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Η διατροφή στην Αρχαία Ελλάδα
Η τροφή αποτελούσε κομβικό γεγονός στην κοινωνική ζωή στην Αρχαία Ελλάδα. Οι
πληροφορίες που αντλούμε για την αρχαία ελληνική διατροφή και κουζίνα -το life style των
Αρχαίων δηλαδή-προέρχονται, κυρίως, από τους κλασικούς τραγωδούς και
κωμωδιογράφους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο το έργο του Αθηναίου
«Δειπνοσοφιστές» (2ος μ.Χ αιώνας), αριθμούσε 30 βιβλία, από τα οποία σώζονται τα 15,
και αποτελούν μια συνεχή αναφορά σε παλαιά για την εποχή κείμενα, που είχαν ως κύριο
θέμα την ελληνική κουζίνα. Κάτι σαν τον Τσελεμεντέ της εποχής με λίγα λόγια.
Κατά την εποχή του Ομήρου μαθαίνουμε πως τα γεύματα ήταν τρία (3). Το
"άριστον", το "δείπνον" και το "δόρπον", πρωινό, μεσημερινό και βραδυνό αντίστοιχα. Το
τί θα έτρωγαν εξαρτάτε από τη κοινωνική τάξη οπου ανήκαν. Το ψωμί και το κρασί έπαιζαν
κυρίαρχο ρόλο στη διατροφή όλων, όπως και τα ψάρια.

Πρωινό
Το αρχαιοελληνικό μπρέκφαστ
ονομαζόταν συνήθως «άριστον» και είχε
σαν βάση το ψωμί, («μάζα» από κριθάρι
για το λαό, «άρτο» από σιτάρι για τους
πλούσιους) βουτηγμένο σε ανέρωτο
κρασί. Μάλιστα, οι Αρχαίοι μας
ξεκινούσαν τη μέρα με κρασάκι και
μάλιστα χωρίς νερό, ενώ άλλες
συνηθισμένες πρωινές τροφές ήταν
τα ξερά σύκα, τα αμύγδαλα, τα καρύδια
και οι άλλοι ξηροί καρποί. Το
συνηθισμένο
πρωινό
ρόφημα,
το
αντίστοιχο του καφέ ας πούμε, ήταν ο «κυκεών», ένα μείγμα κρασιού, τριμμένου
τυριού και κριθάλευρου. Έπιναν και οι αρχαίοι γάλα, κυρίως κατσικίσιο και το άλλο
αγαπημένο τους ρόφημα, κάτι σαν το τσάι αυθαιρέτως παραλληλίζουμε εμείς, ήταν
ένα είδος υδρόμελου που το παρασκεύαζαν από χλιαρό νερό και μέλι.

Γεύματα
Συνήθως τα γεύματα ήταν δύο. Το πρώτο απαρτιζόταν από ψάρι, όσπρια ή
έναν εύκολο και απλό συνδυασμό τροφών όπως ψωμί, τυρί, ελιές, αυγά, ξηρούς
καρπούς και φρούτα. Το βασικό γεύμα της ημέρας ήταν το βραδινό, το δείπνο, το
οποίο αποτελούσε το κύριο γεύμα μιας και ήταν συνδυασμένο με το συμπόσιο και
τη φιλική συντροφιά. Οι Αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν τη συντροφιά κατά τη

διάρκεια του δείπνου και δεν τους άρεσε να τρώνε μόνοι τους. Η γενικά αποδεκτή
άποψη ήταν ότι το να τρώει κανείς μόνος του δεν σημαίνει ότι γευματίζει αλλά ότι
απλά γεμίζει το στομάχι του.

Το savoir-vivre του συμποσίου
Στη διάρκεια του δείπνου ο οικοδεσπότης βρισκόταν συνήθως ξαπλωμένος
σε κρεβάτι του, ενώ η γυναίκα του καθόταν σε σκαμνί. Τα παιδιά εμφανίζονταν στα
επιδόρπια και στέκονταν όρθια ή κάθονταν, ανάλογα με την ηλικία τους και τις
συνήθειες της οικογένειας. Αλλά σ’ ένα τραπέζι με καλεσμένους τα μέλη της
οικογένειας δεν παρουσιάζονταν. Έπαιρναν μέρος μονάχα οι άντρες, μιας και η
συζήτηση ήταν φιλοσοφική, επομένως ακατανόητη για τις γυναίκες και τα παιδιά ή
καθαρά ανδρική επομένως ακατάλληλη για τα αυτιά των γυναικών.
Μάθετε λοιπόν πως οι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν πιρούνια και μαχαίρια.
Κουτάλια είχαν, αλλά προτιμούσαν να τα αντικαθιστούν με μία κόρα ψωμί και να
πιάνουν το φαγητό με τα χέρια. Οι αρχαίοι Έλληνες σκούπιζαν τα χέρια τους με
ψίχα ψωμιού ή με ειδική κόλα που τη ζύμωναν με τα δάχτυλα τους και την έκαναν
σφαιρίδια.

Ορεκτικά και κυρίως πιάτα
Στην Αθήνα ένα γεύμα δεν άρχιζε ποτέ με σούπα. Αν και οι σούπες
θεωρούνταν υγιεινά και θρεπτικά φαγητά (λέγεται πως το φαγητό που προτιμούσε
ο Ηρακλής ήταν ζωμός από μπιζέλια) ήταν ταυτόχρονα το φαγητό της πλέμπας και
γι’ αυτό σ’ ένα κυριλέ τραπέζι με καλεσμένους δεν ταίριαζε να προσφέρεις
κονσομέ.
Αντιθέτως, το πρώτο μέρος του γεύματος σέρβιραν χορταστικά φαγητά και
ειδικά ψάρια και πουλερικά. Έτρωγαν σχετικά λίγο κόκκινο κρέας. Τα χορταρικά τα
σέρβιραν με μια σάλτσα φτιαγμένη από λάδι, ξύδι και μέλι. Σ’ αυτό το μέρος του
φαγητού δεν έπιναν κρασί. Οι Αθηναίοι προτιμούσαν να πιούν κρασί μετά το
φαγητό. Άλλωστε το κρασί μπορούσε
να αντικαταστήσει ένα ολόκληρο
γεύμα, αν ήταν ανακατεμένο με
κριθάρι, αλεύρι και τριφτό τυρί.
(Αυτό το μείγμα ήταν ο περίφημος
κυκεώνας και ήταν το ποτό που
προτιμούσαν
οι
Έλληνες.)

Επιδόρπια
Ως επιδόρπια σέρβιραν νωπούς και ξηρούς καρπούς, αλατισμένα αμύγδαλα,
τυρί, σκόρδα, κρεμμύδια, γλυκές και αλμυρές πίτες, που ήταν το καύχημα της
Αττικής. Οι πίτες αυτές ήταν φτιαγμένες από μέλι, τυρί και λάδι. Ιδιαίτερα
δημοφιλές ήταν ένα πιάτο που ονομαζόταν «μυτλωτός,» που δεν ήταν άλλο από
μια πίτα με τυρί ανακατεμένο με μέλι και σκόρδα. Όλα συστατικά φυσικά και
υγιεινότατα και με πολλαπλές θεραπευτικές ιδιότητες, όπως για παράδειγμα το
σκόρδο που αποτελεί ακόμα και σήμερα δόκιμο τρόπο καταπολέμησης της
αρτηριακής πίεσης. Για να συνοδεύσουν τα επιδόρπιά τους, έπιναν γλυκό κρασί,
που είχε άρωμα λουλουδιών και το οποίο αποκαλούσαν «το γάλα της Αφροδίτης.»

Διασκέδαση και Διατροφή
Φαίνεται πως όλο αυτό το τσιμπούσι και η οινοποσία άρεσε πολύ στους
προπαππούδες μας και τους έφτιαχνε το κέφι. Δεν είναι τυχαίο πως σε κάτι τέτοιες
φάσεις ειπώθηκαν κάποια από τα πιο σημαντικά ψήγματα σοφίας του Δυτικού
Πολιτισμού. Οι αρχαίοι, αραχτοί και light στα day beds –ανάκλιντρα τα λένεσυζητούσαν επί παντός επιστητού, τραγουδούσαν κι απολάμβαναν τη μουσική και
το χορό. Ένα από τα αγαπημένα τους παιχνίδια ήταν οι ασκήσεις του πνεύματος και
ειδικά τα αινίγματα. Εκείνος που δεν ήξερε να απαντήσει τιμωρούνταν να πιει ένα
κύπελλο κρασί κι έτσι ασφαλώς συμπεραίνουμε πως οι πιο αδαείς ήταν τελείως
τύφλα μέχρι το τέλος της βραδιάς. Προφανώς για να αντέξουν τις τεράστιες
ποσότητες κρασιού και την πολύωρη οινοποσία-τους άρεσαν οι αρμένικες βεγγέρες
καθώς φαίνεται- ανακάτευαν το κρασί τους με νερό, σε αναλογία δυο μέρη νερό και
ένα κρασί ή τρία μέρη νερό κι ένα κρασί. Το κρασί που ήταν ανακατεμένο με τρία
μέρη νερό θεωρούνταν πολύ αδύνατο και το αποκαλούσαν κοροϊδευτικά «ποτό για
τα βατράχια». Το καλοκαίρι το κρασί το ανακάτευαν με πάγο που έφερναν από τα
βουνά και που τον διατηρούσαν σε πρωτότυπες παγοκύστες από άχυρα τυλιγμένα
με κουρέλια.

Η διατροφή των κατωτέρων
Οι πλούσιοι καλοπερνούσαν με αμπελοφιλοσοφίες και οινοποσίες μέχρι
τελικής πτώσεως αλλά οι φτωχοί την έβγαζαν κυρίως με κριθάρι σε όλες του τις
πιθανές εκδοχές: ζωμός από κριθάρι, πίτες με κριθάλευρο και κρίθινα ψωμιά.
Συνήθιζαν επίσης πηχτούς ζωμούς με μπιζέλια ή φακές και κατανάλωναν φτηνά
αλλαντικά. Το κρέας και το άσπρο ψωμί σπάνια εμφανίζονταν στο τραπέζι τους.
Αντίθετα έτρωγαν πολλά αλατισμένα ψάρια φερμένα από τον Εύξεινο Πόντο κι
έπιναν φτηνό κρασί νερωμένο, αλλά συνήθως έμεναν ευχαριστημένοι μονάχα με το
νερό.

