
που συμβαδίζει απλυτα με τις σύγχρονες, πως γίνεται και με τις υπλοιπες: κάθε άτομο πρέπει να ζει και
να διατρέφεται ανάλογα με την ηλικία και την ιδιοσυγκρασία του, διαφορετικά οι παχύσαρκοι απ τους αδύνατους και οι νέοι απ τους γέρους. Oι σημερινοί άνθρωποι που
προσπαθούν να χάσουν βάρος θα
πρέπει να γνωρίζουν και τις συμβουλές των ιπποκρατικών γιατρών: να ασκούνται με άδειο στομάχι και να αρχίσουν να τρώνε αμέσως μετά και χι αφού αναπαυθούν, πίνοντας λίγο
αραιωμένο δροσερ κρασί. H τροφή
να είναι εμπλουτισμένη με άφθονα
αρωματικά, ώστε να χορταίνει κα-
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νείς με λιγτερη ποστητα και το
γεύμα να είναι μνο ένα ημερησίως.
Tις δυσμενείς προγνώσεις για τους
υπέρβαρους συνοψίζει και ένας ιπποκρατικς αφορισμς: «Oι εκ φύσεως παχύσαρκοι πεθαίνουν πιο γρήγορα απ τους αδύνατους».
Λαμβάνεται πρνοια επίσης για σους ζουν ακατάστατα, δηλαδή τρώνε και πίνουν ,τι τύχει, είναι αναγκασμένοι να εργάζονται και να ταξιδεύουν και να εκτίθενται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Tο ελάχιστο
που επιβάλλεται να κάνουν για να
διατηρούν την υγεία τους είναι να ακολουθούν τις εποχές του έτους
προσαρμζοντας τη διατροφή τους,
τη σωματική άσκηση, την ενδυμασία
και γενικά τις δραστηριτητές τους.
Oσο για την ειδική διατροφή κατά τη
διάρκεια σοβαρών νοσημάτων, απαιτείται υπερ–εξατομίκευση, διτι οι
διαφορές μεγεθύνονται, ταν υπεισέρχεται επιπροσθέτως ο παράγων
της ασθένειας. Kατακριτέες είναι και
οι υπερβολικά αυστηρές δίαιτες,
τουλάχιστον σες οδηγούν στην έσχατη απίσχνανση, διτι είναι δύσκολη η αποκατάσταση της ζημιάς.
Oταν ακολουθείται πολύ αυστηρή δίαιτα, οποιοδήπτε λάθος έχει σοβαρτερες συνέπειες απ ,τι σε μια
λιγτερο αυστηρή. O αφορισμς «Oυ
πλησμονή, ου λιμς, ουδ’ άλλο ουδέν αγαθν, ,τι αν μάλλον της φύσιος η» (Oύτε ο υπερσιτισμς ούτε η
ασιτία ούτε τίποτε άλλο είναι καλ,

αν ξεπερνάει τα φυσιολογικά ρια)
επιγραμματικά διατυπώνει τις Iπποκρατικές αντιλήψεις περί διατροφής.

Σήμερα
Tο λιτ και απλ διαιτολγιο που
διαμορφώθηκε στο πέρασμα των αιώνων στη χώρα μας απ την αλληλεπίδραση ποικίλων παραγντων βρίσκει
στην εποχή μας τη δικαίωσή του στην
κοινωνία της υπερκατανάλωσης. Aπ
πολλούς φορείς επιδιώκεται η επιστροφή σε αυτ το πρτυπο διατροφής, που χαρακτηρίζεται ως «Mεσογειακή δίαιτα». Oι σταθερές διαιτητικές συνήθειες, η χρήση τοπικών προϊντων, η διατήρηση των παραδοσιακών μεθδων παρασκευής και συντήρησης των τροφών αποτελούν στοιχεία που συνηγορούν για τη μακραίωνη παρουσία μας στον ίδιο γεωγραφικ χώρο. Eξ ίσου σημαντικ είναι και
το μήνυμα των γιατρών της Iπποκρατικής Σχολής, τι κάθε άτομο είναι υπεύθυνο για την υγεία του και τι ο
τρπος διαβίωσης σε μεγάλο βαθμ
καθορίζει και τα μελλοντικά νοσήματα. H απομάκρυνση απ τον καννα
του μέτρου και η μη τήρηση κάποιων
διαχρονικών κωδίκων ζωής μνο δεινά μπορεί να επιφέρει. Kοινς παρονομαστής σε θέματα άσκησης και διατροφής παραμένει ένας άλλος Iπποκρατικς αφορισμς: «Παν το πολύ
τυγχάνει πολέμιον τη φύσει» (Kάθε υπερβολή αντιστρατεύεται τη φύση).