Οι Σπαρτιάτες
Οι Αθηναίοι ήταν πιο εκλεπτυσμένοι και πιο γκουρμέ από τους αιώνιους
αντιπάλους τους. Οι Σπαρτιάτες τρέφονταν με πρωτόγονες και χοντροκομμένες
τροφές, μ’ έναν πηχτό χυλό από μπιζέλια και με ζωμό που ήταν το φαγητό που
προτιμούσαν. Τα συσσίτια των Σπαρτιατών αποτελούνταν από τον θρυλικό μέλανα
ζωμό, που παρασκευαζόταν από χοιρινό κρέας που το έβραζαν με αίμα και έριχναν
αλάτι και ξίδι. Καθένας έτρωγε ορισμένη μερίδα από το ζωμό και συμπλήρωνε το
γεύμα του με κριθαρένιο ψωμί, μαύρο κρασί, ελιές και τυρί. Ο μέλανας ζωμός δεν
πρέπει να ήταν εύγευστος ούτε εύπεπτος αλλά ακριβώς αυτή ήταν η ιδέα της
σπαρτιάτικης ανατροφής.

Ιατρική στην Αρχαία Ελλάδα

Η Ιατρική Μέσα Στο Μύθο
Ο μύθος αποτελεί για τον άνθρωπο ένα μέσον καταγραφής και σηματοδότησης
κάθε αλήθειας, που αφορά τον ίδιο και τον κόσμο που τον περιβάλλει. Η Ελληνική
μυθολογία είναι μιά πλήρης κοσμοθεώρηση που επέτρεπε στον άνθρωπο της εποχής να
καθρεπτιστεί μέσα της, βρίσκοντας μιά αναλογία μεταξύ των προσωπικών του βιωμάτων
και των περιεχομένων μιάς τεράστιας δεξαμενής συλλογικής γνώσης. Στη μυθολογική
αντίληψη σχετίζεται με τη βούληση των θεών, που την αποστέλλουν πότε ώς μιά τιμωρία
για παραλήψεις ή ασέβειες των θνητών, και πότε ως ένα απλό μέσον για να επιτύχουν οι
ίδιοι οι θεοί δικά τους προσωπικά ωφέλη. Στην αρχαιοελληνική θρησκεία, σε αντίθεση με
άλλες, η παντοδυναμία και η αθάνατη φύση των θεών συνυπάρχει με μιά απόλυτα
ανθρώπινη διάσταση, που τους επιτρέπει ακόμη και να κάνουν λάθη ή να επιδεικνύουν
προφανείς αδυναμίες. Αυτή η αντίληψη είναι που επέτρεψε στη σκέψη των Ελλήνων να
αναπτυχθεί επιστημονικά, ξεφεύγοντας από την απλή μοιρολατρική αποδοχή μιάς άνωθεν
τιμωρίας ή καταδίκης. Συχνά στη μυθολογία η απότομη έναρξη μιάς ασθένειας σημαίνεται
συμβολικά με βέλη που εξακοντίζουν οι θεοί. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάμιξης
ιατρικής πραγματικότητας και μυθικής ερμηνείας αποτελεί ο μύθος της Νιόβης, που

περηφανεύτηκε για τους επτά γιούς και τις επτά κόρες, κομπάζοντας πως ξεπέρασε τη
Λητώ, μητέρα των θεών Απόλλωνα και Αρτέμιδος. Οι θεοί την τιμώρησαν για την ύβρι,
σκοτώνοντας με τα βέλη διαδοχικά ένα-ένα όλα τα παιδιά της, ενώ εκείνη άδικα
προσπαθούσε να τα προφυλάξει με το σώμα της. Όμως, τα βέλη δεν προκαλούν μόνο την
ασθένεια, μπορούν εξίσου να την θεραπεύσουν. Ο παλαιότερος θεός Παιάν, που σταδιακά
ενσωματώθηκε στη μορφή του Απόλλωνα, ήταν ένας άπ'αυτούς που ασκούσαν τέτοια
θεραπευτική δράση. Οι ιατρικές γνώσεις των αρχαίων ενσωματώνονταν στη μυθολογία
τους, όπως για παράδειγμα, φαίνεται στην ονομασία του Σμινθαίου Απόλλωνα, θεού των
ποντικών, στον οποίο προσεύχονταν κατά τις επιδημίες, πράγμα που δείχνει τη συσχέτιση
μεταξύ μολυσματικών ασθενειών και τρωκτικών. Ανάλογη γνώση, μέσα απο το
συμβολισμό, διαφαίνεται και στους άθλους του Ηρακλή. Ο ήρωας απαλλάσει μιά βαλτώδη
περιοχή από το φοβερό θηρίο Λερναία Ύδρα, που μόλυνε την ατμόσφαιρα με τη
δηλητηριώδη ανάσα του, ή απομακρύνει, ξεπλένοντας με τα νερά του ποταμού, την Κόπρο
του Αυγεία. Οι δύο μύθοι πιθανότατα υποδηλώνουν έργα παρέμβασης στη μορφή του
εδάφους,
για
την
εξυγίανση
ανθυγιεινών
περιοχών.

Τα Ομηρικά Έπη
Γύρω στον όγδοο αιώνα π.χ. μύθοι και
διηγήσεις του ευρύτερου Ελληνικού χώρου
συγκεντρώθηκαν σε δύο ποιητικά έργα, την
Ηλιάδα και την Οδύσσεια, που αποδόθηκαν
στο υπαρκτό ή μή, πρόσωπο του Όμηρου. Στο
πρώτο επεισόδιο της Ιλιάδας συναντάμε την
πρώτη στα Ελληνικά γράμματα γνωστή
αναφορά σε συγκεκριμένη ασθένεια. Ο θεός
Απόλλωνας στέλνει ένα λοιμό στους Αχαιούς
που πολιορκούν την Τροία, τοξεύοντας τα βέλη
του πάνω στους ίδιους και τα ζώα τους, ώς
τιμωρία για την ασέβεια που έδειξε ο αρχηγός
του
ο
Αγαμέμνονας,
προσβάλλοντας
την
ιέρεια
του
Χρυσηίδα.
Πρόκειται ουσιαστικά για την περιγραφή μιάς εξαιρετικά μεταδοτικής επιδημίας με
ξαφνική έναρξη, οξεία φάση υψηλού πυρετού και θανατηφόρα εξέλιξη.
Οι Αχαιοί απαλλάσσονται από το κακό, αφού πρώτα επανορθώνουν επιστρέφοντας τη
Χρυσηίδα και καθαρίζουν το στρατόπεδο, ρίχνοντας στη θάλασσα κάποια " μιάσματα ",
πράγμα που πιθανότατα δείχνει τη συνύπαρξη μιάς δυσεντερίας, μολυσματικής
αιτιολογίας.

Στην Ιλιάδα μόνο, γίνεται αναφορά σε 150 διαφορετικές περιπτώσεις κακώσεων από
λόγχες, βέλη ή σπαθιά, συχνα με εντυπωσιακή ακρίβεια και λεπτομέρειες που
αποδεικνύουν βαθιά γνώση της ανθρώπινης ανατομίας. Ο Όμηρος, περιγράφοντας το κάθε
συγκεκριμένο χτύπημα, μας πληροφορεί αν αυτό πρόκειται να αποβεί μοιραίο γιατί, όπως,
για παράδειγμα, εξηγεί πως τα τραύματα χεριών ή ποδιών είναι ακίνδυνα για τη ζωή, σε
αντίθεση με τη βαρύτητα των τραυματισμών στο κεφάλι, που είναι σχεδόν πάντα
θανατηφόρα. Λιγότερο εκτενής αναφορά γίνεται στις μεθόδους περιποίησης και
θεραπείας, που συνήθως εστιάζονταν μάλλον στην ανακούφιση του πληγωμένου, παρά
στην περιποίηση της ίδιας της πληγής. Αναφέρονται, ωστόσο, και στην Ιλιάδα κάποιοι
ειδικευμένοι θεραπευτές, που χρησιμοποιούν την επίδεση και τα βότανα, όπως ο
φημισμένος γιατρός Μαχάων, γιός του Ασκληπιού, ενώ στην Οδύσσεια μνημονεύονται,
μεταξύ άλλων, οι γιοί του Αυτόλυκου που περιθάλπτουν τον Οδυσσέα, τραυματισμένο από
αγριόχοιρο,
με
επιδέξια
περίδεση
αλλά
και
με
μαγικές
επικλήσεις.