«Kομμωτικής πανουργίες»
Aρχαία Eλλάδα: η καλλωπιστική στην υπηρεσία της Iατρικής
Tου Πάνου Δ. Aποστολίδη
Iατρού – συγγραφέα

H KOMMΩTIKH (ή καλλωπιστική), η
τέχνη που παρέχει το επίκτητο ή νθο κάλλος στους ανθρώπους, ήταν
φυσικ να ζητήσει τη βοήθεια ή να υφαρπάσει τις γνώσεις της κοσμητικής, κλάδου της αρχαίας Iατρικής,
που είχε σκοπ τη διαφύλαξη ή την
αποκατάσταση του φυσικού κάλλους
απ παθολογικές αιτίες1. Oι κραυγές
και οι λοιδορίες του Γαληνού εναντίον των γιατρών που ανέγραφαν
κομμωτικά σκευάσματα2, δεν έπεισαν τους Aσκληπιάδες να αποκηρύξουν την αξία του επίκτητου κάλλους, που δημιουργείται απ τις πανουργίες της κομμωτικής3. Aκολουθώ τη σειρά του Γαληνού ο οποίος ανέγραψε και τα ευπριστα και τα κοσμητικά φάρμακα, παρ’ τι αιδούμενος, αρχίζοντας απ την κεφαλή που
είναι η ακρπολη του σώματος και το
οικητήριο των αισθήσεων4.
Mε την κμμωση ασχολήθηκαν οι
κομμώτριες και οι κομμωτές, ενώ με
τα πάθη των τριχών της κεφαλής (ρύση, αλωπεκία, οφίαση, φαλάκρωση,
κ.λπ.) οι γιατροί, οι οποίοι μως, παραδξως, έγραψαν και σκευάσματα εναντίον της πολίωσης (πρωρης λεύκανσης) και άλλα για την ξάνθιση ή
τον μελασμ των τριχών της κεφαλής
(και του πώγωνος)5· σκευασία για τον
μελασμ, «πλύνε τα μαλλιά με ούρα
σκύλου φυλαγμένα απ πέντε ή έξι ημέρες6». Oι γιατροί που απέφυγαν τη
συνταγογραφία της υπογραφής (βαψίματος) των οφθαλμών7, ανέγραψαν
τη σκευασία προ γλαυκοφθάλμους ώστε μελανάς έχειν τας κρας8.

Tα αγλαΐζοντα
του προσώπου
Tα σκευάσματα που αφορούν τον
καλλωπισμν του προσώπου, κατέχουν τη μερίδα του λέοντος των
καλλυντικών. Πρώτος ο Iπποκράτης
θα αναγράψει τα αγλαΐζοντα (καλλωπιστικά) του προσώπου· «κοπανίζετε
ήπαρ ταύρου με λάδι, προσθέτετε ανέρωτο κρασί και αλείφετε το πρσωπο· το πρσωπο ομορφαίνει το
σουρωμένο κριθαρζουμο, το ασπράδι του αβγού...»9. Oι επμενοι,
πως ο Διοσκουρίδης, ο Γαληνς, ο
Oρειβάσιος, ο Aέτιος και ο Παύλος
Aιγινίτης θα αναγράψουν πληθώρα
καλλυντικών σκευασμάτων το προσώπου με τη μορφή αλοιφών ή καταπλασμάτων, τα οποία ονομάζονται
και λαμπρυντικά και στιλβώματα ή
στίλβωθρα και νίμματα. Θα συνταγογραφήσουν επίσης και απορρυπαντικά του προσώπου, τα σμήγματα ή
σμήματα (οι λαμπρυντικοί σάπωνες
έχουν διπλή δράση) και προφυλακτικά απ του ανέμου ή του ηλίου ή του
κονιορτού και δεν θα παραλείψουν
τα εναντίον των ρυτίδων του προσώπου και του σώματος, τα τετανώματα
ή τετάνωθρα·10 δείγμα, «αν η σκνη

Nεαρές γυναίκες κολυμπούν ή λούζονται στα νερά της λιμνούλας. Στα κλαδιά των δέντρων κρέμονται τα ρούχα τους,
σφουγγάρια και αρύβαλλοι γεμάτοι με αιθέρια έλαια. Παράσταση σε μελαν!μορφο αμφορέα του ζωγράφου του Πριάμου, γύρω στα 510 π.X. (Mουσείο της Villa Giulia, Pώμη).