Το Πέρασμα στην Κλασσική Εποχή
Η ιατρική πρακτική της πρώιμης αρχαιότητας αρχίζει να συνδυάζει τα δεδομένα της
καθημερινής κλινικής παρατήρησης και τη λαϊκή ιατρική παράδοση αιώνων με τα νεώτερα
φιλοσοφικά ρεύματα της εποχής. Πρέπει να έχει κανείς ύπ όψη πως στην αρχαιοελληνική
σκέψη η ιατρική ποτέ δε διαχωρίστηκε άπ' τις άλλες φυσικές επιστήμες ή απο τη
φιλοσοφία, ενώ ταυτόχρονα διατήρησε και το θρησκευτικό-μαγικό στοιχείο, όχι τόσο από
άλογο φόβο πρός το ανεξήγητο, όσο χάρη στη θεραπευτική δύναμη που αυτό κρύβει μέσα
του. Αυτή η αρμονική συμπόρευση συνεχίστηκε ομαλά μέχρι που, αργότερα, εισήχθησαν οι
χριστιανικές ιδέες, οπότε για πρώτη φορά η πίστη έπαψε να είναι στήριγμα της
ορθολογικής ιατρικής και άρχισε να μετατρέπεται, μέσω της νέα ηθικής, σε εμπόδιο.
Καθώς η επιστημονική σκέψη ωριμάζει και ανεξαρτητοποιείται από τη μυθολογία, οι
γιατροί της εποχής αρχίζουν να εξελίσουν καθαρά επιστημονικές τεχνικές, όπως ο Αλκμάων
από τον Κρότωνα, πρόδρομος του Ιπποκράτη, που είναι γνωστό πως εκτελούσε
χειρουργικές επεμβάσεις στον οφθαλμό και ανακάλυψε " οδούς " που συνδέουν τα
αισθητήρια όργανα με τον εγκέφαλο, τον οποίο θεωρούσε ώς κέντρο της σκέψης και του
συναισθήματος. Αυτή την άποψη υιοθέτησε αργότερα και ο Πλάτων. Ο Αλκμάων ήταν
επίσης, απο τους πρώτους που όρισαν την υγεία ώς έκφραση της " ισονομίας ", μιας
ισορροπίας ανάμεσα στις εσωτερικές δυνάμεις του σώματος και κατα συνέπεια την
ασθένεια, ώς άρση αυτής της ισορροπίας δυνάμεων. Οι σύγχρονοι του Αλκμάονα φυσικοί
φιλόσοφοι Εμπεδοκλής και Αναξαγόρα μεταξύ άλλων, διατύπωσαν τις θεωρίες τους
προσπαθώντας να διευκρινίσουν βασικές έννοιες και να απαντήσουν σε ερωτήματα γύρω
απο τη φύση της ύλης, την έδρα της ανθρώπινης ψυχής ή τους μηχανισμούς που διέπουν
την ανθρώπινη αναπαραγωγή. Στη φιλοσοφική σκέψη, αλλά και στην ιατρική πράξη, η
συζήτηση και ο στοχασμός θεωρούνταν ώς τα κύρια μέσα για την κατάκτηση της αλήθειας,
ενώ το στοιχείο της έρευνας και του πειράματος δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Καθώς
πλησιάζουμε προς την ακμή της κλασικής ιατρικής, η ισορροπία ανάμεσα στη φιλοσοφική

θεώρηση και την επιστημονική πρακτική τείνει να αποκατασταθεί, με κύριο εκφραστή το
σπουδαιότερο ιατρό της εποχής, τον Ιπποκράτη. Ωστόσο, η σπουδή της φιλοσοφίας
συνέχισε να θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ιατρικής επιστήμης, μέχρι την Ύστερη
Περίοδο της αρχαιότητος, στα χρόνια του Γαλήνου κι ακόμη παραπέρα.

Ο Ιπποκράτης
Όπως στην τέχνη, στην ποίηση,
στη λογοτεχνία και στη φιλοσοφία, έτσι
και στην Ιατρική το δεύτερο μισό του
πέμπτου αιώνα προ Χριστού, που έζησε
και μεγαλούργησε ο Ιπποκράτης (460-370
π.Χ.), θεωρείται η χρυσή εποχή της
Ιατρικής. Στο πρόσωπό του η σημερινή
Ιατρική αναγνωρίζει ομόφωνα τον πατέρα
της.
Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω το 460
π.Χ. και πέθανε κάπου κοντά στη Λάρισα
κατά το Σούδα μεν σε βαθιά γεράματα
κατά δε άλλους γύρω στο 377 π.Χ.
Αναφέρεται δυό φορές από τον νεώτερό
του αλλά σύγχρονό του Πλάτωνα, ο
οποίος αναφέρει στον «Πρωταγόρα» ότι
ήταν τόσο γνωστός όσο ο Πολύκλιτος και
ο Φειδίας. Αναφέρεται δε και από τον
Αριστοτέλη. Επίσης αποκαλείται Μέγας παρότι ήταν σχετικά μικρόσωμος. Ταξίδεψε πολύ
στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία, δίδαξε όμως σχεδόν αποκλειστικά στη γενέτειρά του την
Κω. Πέντε αιώνες αργότερα ο Σωρανός έγραψε τη βιογραφία του. Δεν είναι όμως απόλυτα
σίγουρο πόσο πραγματικά ακριβής είναι. Με την έλευσή του, η μέχρι τότε εμπειρική
ιατρική μπαίνει σε μία νέα καθαρά επιστημονική τροχιά, που θα κορυφωθεί με την Ιατρική
του 19ου και του 20ου αιώνα.
Η ιπποκρατική ιατρική θεωρείται ακόμα και σήμερα το απόγειο της αρχαίας
ορθολογικής ιατρικής. Στην εποχή του Ιπποκράτη ωριμάζουν οι εξεταστικές μέθοδοι της
σημειολογίας και φθάνουν στο επίπεδο που τις χρησιμοποιούμε σήμερα.
Ο ιπποκρατικός γιατρός αξιολογεί το ιστορικό του αρρώστου, τη συμπτωματολογία της
νόσου αλλά και την επίδραση του περιβάλλοντος πάνω στον ασθενή και στην ασθένεια.
Δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρατήρηση και στην προσεκτική φυσική εξέταση του
ασθενούς. Μάλιστα δε πέρα από την επισκόπηση, την ψηλάφηση και την ακρόαση

χρησιμοποιεί και την «σείση». Με το όνομα του Ιπποκράτη έχει διασωθεί μια συλλογή από
περίπου 60 έργα, η «πολυθρύλητος και πολυθαύμαστος εξηκοντάβιβλος», όπως μας την
αναφέρει το βυζαντινό λεξικό Σούδα. Κατά τον Ε. Λιτρέ, που δημοσίευσε την πληρέστερη
δεκάτομη έκδοσή της, (1839-1861) πρόκειται για 59 έργα σε 69 βιβλία, που κατ’ άλλους
φθάνουν τα 72.Δυστυχώς, παρ’ όλο που πολλά έργα μελετήθηκαν ήδη από τον Πλάτωνα,
τον Αριστοτέλη και ήταν γνωστά και στον Θουκυδίδη, σύγχρονος του οποίου ήταν ο
Ιπποκράτης, δεν κατορθώθηκε ποτέ να πιστοποιηθεί ποια από αυτά ανήκουν στον ίδιο τον
Ιπποκράτη. Λίγη όμως σημασία έχει αυτό για την Ιστορία της Ιατρικής, καθότι ένα είναι
σίγουρο : ο θησαυρός αυτός της ιατρικής επιστήμης γράφηκε κατά μέγα μέρος μεταξύ του
450 και του 330 π.Χ. και σύμφωνα με τους περισσότερους ειδικούς, πριν από το 300 π.Χ.
Πέρα από κάθε αμφιβολία, γράφηκε στον ελληνικό χώρο, στην ελληνική γλώσσα, από
Έλληνες γιατρούς, και αναφέρεται στην Ιατρική της αρχαίας και κλασικής εποχής της
Ελλάδας.
Τα συγγράμματα της Ιπποκρατικής Συλλογής πραγματεύονται πάρα πολλές πτυχές
των ιατρικών γνώσεων της εποχής εκείνης. Μπορεί μάλιστα να χωριστούν σε διάφορους
κλάδους, όπως ανατομικά, κλινικά-παθολογικά, χειρουργικά, παιδιατρικά, γυναικολογικά,
προγνωστικά και ηθικόδεοντολογικά. Είναι σχεδόν όλα γραμμένα στην ιωνική διάλεκτο,
διαφέρουν όμως μεταξύ τους όχι μόνο ως προς την αξία του περιεχομένου τους, αλλά και
ως προς τη γλώσσα, όπου συχνά συναντά κανείς και δωρικούς ιδιωματισμούς.
Συλλέχθηκαν κατά τους ελληνιστικούς χρόνους δηλαδή 40-70 χρόνια μετά τον θάνατο του
Ιπποκράτη. Έτσι μπήκαν στη Συλλογή αυτή και έργα μαθητών ή συνεργατών του Ιπποκράτη
στη σχολή της Κω, πολλοί εκ των οποίων, όπως οι δυο γιοι του Θεσσαλός και Δράκων και ο
γαμπρός του Πόλυβος, ήταν περίφημοι ιατροί, που κατέγραψαν όσα τους είχε διδάξει ο
μεγάλος δάσκαλος. Επειδή δε εξαρχής δεν ήταν δυνατόν να πιστοποιηθεί ποιος ήταν ο
συγγραφέας, οι συλλέκτες της Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας τα συγκέντρωσαν σε μία
συλλογή που από τότε αποκαλείται «Ιπποκρατική Συλλογή». Ακριβέστερο ίσως θα ήταν
«Συλλογή
των
Ιατρικών
συγγραμμάτων
της
Ιπποκρατικής
Εποχής».

Ηθική
Ειπώθηκε ότι ο Όρκος του Ιπποκράτη είναι «ένα απ’τα πιο όμορφα μνημεία της
αρχαίας ελληνικής γραμματείας» (Λυπουρλής, 1983). Ίσως να μην ανήκει στον Ιπποκράτη
τον ίδιο, ίσως να είναι προγενέστερος, ίσως ο Ιπποκράτης να έκανε στο κείμενο αυτό μόνο
μερικές αλλαγές. Αυτό δεν είναι το σημαντικό. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι το γεγονός ότι
επί 2.500 χρόνια όλοι οι ιατροί του κόσμου, «οι μαθητές τρόπον τινά του Ιπποκράτη»,
ειδωλολάτρες, Εβραίοι, χριστιανοί, μωαμεθανοί, βουδιστές κ.α., ταύτισαν τον Όρκο με τον
Ιπποκράτη και ενστερνίστηκαν το περιεχόμενό του, επειδή αποτελεί έναν ύψιστο
διαχρονικό κανόνα ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας, ένα γραπτό ιστορικό μνημείο
παγκόσμιας εμβέλειας και ακτινοβολίας. Μέσα από το κείμενο του Όρκου δίνονται οι
γενικές κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να διέπουν το λειτούργημα του ιατρού: ο

γιατρός μιλά για τα καθήκοντά του απέναντι στον δάσκαλο, στον άρρωστο και τελικά στην
ίδια τη ζωή. Διατρανώνει τον απόλυτο σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, ακόμη και σ’ αυτήν
του εμβρύου, αφού απαγορεύεται η έκτρωση, αλλά και η χορήγηση θανατηφόρων
φαρμάκων. Καθιερώνει το ιατρικό απόρρητο και εισχωρεί και σε κοινωνικές παραμέτρους
αφού μιλά για ισότητα μεταξύ ελευθέρων και δούλων, ανδρών και γυναικών, πτωχών και
πλουσίων. Τέλος, δίνει μια μοναδική διάσταση στην έννοια της ηθικής ανταμοιβής εκείνου
που θα πράξει σύμφωνα με τα προσδιοριζόμενα στον Όρκο. Αλλά πέρα από τον Όρκο και
μέσα απόάλλα κείμενα της Ιπποκρατικής Συλλογής, όπως στα : Περί τέχνης, Περί αρχαίας
ιατρικής, Περί ιατρού, στον Νόμο κ.α. δίνεται το στίγμα για φιλανθρωπία, εγκράτεια και
ευπρεπή κοινωνική συμπεριφορά. Ο γιατρός πρέπει να είναι καλά «πεπαιδευμένος» και
ποτέ να μην παραμελεί τη σπουδή της επιστήμης του, γιατί «ο βίος είναι βραχύς η δε τέχνη
μακρή» (Αφορ. ΙV, 458). Πρέπει να έχει καλούς τρόπους, να μην αντιδικεί δημόσια, να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικός στον προσδιορισμό της αρρώστιας, και ιδιαίτερα στις προγνώσεις
της, για να μην προκαλεί αγωνία στον ασθενή ή απόγνωση στο περιβάλλον του. Πρέπει να
έχει ευρύτερη μόρφωση, να περιποιείται την εμφάνισή του και γενικά η συμπεριφορά του
να είναι κόσμια και ευχάριστη. Στο έργο Περί ιητρού περιγράφεται ένας ιατρός αρτιμελής,
ευπρόσωπος, ευπροσήγορος, φιλάνθρωπος, καθαρός, ευπαρουσίαστος, σώφρων,
σοβαρός, σεμνός, όχι αυθάδης, όχι γελοίος, όχι σκυθρωπός αλλά άριστος στην ψυχή και
στο σώμα, ο οποίος πρέπει να ζει αγνά για να μπορεί να εξασκεί σωστά την επιστήμη του.

Φυσιολογία
Στη Φυσιολογία της Ιπποκρατικής Συλλογής κυριαρχούν οι θέσεις των
προσωκρατικών φιλοσόφων, του γιατρού Αλκμέωνα από τον Κρότωνα (6ος αι. π.Χ.) και του
Εμπεδοκλή. Ο Αλκμέων πίστευε ότι : «Εκείνο που γεννά και συντηρεί την υγεία είναι η
ισορροπία (ισονομία) των δυνάμεων υγρού και ξηρού, ψυχρού και θερμού, πικρού και
γλυκού κ.λπ. Η επικράτηση του ενός απ΄αυτά (μοναρχία ) είναι η αιτία που γεννά την
αρρώστια». Ο Εμπεδοκλής (495-435 π.Χ.), πάλι, πρότεινε ότι τα τέσσερα βασικά στοιχεία
από τα οποία αποτελείται ο κόσμος είναι το νερό, ο αέρας, η γη και η φωτιά (ύδωρ, αήρ, γη
και πυρ). Αναλογικά, η Φυσιολογία της Ιπποκρατικής Συλλογής στηρίζεται στη θεωρία των
τεσσάρων χυμών που είναι παντού παρόντες στο ανθρώπινο σώμα: το αίμα, το φλέγμα, η
ξανθή και η μέλαινα χολή. Η ανάμειξή τους στις σωστές αναλογίες είναι αυτή που
δημιουργεί την αρμονία, την ευκρασία όπως την αποκαλεί. Στους τέσσερεις χυμούς
προστίθενται οι τέσσερις ιδιότητες του Αλκμέωνα : το υγρό, το ψυχρό, το ξηρό και το
θερμό.
Έτσι, εντυπωσιάζουν σήμερα χαρακτηριστικά επίθετα «μελαγχολικός»,
«ψύχραιμος», «θερμόαιμος», «φλεγματικός», «αφυδατωμένος», «κρυωμένος», κ.λπ. που
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και που προέρχονται από την ιπποκρατική θεωρία των
χυμών σε συνδυασμό με τις τέσσερεις ιδιότητες. Σε κανένα μέρος του δυτικού κόσμου δεν
λέει ο απλός πολίτης έπαθα ίωση αλλά όλοι λένε κρύωσα είμαι κρυωμένος, έχω

κρυολόγημα. Το ίδιο ισχύει για το common cold, Erkältung, je pris du froid κ.λπ. Ακόμα και
το συνάχι-συναχωμένος είναι λέξη ιπποκρατική και έρχεται από την κυνάγχη. Από την ίδια
θεωρία της αναμείξεως, της κράσεως δηλαδή των χυμών και των τεσσάρων ιδιοτήτων,
προέκυψε και η αντίληψη για την ευκρασία ή τη δυσκρασία. Δύο άλλα ουσιώδη στοιχεία
των ιπποκρατικών γιατρών είναι το «πνεύμα» και η «φύσις». Το «πνεύμα» που μπαίνει
στον οργανισμό από την τραχεία και μέσα απότους πόρους του πνεύμονα περνάει στις
αρτηρίες και διανέμεται στο σώμα. Είναι η κινητήρια δύναμη του σώματος, η οποία μαζί με
τη θερμότητα που προέρχεται από την τροφή, είναι οι βασικοί παράγοντες της ζωής. Οι
ιπποκρατικοί γιατροί δεν γνώριζαν βέβαια το οξυγόνο, έβλεπαν όμως ότι χωρίς πνεύμα
(αέρα) ήταν αδύνατον να ζήσει κάποιος. Το δεύτερο βασικό στοιχείο «η φύσις» είναι μια
έμφυτη δύναμη που ρυθμίζει τη λειτουργία των οργάνων και την κανονική αναλογία του
μείγματος (της κράσεως) των χυμών. Όταν διαταραχθεί αυτή η ισορροπία, τότε ο
άνθρωπος ασθενεί και η φύσις αντιδρώντας αρχίζει τον αγώνα προς αποκατάσταση της
υγείας. Η ευθύνη του γιατρού είναι να βοηθήσει την «φύσιν» να αποκαταστήσει την υγεία.
Τελικός θεραπευτής όμως δεν είναι ο γιατρός, αλλά η ίδια η «φύσις», η φυσική άμυνα του
ασθενή θα λέγαμε σήμερα.
Ανατομία
Η Ανατομία στην Ιπποκρατικής Συλλογή δεν είναι πάντα απόλυτα ευκρινής και
λεπτομερής, διότι η νεκροτομή ανθρώπινων σωμάτων απαγορευόταν αυστηρά. Έμμεσα
όμως μας αποκαλύπτεται ότι ο γιατρός της εποχής εκείνης ήταν γνώστης πολύ
περισσότερων λεπτομερειών από ότι αναφέρονται στη Συλλογή. Όλα τα όργανα του
σώματος και τα οστά είναι γνωστά από την ομηρική εποχή. Ο ιπποκρατικός γιατρός
γνωρίζει τις φλέβες, τις αρτηρίες, τα νεύρα, τους μυς, τα οστά, τις αρθρώσεις, την
κατασκευή του κρανίου, την καρδιά, το περικάρδιο, τις καρδιακές κοιλότητες και τις
βαλβίδες, τα μεγάλα αγγεία, όπως την αορτή, και απαριθμεί τα κυριότερα σπλάχνα.
Αναφέρει τις μήνιγγες του εγκεφάλου, τους χιτώνες του οφθαλμού, το τύμπανο του αυτιού
και γνωρίζει ότι τα οστά του κρανίου μπορούν να μεταφέρουν την ακοή στον εγκέφαλο.
Γνωρίζει ότι το κέντρο της σκέψης είναι στον εγκέφαλο και όχι όπως λέγει αργότερα ο
Αριστοτέλης στην καρδιά. Λέγεται μάλιστα ότι όταν ο Ιπποκράτης αντίκρισε πρώτη φορά
έναν ολόκληρο ανθρώπινο σκελετό, ενθουσιάστηκε τόσο που έφτιαξε αντίγραφο και το
προσέφερε στο Μαντείο των Δελφών. Τη μεγαλύτερη εντύπωση όμως κάνει η ανάταξη
εξαρθρημάτων, η οποία προϋποθέτει ακριβέστατες γνώσεις για τη σχέση οστών, μυών και
αρθρώσεων.

Παθολογία
Για τον Ιπποκράτη, όλες οι ασθένειες οφείλονται σε φυσικά αίτια. Υπερφυσικές ή
θεϊκές επεμβάσεις δεν υπάρχουν. Ακόμη και η επιληψία, η ιερά νόσος όπως την
αποκαλούσαν τότε, οφείλεται σε φυσικά αίτια. Θεωρητικά η Παθολογία που συναντάμε
στην Ιπποκρατική Συλλογή είναι βασισμένη στη θεωρία των χυμών. Στηρίζεται όμως σε μια
αντικειμενική εξέταση του αρρώστου,ενώ η σημειολογία της προκαλεί ακόμα και σήμερα
θαυμασμό.
Το ιπποκράτειο προσωπείο, η πληκτροδακτυλία κ.ά. είναι όροι που
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Για την εξέταση των εσωτερικών οργάνων χρησιμοποιεί
την επισκόπηση, την ψηλάφηση, την ακρόαση, την επίκρουση και τη σείση. Έτσι
καταφέρνει να κάνει ιδιαίτερα ακριβείς διαγνώσεις, όπως τη διάγνωση του εμπυήματος
του θώρακα, το οποίο και στη συνέχεια παροχετεύει και ξεπλένει με κρασί και με λάδι.
Πάρα πολλές παθήσεις, όπως η πνευμονία, η φυματίωση, οι ρευματισμοί, οι φλεγμονές και
η λιθίαση της ουροδόχου κύστης, ο ίκτερος, ο καρκίνος, οι εντερικές παρασιτώσεις, η
δυσεντερία, ο ειλεός, η ελονοσία, διάφορες ψυχικές και νευρολογικές παθήσεις, η κίρρωση
του ήπατος, η διφθερίτις, το ερυσίπελας, η επιλόχεια σηψαιμία, η πλευρίτις, η
παραπληγία, ο τέτανος, έχουν περιγραφεί με ακρίβεια στην Ιπποκρατική Συλλογή. Οι λέξεις
οπισθότονος, τριγμός οδόντων και σαρδόνιος γέλωτας περιγράφονται με σημερινή
ακρίβεια. Ιδιαίτερα εντυπωσιάζει η περιγραφή επιδημίας παρωτίτιδας στη Θάσο και ο
συσχετισμός της με την ορχίτιδα που την ακολουθεί στα μειράκια ή στους εφήβους.
Περιγράφονται επίσης η κύφωση, η σκολίωση, η ισχιαρθροκάκη και το Πόττειο κακό (Pott’s
disease = φυματίωση σπονδυλικής στήλης με βαριά κύφωση). Ο ιπποκρατικός γιατρός
μαθαίνει ότι η παραπληγία επέρχεται από κακώσεις ή ασθένειες των σπονδύλων.