χαλάει την επιδερμίδα του προσώπου, το αλείφετε με υγρή κηραλοιφή
παρασκευασμένη με ροδέλαιο και έπειτα το πλένετε με κρύο νερ».11
Eκτενής συνταγογραφία υπήρξε και
εναντίον των διαφρων στιγμάτων (ή
και των ουλών) του προσώπου, πως
των φακών (φακίδων) των εφηλίδων
(του μητρικού χλοάσματος, των πανάδων της εγκυμοσύνης) και των μελανιών ή μελασμών ή μελασμάτων (μαύρων κηλίδων).12 Δείγμα, «τις φακίδες
και τις πανάδες αφαιρεί η ρίζα της αγριοκολοκυθιάς με μέλι, οι βολβοί μνοι τους ή μαζί με κρκο αυγών και ξίδι με μέλι».13 Σκευάσματα άλλης κατηγορίας είναι τα ποιούντα εύχροον ή
λευκν ή ερυθραίον το πρσωπον14
και άλλης τα αρσικάκοσμα (αποσμητικά) του στματος, των μασχαλών και
του σώματος, τα οποία σκοπν είχαν
την ευωσία των τπων.15

Aποτρίχωση
H κοσμητική και ιδιαίτερα η κομμωτική ασχολήθηκε, χάριν του κάλλους,
και με την αποτρίχωση. H αφαίρεση
των τριχών του προσώπου, των μασχαλών, των ποδιών, αλλά και του εφηβαίου υπήρξε συνήθεια λίαν διαδεδομένη μεταξύ των γυναικών και των
κιναίδων της αρχαίας Eλλάδας. Oι
τρποι με τους οποίους εκτελείται είναι τέσσερις: α) η παράτιλσις16 (ή παρατιλμς ή αποτιλμς) που είναι η αφαίρεση των τριχών με τα δάκτυλα ή
τις τριχολαβίδες. β) η καύσις17 (αφεύειν) που γίνεται συνήθως με τη βοή-

θεια του λύχνου. γ) H ψίλωσις που είναι η πλέον δημοφιλής μέθοδος και η
αφαίρεση των τριχών επιτυγχάνεται
με τη βοήθεια φαρμακευτικών ουσιών
που ονομάζονται ψίλωθροι,18 των οποίων η συνταγογραφία είναι ιδιαίτερα πλούσια. δ) H ξύρησις,19 μέθοδος επικίνδυνη, κυρίως των ανδρών, που
γίνεται με τη βοήθεια του ξυραφιού.

Aισθητική των μαστών
O Γαληνς, λάτρης θερμς του φυσικού κάλλους, θα ασχοληθεί και με
την αισθητική των μαστών των γυναικών και θα αναγράψει σκευάσματα: α)
για την ανρθωση των κεκλιμένων μαστών.20 β) για τη διατήρηση της απαλτητας των μαστών.21 γ) για τη μη υπερβολική αύξηση22 και δ) για τη διαφύλαξη ώστε αυτοί να καταμένουν για
πολύ χρνο τεταμένοι.23 Tέλος, δεν θα
παραλείψει και τη σκευασία για το
πώς η βεβιασμένη θα παραφαίνεται
παρθένος, της οποίας, αιδούμενος θα
παραλείψω την αναγραφή,24 πως και
των τεσσάρων προηγουμένων, επειδή
δεν γνωρίζω αν αυτές ανήκουν στην
κοσμητική ή την κομμωτική.
Σημειώσεις:
1. Γαληνς, XII σελ. 434, 449.
2. αυτθι, XII σελ. 443, 445.
3. αυτθι, I σελ. 25.
4. αυτθι, XII σελ. 449, XIV σελ. 313.
5. Διοσκουρίδης, Περί απλών φαρμάκων, I 92–94. Γαληνς, XII σελ. 439–445, XIV σελ. 391. Oρειβάσιος
προς Eυνάπιον, IV. 8. Aέτιος, VI 56, 58. Π. Aιγινίτης, III 2. 2–7.
6. Γαληνς, εκ των Aρχιγένους, XII σελ. 443.
7. Πολυδεύκης, E 101–102. Mέγα Eτυμ. Λεξικν,
782–9. Aριστοφάνης, απ. 695. Aθήναιος, 529α. Λου-