Θεραπευτική
Η Θεραπευτική στηρίζεται σε τέσσερα σκέλη : τη δίαιτα, την υγιεινή, τη
φαρμακευτική και τη θεραπευτική δύναμη της φύσης. Για τους ιπποκρατικούς γιατρούς η
«φύση» είναι ο καλύτερος γιατρός : «Νούσων φύσιες ιητροί» (Επιδημ. VI, 5). Τα άλλα τρία
σκέλη χρησιμοποιούνται προς ενίσχυσή της. Το διαιτητικό σκέλος είναι ιδιαίτερα
αναπτυγμένο και μέχρι τον Μεσαίωνα συναντάμε ιατρούς παθολόγους με την ιδιότητα του
διαιτητικού ιατρού. Ανάλογα με την πάθηση συνιστάται και διαφορετική δίαιτα. Σίγουρα
επιβεβλημένη στις περισσότερες ενδοκοιλιακές παθήσεις, στην ποδάγρα, στον διαβήτη
κ.λπ. Σέβεται τις συνήθειες του αρρώστου και προτιμά την εγκράτεια και την αποχή από
κάθε απότομη αλλαγή. Εκτός από τη δίαιτα συνιστάται υγιεινή διαβίωση,
λουτροθεραπείες, σωματικές ασκήσεις, ιδίως περπάτημα, μαλάξεις, φυσιοθεραπεία,
καθαριότητα του σώματος και αλλαγή κλιματολογικών συνθηκών, ιδίως στη φθίση.
Το φαρμακευτικό σκέλος είναι πολύ εκτεταμένο. Στην εποχή του ήταν ήδη γνωστά και
αναφέρονται πάνω από 300 φάρμακα, ορισμένα μάλιστα εισάγονταν από την Αίγυπτο ή τις
Ινδίες. Αναφέρονται : καθαρτικά, εμετικά, παροχευτικά, διουρητικά, κλύσματα, ναρκωτικά,

στυπτικά και φάρμακα από μεταλλεύματα για εξωτερική χρήση. Χρησιμοποιούνται επίσης
εντριβές, βεντούζες, αφαίμαξη και διάφορα άλλα. Ανεξάντλητη είναι και η μορφή των
φαρμάκων : κολλύρια, αλοιφές, καταπλάσματα, σιρόπια, σκόνες, χάπια, υπόθετα,
αφεψήματα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, εκτός από εναίσιμες χορηγήσεις.
Βασική θεραπευτική αρχή είναι η θεραπεία διά των αντιθέτων, «τα ενάντια τοις εναντίοις
εισίν ιήματα» , δηλαδή στη διάρροια δίνει κανείς αντιδιαρροϊκά, στη δυσκοιλιότητα
καθαρτικά, στον πόνο παυσίπονα κ.ο.κ. Σπανιότατα χορηγούνται ομοιοπαθητικά όπως σε
διάρροια με φρενίτιδα διαρροικά, τα οποία εκβάλλουν πιο γρήγορα τις εντεροτοξίνες.
Στη θεραπεία όμως δεν επαρκούν η «φύσις» και ο «ιητρός». Πρέπει να συμβάλει και ο
«νοσών» βοηθώντας με τον τρόπο του. Η ιπποκρατική Ιατρική έχει συχνά κατηγορηθεί για
τη χρήση της αφαίμαξης και των σικυών (βεντουζών). Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η αφαίμαξη
ήταν ο μόνος τρόπος να αντιμετωπισθεί η υπέρταση, ή πληθώρα (αίματος) όπως
ονομάζετο. Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι βεντούζες δημιουργούν μια άσηπτη φλεγμονή.
Ενεργοποιείται έτσι ο καταρράκτης των μεσολαβητών φλεγμονής, ο οποίος βοηθάει να
καταπολεμηθεί μια άλλη φλεγμονή μακριά από τη θέση που τοποθετήθηκαν οι βεντούζες.
Χειρουργική
Η Χειρουργική είναι πολύ αναπτυγμένη ιδιαίτερα δε η ορθοπεδική και η
τραυματολογία. Κατά τον μεγάλο διδάσκαλο της Ιστορίας της Ιατρικής Α. Κούζη είναι το
«πιο λαμπερό κομμάτι όλης της Ιπποκρατικής Ιατρικής». Πρόκειται για τις πρώτες
συστηματικές εργασίες που γράφηκαν ειδικά για τη χειρουργική και οι οποίες
χρησιμοποιήθηκαν επί αιώνες για τη διδασκαλία και την εκμάθησή της. Η αξία τους θα
παραμείνει παντοτινά μοναδική. «Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος (το νυστέρι) ιήται,
οκόσα σίδηρος ουκ ιήται, πυρ ιήται, οκόσα πυρ (καυτηριασμός) ουκ ιήται, ταύτα χρη
νομίζειν ανίατα» γράφεται σ’ έναν αφορισμό. Μοιάζει δε, κατά τους ειδικούς, ότι τα
περισσότερα χειρουργικά συγγράμματα της Ιπποκράτειας Συλλογής προέρχονται από τη
γραφίδα του ίδιου του Ιπποκράτη. (Κούζης Α., 1929). Τα χειρουργικά κείμενα της
Ιπποκτατικής Συλλογής δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες για τις χειρουργικές γνώσεις της
εποχής, για δε τα έργα Περί άρθρων και Περί αγμών (καταγμάτων) έχει γραφεί σήμερα ότι
είναι «τα ωραιότερα συγγράμματα, όπερ εξήλθον μέχρι τούδε εκ χειρός ιατρού».
Στα έργα αυτά περιγράφεται με άριστο τρόπο το πώς συντάσσονται τα κατάγματα σχεδόν
όλων των οστών και των απλών αλλά και των επιπλεγμένων. Τα επιπλεγμένα κατάγματα,
«τα μετά των έξω κοινούντα» , τα θεωρεί επικίνδυνα και αφού τα εκτείνει, ευθειάσει και
ανατάξει, τοποθετεί καθαρό επίδεσμο που εμποτίζει σε μαύρο κρασί και στη συνέχεια
τοποθετεί το άκρο σε νάρθηκα. Σήμερα ξέρουμε ότι η αντιμικροβιακή ενέργεια του
κρασιού δεν έγκειται στο οινόπνευμα που περιέχει το κρασί, αλλά κυρίως στις
πολυφαινόλες που είναι μικροβιοκτόνες. Τότε ήταν μια καθαρά εμπειρική γνώση, η οποία
αποδεικνύεται σήμερα απόλυτα σωστή. Άλλα αντισηπτικά που χρησιμοποιούνται είναι το
ξίδι, η τερεβινθίνη, ο θεϊκός χαλκός ή το θαλάσσιο ύδωρ. Στο Περί άρθρων βιβλίο
ανατάσσονται εξαθρήματα των κλειδώσεων όπως της κάτω σιαγόνας, της κλείδας, του
ακρωμίου, του ώμου, του αγκώνος, του μηρού ή του γόνατος. Εδώ έρχεται δύο αιώνες

αργότερα ο Απολλώνιος ο Κιτιεύς (1ος αι. π.Χ.) να απεικονίσει με απόλυτη ακρίβεια τον
τρόπο που περιγράφει η Ιπποκρατική Συλλογή τις ανατάξεις αυτές. Είναι το πρώτο στον
κόσμο γνωστό κείμενο με απεικονίσεις ιατρικών πράξεων που κατά μεγάλο μέρος
συνεχίζουν να γίνονται με τον ίδιο τρόπο. Η πραγματεία Περί των εν κεφαλή τρωμάτων
δίνει ακριβέστατες περιγραφές για το τεχνικό μέρος της διαγνωστικής και θεραπευτικής
των καταγμάτων του κρανίου. Στις απλές ρήξεις η διάγνωση γίνεται με απλή απόξεση του
περιοστίου και επίχυση χρωστικής ουσίας που εισχωρεί μέσα στο σπάσιμο. Η μέθοδος
αυτή αντικαταστάθηκε σταδιακά μόνο μετά το 1895, όταν ανακαλύφθηκαν οι ακτίνες Χ.
Εάν πάλι συμπιεστεί κάποιο κομμάτι οστού, αυτό πρέπει να αναταχθεί και να τοποθετηθεί
σωστά στη θέση του. Εδώ περιγράφεται και η μετατραυματική επιληψία, ο σπασμός της
οποίας εμφανίζεται από το αντίθετο μέρος του κατάγματος. Γίνεται έτσι η πρώτη μνεία για
τον χιασμό της πυραμιδικής νευρικής οδού. Βασικό θεραπευτικό μέσο είναι η ανάτρηση
του κρανίου που γίνεται με τρυπάνι ή με χαρακτικό πριόνι. Οι ενδείξεις για το πού και πότε
πρέπει να γίνεται είναι εντυπωσιακές. Συνιστάται να μην τρωθεί η σκληρή μήνιγγα και να
εμβαπτίζεται συχνά το εργαλείο στο νερό, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μεγάλη θέρμανση
και η αποξήρανση του οστού. Εντυπωσιακή είναι και μία προσωπική του εμπειρία κατά την
οποία περιγράφει έναν ασθενή, τον οποίο χειρούργησε, δεν έκανε τη σωστή διάγνωση, και
όταν μετά από 15 ημέρες τον χειρούργησε πάλι ήταν πλέον αργά και ο ασθενής απεβίωσε.
Είναι συγκλονιστικό ένας γιατρός αυτού του μεγέθους να καταμαρτυρεί: τούτο μοι
παρέλαθε. Αυτό μου διέφυγε, έκανα λάθος! Πέραν των επεμβάσεων αυτών, διενεργούν
παρακεντήσεις θώρακος και πλευροτομές προκειμένου να παροχετευθεί εμπύημα . Γίνεται
παρακέντηση της κοιλιάς, διανοίγονται ηπατικά (Αφορ. IV, 590) και νεφρικά αποστήματα.
Χειρουργούνται συρίγγια του δακτυλίου του πρωκτού, περιεδρικά αποστήματα,
αιμορροΐδες, γίνεται χρήση εδροσκοπίου, αφαιρούνται ρινικοί πολύποδες, διενεργείται
σταφυλοτομία με τη σταφυλάγρα, εξαιρούνται δόντια με την οδοντάγρα, εκτελείται
πλαστική της μύτης όταν αυτή έχει αποκοπεί, καθετηριάζεται η ουροδόχος κύστη,
αφαιρούνται οι λίθοι από αυτήν, για να αναφέρουμε μόνο τις πιο συχνές επεμβάσεις.
Η αιμόσταση γίνεται όπως και σήμερα, με πίεση πάνω στο αγγείο που αιμορραγεί με το
χέρι ή με επίδεσμο, με στυπτικά ή ξηραντικά φάρμακα ή με τοπική καυτηρίαση. Δεν
αναφέρεται απολίνωση αγγείων. Ο ιπποκρατικός γιατρός γνωρίζει όμως να συρράπτει
τραύματα και περνά τα ράμματα από καυτό λάδι πριν τα χρησιμοποιήσει.
Περιγράφονται διάφορα χειρουργικά εργαλεία που έχουν βρεθεί και σε ανασκαφές.
Αποδεικνύεται έτσι η υψηλή ποιότητα τους. Είναι συνήθως από ορείχαλκο, εκτός από τις
λεπίδες των νυστεριών που είναι από σίδερο. Για τις εγχειρήσεις μεταχειρίζονται νυστέρια,
φλεβοτόμους, οστεολαβίδες, βελόνες, οδοντάγρες, καθετήρες, τρύπανα, χοινικίδες,
πριόνια, μήλες διαστολείς του απηυθυσμένου ή του κόλπου και πολλά άλλα.
Η επιδεσμολογία είναι τόσο ανεπτυγμένη που ακόμη και σήμερα στις περισσότερες
γλώσσες του κόσμου διάφοροι επίδεσμοι, όπως ο στάχυς, η ιπποκρατική μήτρα κ.ά,
επιδένονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και φέρουν στα νεοελληνικά, στα γερμανικά και στα
γαλλικά το ίδιο όνομα που αναφέρει η Ιπποκρατική Συλλογή. Οι επίδεσμοι πρέπει να είναι
καθαροί, ελαφροί, απαλοί και λεπτοί. Ο γιατρός πρέπει να ασκείται να τους τυλίγει και με

τα δύο χέρια μαζί, αλλά και με το καθένα χέρι χωριστά (Κατ’ ιατρείον 10), δεν πρέπει να
προκαλούν πόνο, πρέπει να είναι επαρκείς, εύρυθμοι και καλλιτεχνικά τοποθετημένοι, έτσι
ώστε να φαίνονται και ωραίοι (ώστε ορήσθαι ηδέως).

Γυναικολογία
Η Γυναικολογία είναι ιδιαίτερα εξελιγμένη. Παρ’ όλο που δεν είναι γνωστές οι
ωοθήκες και ο ρόλος που παίζουν, αναφέρονται με λεπτομέρειες : η αμηνόρροια, η
δυσμηνόρροια, επίσης οι φλεγμονές των γεννητικών οργάνων, όπως και τα αποστήματα
της μήτρας, τα οποία παροχετεύονται. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα αίτια της στείρωσης,
που τη συνέδεαν, χωρίς βέβαια να γνωρίζουν τη σχέση, με διαταραχές των ενδοκρινών
αδένων, όπως η υπερλίπωση ή η ανδροειδής μορφή ή οι ανατομικές ανωμαλίες, οι
φλεγμονές κ.ά. Θεραπευτικά χρησιμοποιούνται τοπικά ή γενικά φάρμακα, λουτρά,
υποκαπνισμοί, ενέσεις, πλύσεις, πεσσοί. Διάφορα χειρουργικά εργαλεία διευκολύνουν τη
διάγνωση και τη θεραπεία, όπως το μητροσκόπιο ή η διόπτρα ή μητροκήλη, διάφορα
μεταλλικά κηρία για τη διαστολή του τραχήλου της μήτρας, η ξύστρα της μήτρας,
χρησιμοποιούνται δε και διάφορα άλλα. Αναφέρονται κυρίως απλές εγχειρήσεις, όπως
πολυποδεκτομή του στομίου, παροχετεύσεις εσωτερικών και εξωτερικών αποστημάτων,
εκπυρήνωση ινομυωμάτων κ.ά.

Μαιευτική
Η Μαιευτική έχει ήδη εξελιχθεί πολύ. Περιγράφεται η φυσιολογική κύηση και ο
τοκετός, όπως επίσης και οι θέσεις του εμβρύου κατά τον τοκετό. Θεωρεί τον «επί
κεφαλήν» τοκετό φυσιολογικό και συνιστά τη στροφή του εμβρύου με εξωτερικούς και
εσωτερικούς χειρισμούς αν προπίπτει κάποιο μέλος, όπως ο βραχίονας ή το πόδι. Υπάρχει
πλήρης γνώση της χρήσης του εμβρυουλκού, του εμβρυοτόμου, του ελκυστήρα και πολλών
άλλων μαιευτικών εργαλείων. Ενώ απαγορεύεται η έκτρωση στον Όρκο, στην Ιπποκρατική
Συλλογή περιγράφεται λεπτομερώς πώς αυτή πρέπει να γίνεται σωστά.
Καισαρική τομή δεν αναφέρεται παρ’ όλο που στη μυθολογία αναφέρεται η γέννηση του
Διονύσου και του Ασκληπιού με καισαρική τομή. Στην πραγματεία Περί φύσιος παιδίου
εντύπωση προκαλούν τα πειράματα σε γονιμοποιημένα αβγά κότας, προκειμένου να
παρακολουθήσουν την εξέλιξη του εμβρύου.

Άλλες ειδικότητες
Η Ιπποκρατική Συλλογή περιέχει, πέρα από τις γνώσεις στις βασικές ειδικότητες,
παθολογία, χειρουργική, γυναικολογία/μαιευτική, και πολλά στοιχεία και για άλλες, όπως
αποδεικνύει το έργο Περί οδοντοφυΐης, ή οι αναφορές περί ευγονικής και παιδοκομίας στο
σύγγραμμα Περί γονής. Αναφέρονται δε πολλά δερματικά και αφροδίσια νοσήματα, όπως
η σύφιλη, η βλεννόρροια, ο έρπις, οι λειχήνες, η ψώρα, η ακμή, η λεύκη, η αλωπεκία και η
λέπρα.
Περιγράφεται επακριβώς η κλινική εικόνα και η συμπτωματολογία της φυματίωσης.
Ο ιπποκρατικός γιατρός γνωρίζει ότι αυτοί που περιποιούνται φθισικούς μπορεί να
κολλήσουν φυματίωση. Συνιστά για τους φθισικούς την αλλαγή κλίματος και την καλή
διατροφή. Ακολουθώντας τις ιπποκρατικές αυτές οδηγίες γεννήθηκαν το 19ο αιώνα στην
Ευρώπη τα σανατόρια για τους φυματικούς. Ιδιαίτερες εμπειρικές γνώσεις υπάρχουν και
σε ό,τι αφορά τα πλεονεκτήματα του καθαρού ή του βρασμένου νερού, τη χρήση του
κρασιού και του λαδιού στη θεραπεία των πληγών, χωρίς βέβαια να γνωρίζει τίποτε για
μικρόβια ή ασηψία. Ο ιπποκρατικός γιατρός πίστευε ότι οι λοιμώξεις προκαλούνται από
μολυσμένο αέρα, το μίασμα, όπως το αποκαλούσαν. Αυτό θα ανατραπεί μόνο στα μέσα
του 19ου αιώνα, όταν ανακαλύφθηκαν τα πρώτα νοσογόνα μικρόβια.
Συνοψίζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά της Ιπποκρατικής Συλλογής, παρατηρούμε ότι
Ιατρική της ιπποκρατικής εποχής είναι, όπως μας λέει ο Καστιλιόνι (Castiglioni),
θεμελιωμένη πάνω σε μια πλατιά γνώση των φυσικών επιστημών της εποχής της, σε έναν
βαθύ στοχασμό γύρω από τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος και σε μια ύψιστη ηθική
αντίληψη. Είναι θεμελιωμένη πάνω στην άμεση παρακλίνια ακριβή παρατήρηση, στο
πείραμα και στην εμπειρία. Έτσι, ο ιπποκρατικός ιατρός κατόρθωσε να φθάσει σε ύψη που
σπάνια ξεπεράστηκαν. Αν σκεφθεί κανείς ότι η ιατρική επιστήμη έκανε τότε τα πρώτα της
βήματα, τότε μόνο καταλαβαίνει τι σπόρους έριξε και τι θεμέλια έβαλε, προκειμένου να
φθάσει η Ιατρική στα επίπεδα που βρίσκεται σήμερα. «Πάντων των αγαθών ευρετήν και
πάντων ημών των καλών παρασχόντα τα σπέρματα», γράφει 500 χρόνια αργότερα ο
Γαληνός για τον Ιπποκράτη. Η Ιπποκρατική Συλλογή είναι χωρίς συζήτηση το τέλος μιας
εποχής, συγχρόνως όμως και το αποκορύφωμα της Ιατρικής του χρυσού αιώνα, αρχή μιας
νέας δυναμικότερης και στερεά θεμελιωμένης Ιατρικής, επιστέγασμα της οποίας είναι η
ελληνιστική, η βυζαντινή, η αραβική και η σημερινή Ιατρική της Δύσης. Μετά την
Ιπποκρατική Συλλογή, ο Έλληνας γιατρός δεν είναι πια ούτε μάγος ούτε προφήτης ούτε
ιερέας. Γίνεται στοχαστής που οδηγείται από τη δική του ανεξάρτητη κριτική σκέψη,
αναζητώντας όλο και περισσότερο τη λογική εξήγηση των φυσικών φαινομένων. Δεν είναι
ούτε άρχοντας ούτε παραβάτης της φύσης, που ενεργεί στο όνομα των θεών, αλλά με την
ίδια του τη θέληση δηλώνει έτοιμος να υποβοηθήσει τη θεραπευτική δύναμη που υπάρχει
μέσα στη φύση. Ο γιατρός εκπαιδεύεται να γίνει μελετητής των αιτιών των νόσων και
προσπαθεί να επέμβει την καλύτερη στιγμή, γιατί όπως διαβάζουμε στον 1ο αφορισμό «η
ευκαιρία είναι φευγαλέα ο δε καιρός οξύς»

Η Ιπποκρατική Συλλογή αποτελεί τομή στην ιστορία της Ιατρικής ανοίγοντας το
κεφάλαιο της επιστημονικής Ιατρικής, όπως είναι το ζητούμενο σήμερα :
Μεγαλοφυΐα στη σύλληψη και επιστημονικό δαιμόνιο στην εφαρμογή, και όλα αυτά μέσα
σε ένα ανώτατο ηθικό πλαίσιο.