κιανς, Δις κατηγορούμενος 31. Tο βάψιμο, με μαύρη βαφή, γίνεται με το στίβι ή στίμμι (ορυκτ αντιμνιο, κοιν. ονομ. σουρμές, ραστίκι)· κατά τον Γαλην, XII σελ. 447, ο γιατρς Kρίτων (1ος μ.X. αι.) έγραψε, δυστυχώς και οφρύων επίχριστα και μελάσματα και οφθαλμών επίχριστα και στιμμίσματα έγχριστα· και ο Aέτιος έγραψε, VIII.1, oφρύων διακοσμήσεις.
8. Γαληνς, XIV σελ. 414. Aέτιος, VII.43 (επάλειψη με
οπ άγριου σύκου).
9. Γυναικείων II. 188.
10. Iπποκράτης, Γυν. II. 188. Διοσκουρίδης, ο.π.
103–104. Γαληνς, XIV σελ. 422–423. Oρειβάσιος
προς Eυστάθιον, III. 168–169 και προς Eυνάπιον,
IV. 53. Aέτιος, VIII 3–6. Π. Aιγινίτης, I.24, III.25.1.
11. Iπποκράτης, Γυν. II. 188.
12. Iπποκράτης, Γυν. II. 190. Διοσκουρίδης, ο.π. 108,
114, 115. Γαληνς, XIV σελ. 422. Oρειβάσιος προς
Eυστάθιον, VIII. 35 και προς Eυνάπιον, IV. 52. Aέτιος, VIII. 5, 6, 10–12. Π. Aιγινίτης, III. 25. 2–3.
13. Διοσκουρίδης, .π. 115.
14. Διοσκουρίδης, .π. 105, 106. Γαληνς, XIV σελ.
422–423. Oρειβάσιος προς Eυστάθιον, III. 87, V. 23.
Π. Aιγινίτης, I. 27. Aέτιος, VIII. 3. Για τη λεύκανση
του προσώπου εν χρήσει το ψιμμύθιον (στουπέτσι).
Γαληνς, XII σελ. 409, 423. Διοσκουρίδης, V. 88. Π.
Aιγινίτης, VII. 3. Για την ερυθρτητα το φυτ άγχουσα (ριζάρι), Διοσκουρίδης, IV. 23. Γαληνς, XII
σελ. 811 και το φύκος (φύκι), Διοσκουρίδης, IV. 99.
Γαληνς XII σελ. 152.
15. Διοσκουρίδης, .π. 80, 107. Γαληνς, XIV σελ. 424,
425, 449. Oρειβάσιος προς Eυστάθιον, V.21, VIII.38
και προς Eυνάπιον, IV. 54, 55. Aέτιος, VII. 7, 8, 17.
Π. Aιγινίτης, III 36.
16. Aριστοφάνης, Λυσιστράτη, 151, 724. Oρειβάσιος
προς Eυνάπιον, IV. 20.
17. αυτθι, Eκκλησιάζουσαι, 1–16, Θεσμοφοριάζουσαι
238, 590.
18. Iπποκράτης, Γυν. I. 106. Διοσκουρίδης, .π. 95–97.
Γαληνς, XII, σελ. 450, 457, XIV σελ. 394. Oρειβάσιος προς Eυστάθιον, III 167 και προς Eυνάπιον, IV
7. Aέτιος, VI 64. Π. Aιγινίτης, III 1. 7 (το Δάκρυ του
αμπελιού με λάδι είναι το πιο κοιν αποτριχωτικ).
19. Aριστοφάνης, Θεσμοφοριάζουσαι 218, Eκκλησιάζουσαι 65–67.
20. Γαληνς, XIV σελ. 446.
21. αυτθι, XIV σελ. 447.
22. αυτθι, XIV σελ. 447, Διοσκουρίδης, .π. 125.
23. αυτθι, XII σελ. 447, XIV σελ. 449. Π. Aιγινίτης, III
35.3.
24. αυτθι, XIV σελ. 478.
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