Τα Ασκληπιεία
''ΑΓΝΟΝ ΧΡΗ ΝΗΟΙΟ ΘΥΩΔΕΟΣ ΕΝΤΟΣ ΙΟΝΤΑ ΕΜΜΕΝΑΙ, ΑΓΝΙΕΙ ΔΕ ΕΣΤΙ ΦΡΟΝΕΙΝ
ΟΣΙΑ''. Αυτή ήταν η επιγραφή που ήταν προσαρμοσμένη στα Προπύλαια του Θόλου, ενός
από τα κτίσματα του Ασκληπιείου της Επιδαύρου. Με αυτή την εντολή ο Ασκληπιός δεν
απαιτεί μόνο την απόλυτη σωματική καθαριότητα, όσων θα περάσουν τα Προπύλαια , πριν
ακόμα διασχίσουν την μεγάλη κεντρική είσοδο του Ασκληπιείου, αλλά πρέπει να φέρει και
τον Νου περί την κατάσταση της οσιότητος. Ο Ασκληπιός αντιπροσωπεύει την ιαματική
δύναμη της υγιούς Φύσης, όπως αισθανόμαστε την επίδρασή της κατά την ηπία του έτους
εποχή, στα ψηλά μέρη, στο καθαρό αέρα, κάτω από την απαλή λάμψη και θερμότητα του
ηλίου, όπου αναβλύζουν δροσερές πηγές και πανύψηλα δέντρα καθαρίζουν την
ατμόσφαιρα. Και αυτό υπήρξε πάντοτε το περιβάλλον των τόπων λατρείας του, τα
Ασκληπιεία. Ασκληπιεία βρίσκονταν παντού, όπου έμεναν Ελληνες. Έχουν καταγραφεί
περισσότερα από 300. Ήταν ταυτόχρονα Ναοί, όπου ετιμάτο ο Ασκληπιός και οι
συνδεόμενες με αυτόν Θεότητες και συνηθέστερον η Υγεία, και τόποι στους οποίους
κατέφευγον αυτοί που έπασχαν από κάποια ασθένεια και εκεί έβρισκαν θεραπεία ή
τουλάχιστον ανακούφιση. Αρχαιότερο θεωρείται το Ασκληπιείο της Θεσσαλικής Τρίκκας.
Αυτή αναφέρεται και σε πολλά σημεία της Ιλιάδας, σαν τόπος γέννησης των γιών του

Ασκληπιού, των ΜΑΧΑΩΝΑ και ΠΟΔΑΛΕΙΡΙΟΥ. Το περιφημότερο όμως ήταν το Ασκληπιείο
της Επιδαύρου, το οποίο ήταν για τον Ασκληπιό ότι ήταν για τον Απόλλωνα οι Δελφοί. Ο
Μύθος θέλει τον Ασκληπιό ότι γεννήθηκε στην Επίδαυρο '' εν θυώδει τεμένει '' { στο
τέμενος που ευωδίαζε } και ότι εδώ απόκτησε την περίφημη δύναμή του ως Θεός '' Ιατήρ
''. Τη μία θεραπεία ακολουθούσε η άλλη, έως ότου ανέστησε ακόμα και νεκρούς, όπως τον
Ιππόλυπο από την Τροιζήνα. Η λατρεία του Ασκληπιού διεδόθει στη Σικυώνα, στην Αχαία,
στη Φλιούντα, στη Πάτρα, στην Αθήνα και σε άλλους γειτονικούς τόπους, αλλά και στη
Κρήτη, στη Πέργαμο και τέλος και στη Ρώμη. Στην Αρκαδία κέντρο ήταν η ΘΕΛΠΟΥΣΑ. Στην
Αθήνα, το Ασκληπιείο βρισκόταν παρά το θέατρο κάτω από την Ακρόπολη και ήταν
περίφημο για τα ιατρικά θαύματα. Οι γιορτές προς τιμή του Ασκληπιού αποτελούσαν
μέρος των Ελευσίνιων. Η έφορη και υγιεινή Κώς, είχε το ονομαστότερο Ασκληπιείο και
εφημίζετο για τους εκλεκτούς Ασκληπιάδες, μεταξύ των οποίων ήταν και ο ενδοξότερος
όλων, ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της ιατρικής επιστήμης. Στην Μικρά Ασία, κατά την
Ελληνιστική εποχή ήταν περίφημο το Ασκληπιείο της Περγάμου.
Υπήρχε ολόκληρο σύμπλεγμα Ναών και Ιερών και περιγράφεται ότι εκεί
θεραπεύονταν πολλές ασθένειες και υπήρχε μεγάλη κίνηση ασθενών. Από εκεί προήλθε
και το Ασκληπιείο της Σμύρνης, όπου την λατρεία του Ασκληπιού συναγωνιζόταν η λατρεία
του Σέραπιδος. Σε πολλά Ασκληπιεία το Ιερατικό αξίωμα ήταν ετήσιο και επομένως δεν
ήταν δυνατόν οι εκάστοτε Ιερείς, να είχαν και ιατρικές γνώσεις, ούτε σε τόσο μικρό χρονικό
διάστημα μπορούσε να τη διδαχθεί. Σε πολλά άλλα όμως, εκτός των Ιερέων υπήρχαν και
ιατροί. Αυτοί στις επιγραφές εκαλούντο '' ζάκοροι υποδρώντες τω Θεώ '' ή '' υιοί του Θεού
'' ή '' θεράποντες ''. Κάποιοι από αυτούς υπηρετούσαν από την παιδική ηλικία, έχοντες το
κληρονομικό υπούργημα. Η θεραπευτική ικανότητα στα Ασκληπιεία, περιγράφεται σαν
αποτελεσματική και στα τραύματα και σε πυρετούς και άλγη, όπου χρησιμοποιούσαν
χειρουργικά μέσα, επωδούς, φάρμακα, βότανα και άλλα μέσα. Ο συνηθέστερος τρόπος
όμως, ήταν ο δια εγκοιμήσεως. Ο πάσχων ή αν αυτός δεν ήταν δυνατόν να πάει εκεί, ο
αντιπρόσωπός του, αφού προηγουμένως υποβάλλετο από τους Ιερείς στις καθοριζόμενες
καθάρσεις και άλλες διατυπώσεις, κοιμόταν τη νύκτα μέσα σε Ιερό και καθοριζόμενο χώρο
και εκεί περίμενε να τον θεραπεύσει ο Ασκληπιός ή να του υποδείξει μέσα από το όνειρο,
τον τρόπο θεραπείας. Τα όνειρα που έβλεπαν, ερμηνευόμενα είτε από τον ίδιο, είτε
συνηθέστερα με τη μεσιτεία των Ιερέων θεραπόντων του Ασκληπιού, έδιναν στους
πάσχοντες οδηγίες που θα τους οδηγούσαν στην ίαση ή τουλάχιστον στην ανακούφιση.
Πολύ σημαντικό ρόλο για την ίαση των ασθενών έπαιζε η Πίστη τους . Τα Ασκληπιεία
διετηρήθηκαν ευλαβικά για πολλούς αιώνες. Με την εξάπλωση του Χριστιανισμού
κατελύθηκε η Θρησκεία του Ασκληπιού, αφού πρώτα εσαρώθηκε η λατρεία όλων των
άλλων Ολυμπίων. Ο Ασκληπιός, ο ηπιώτερος και μειλιχιώτερος των Θεών ήταν ο
τελευταίος υποκύψας. Η ιατρική όμως επιστήμη, η οποία μέσα από τα Ασκληπιεία
διεδόθηκε συνεχίζει την Υπαρξή του.

Η θεραπεία γινόταν δωρεάν, ωστόσο, οι θεραπευμένοι συνήθιζαν να δωρίζουν
αφιερώματα, συχνά δε πρόσφεραν αναθήματα από ασήμι ή χρυσό με ανάγλυφη
παράσταση του θεραπευμένου μέλους τους. Θαυμάσια δείγματα αναθημάτων έχουν
βρεθεί σε πολλά ιερά, όπως το περίτεχνο ανάθημα του Αρχίνου, απο το Αμφιαράειο του
Ωρωπού. Πρόκειται για την ίδια παράδοση που συνεχίζεται αδιάλειπτα ώς τι μέρες μας, με
τα " τάματα " που αφιερώνουν οι θεραπευμένοι πιστοί σε θαυματουργικές εικόνες
χριστιανών αγίων.

Γυναίκες Και Ιατρική
Ο ρόλος της γυναίκας στην άσκηση της θεραπευτικής υπήρξε πιθανότατα
πρωταρχικός. Σε πολλούς πολιτισμούς οι γυναίκες υπήρξαν φορείς της λαϊκής
παραδοσιακής ιατρικής γνώσης. Η γυναίκα που έχει η ίδια γεννήσει, γίνεται εύκολα στη
συνέχεια μαία για τις άλλες γυναίκες, μαθαίνοντας κατόπιν να απαλύνει κι άλλες μορφές
του ανθρώπινου πόνου με βότανα, μαλάξεις και άλλα μέσα. Καθώς οι κοινωνίες γίνονταν
πατριαρχικές, έτειναν να αφαιρέσουν το προνόμιο άσκησης της ιατρικής απο τις γυναίκες
και ο άνδρας γιατρός κυριάρχησε. Αποκορύφωση αυτής της νοοτροπίας ήταν η δίωξη της
γυναίκας-θεραπεύτριας ως μάγισσας στους μεσαιωνικούς χρόνους, καθώς και ο
εξοστρακισμός της από επίσημη σπουδή και άσκηση της ιατρικής επιστήμης κι ο
περιορισμός της σε βοηθητικό ρόλο, όπως καθιερώθηκε στην Ευρώπη κατά τους
τελευταίους αιώνες.
Στην αρχαία Ελλάδα, πάρ' ότι σαφώς ανδροκρατούμενη, η κοινωνία φαίνεται πως
επιδείκνυε ανοχή, όπως υποδηλώνει η ιστορία{ ή ο μύθος } της Αγνοδίκης. Η Αγνοδίκη,
επιθυμώντας να σπουδάσει ιατρική, αν και αυτό ήταν απαγορευμένο στις γυναίκες, έκοψε
τα μαλλιά της, μεταμφιέστηκε σε άντρα και μαθήτευσε κοντά στον Ηρόφιλο. Όταν οι
γυναίκες άρχισαν να την προτιμούν από τους άντρες γιατρούς, αυτοί την κάλεσαν σε δίκη,
αλλά ενώ της απαγγελόταν η κατηγορία, οι γυναίκες των ίδιων των κατηγόρων πήραν το
λόγο υπερασπίζοντας την. Τότε οι Αθηναίοι πολίτες τροποποίησαν το νόμο, έτσι ώστε
ελεύθερες γυναίκες να μπορούν να σπουδάσουν ιατρική.

Εγκοίμηση
Σε όλες τις εποχές ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε για τη θεραπεία των ασθενειών με
κάθε δυνατό τρόπο. Έτσι πολλοί τρόποι θεραπευτικής αναπτύχθηκαν και θεραπευτές
υπήρξαν αρκετοί μέχρι που φτάνουμε στον μεγάλο Ιπποκράτη και το διάσημο γιατρό
Γαληνό. Ακόμη είναι γνωστό σε όλους μας ότι υπήρχαν θεοί της Θεραπείας και της Υγείας,
με κύριο και σημαντικότερο τον Ασκληπιό, αν και οι κυριότεροι θεοί πάντα είχαν και μια
θεραπευτική όψη. Ένας από τους τρόπους θεραπείας ήταν αυτός μέσω των ονείρων. Κατά
τη διάρκεια της Εγκοιμήσεως σε κάποιον ιερό χώρο, ο ασθενής δεχόταν ένα αποκαλυπτικό
όνειρο το οποίο του έδειχνε τον τρόπο θεραπείας που έπρεπε να ακολουθήσει. Όμως είναι

δυνατόν στα όνειρα να δεχτεί ο άνθρωπος μηνύματα και αλήθειες και μάλιστα για ένα
τόσο σημαντικό θέμα όπως αυτό της υγείας του;
Το όνειρο για μας σήμερα είναι συνώνυμο του φανταστικού και του ανυπάρκτου,
γιατί ζούμε σ' έναν κόσμο όπου ο υλισμός και ο ορθολογισμός κρατούν τα ηνία της σκέψης
και της δράσης μας. Όμως για τους αρχαίους προγόνους μας -και όχι μόνο για τους
Έλληνες, αλλά για όλους τους αρχαίους λαούς της γης- το όνειρο είχε διπλό χαρακτήρα.
Μπορούσε να παρουσιάσει ψεύτικες εικόνες είδωλα και φαντάσματα, αλλά και να δείξει
αλήθειες και να συμβουλέψει σίγουρα, αν και ίσως μέσω συμβόλων μερικές φορές.
Ήδη ο Όμηρος{ Ομήρου "Οδύσσεια" Τ 560-565 } αναφέρεται σ' αυτή τη διπλή φύση των
ονείρων, όταν στην " Οδύσσεια " παρουσιάζει την Πηνελόπη να λέει μετά από ένα όνειρο:
" Γιατί 'ναι των απατηλών ονείρων δύο οι πόρτες. Η μία είναι από κέρατο κι η άλλη
φιλντισένια κι όσα απ' το φίλντισι περνούν το καλοτροχισμένο όλα γελούν τον άνθρωπο,
χαμένα φέρνουν λόγια. Και πάλι όσα απ' το κέρατο το σκαλιστό περάσουν
βγαίνουν αλήθεια στους θνητούς εκείνους που τα βλέπουν. "
Όλα τα κείμενα των λαών είναι γεμάτα με αφηγήσεις σημαντικών αποκαλυπτικών
ονείρων που βγήκαν αληθινά. Ακόμη στην Αρχαία Ελλάδα τα όνειρα είχαν πολύ μεγάλη
σημασία για τους Πυθαγόρειους, οι οποίοι μάλιστα μέσα από έναν κατάλληλο τρόπο ζωής
με σωστή δίαιτα, μουσικά ακούσματα πριν από τον ύπνο, έλεγχο και προσανατολισμό της
σκέψης, μπορούσαν να δουν αποκαλυπτικά όνειρα, να επικοινωνήσουν με το υπερπέραν
και μάλιστα κατείχαν και ένα σύστημα για να τα θυμούνται. Αποκαλυπτική και σημαντική
για τα όνειρα είναι και η τοποθέτηση του μεγάλου Πλάτωνα { Πλάτωνος " Πολιτεία ", Κεφ.
Θ 571 d,e }: " Όταν όμως ένας άνθρωπος έχει ρυθμίσει τη δίαιτα του με τους κανόνες της
υγιεινής και της σωφροσύνης, όταν, πριν παραδοθεί στον ύπνο, ξυπνάει το λογιστικό μέρος
της ψυχής του και το θρέψει με καλούς λόγους και σκέψεις και συγκεντρώνει σ' αυτές όλη
τη διάνοιά του, όταν χωρίς ούτε να στερήσει ούτε να παραφορτώσει το επιθυμητικό του,
του παραχωρεί όσο ακριβώς χρειάζεται για να αποκοιμηθεί και να μην έρχεται να
διαταράσσει το καλύτερο μέρος της ψυχής με τη χαρά ή τη λύπη του, αλλά το αφήνει να
νιώσει, ότι δεν γνωρίζει από τα περασμένα ή από τα παρόντα ή από τα μέλλοντα. Όταν
επίσης αυτός ο άνθρωπος κατευνάσει το θυμοειδές μέρος της ψυχής του και κοιμηθεί
χωρίς να έχει την καρδιά του ταραγμένη από οργή εναντίον άλλων. Όταν τέλος
καθησυχάζει αυτά τα δύο μέρη της ψυχής κρατώντας άγρυπνο μόνο το τρίτο, όπου εδρεύει
η φρόνηση, και έτσι αναπαυθεί, ξέρεις βέβαια ότι τότε το πνεύμα του αγγίζει όσο γίνεται
περισσότερο την αλήθεια... "
Όμως ο συμβολικός και αποκαλυπτικός χαρακτήρας των ονείρων συνεχίζει να ισχύει
και σήμερα, κόντρα στο μονόπλευρο ορθολογισμό που κυβερνά τη ζωή των περισσότερων
ανθρώπων της εποχής μας. Έτσι ο χημικός τύπος του βενζολίου ανακαλύφθηκε χάρη σ' ένα
όνειρο, πολλοί μεγάλοι μουσικοί έχουν δηλώσει ότι τις συνθέσεις τους τις άκουγαν πρώτα
στο όνειρό τους και ακόμα και η διάσημη συγγραφέας Αγκάθα Κρίστι τις περίπλοκες
υποθέσεις των αστυνομικών της διηγημάτων είχε δηλώσει ότι τις έβλεπε στον ύπνο της και

τις κατέγραφε το πρωί. Φαίνεται σίγουρο ότι ο διπλός χαρακτήρας των ονείρων είναι
πραγματικότητα. Άλλωστε και οι σκέψεις μας και η δράση της φαντασίας μας καθημερινά
δεν είναι το ίδιο; Οι σκέψεις ή θα είναι νοητικά παιχνίδια, πλάσματα τεχνητά του νου χωρίς
συγκεκριμένο και χρήσιμο συμπέρασμα, ή θα είναι σωστοί συλλογισμοί με αρχή και λογικό
τέλος. Και οι δράσεις της φαντασίας μας ανήκουν στο χώρο της δημιουργικής φαντασίας ή
θα είναι χίμαιρες φαντασιοπληξίας, ανώφελα είδωλα αφέλειας, άχρηστες εικόνες χωρίς
δομή και αρμονία. Ακόμη και οι πράξεις οι φυσικές που κάνουμε ή είναι σταθερές, σωστές
και δημιουργικές ή είναι ανώφελες, περιττές, σκέτη κίνηση χωρίς αντίκρισμα. Φαίνεται ότι
ο τριπλός κόσμος Σώματος, Ψυχής και Νου των αρχαίων είναι πραγματικότητα και σε
καθέναν από αυτούς οι δράσεις του ανθρώπου έχουν πάντα διπλό χαρακτήρα: Η θα
οδηγούν προς τα επάνω ή θα είναι παιδιά της άγνοιας και θα οδηγούν στο λάθος και στη
νοσηρή αδράνεια. Τα όνειρα λοιπόν δεν βρίσκονται έξω από αυτό το πλαίσιο. Και οι
αρχαίοι είχαν βρει έναν τρόπο για να δεχτούν στον ύπνο τους τα όνειρα που τους
οδηγούσαν σε θεραπείες.
Τι ήταν όμως η Εγκοίμηση και τα εγκοιμητικά ιερά και θεραπευτήρια;
Εγκοίμηση ήταν όλη η διαδικασία του να κοιμηθεί κανείς σ' έναν ιερό χώρο, ώστε
να δεχτεί ένα όνειρο αποκαλυπτικό είτε για θεραπευτικούς σκοπούς, είτε για να μάθει για
το μέλλον του. Εγκοιμητικά μαντεία υπήρξαν σε όλα τα μέρη του αρχαίου κόσμου. Το ίδιο
αρκετά υπήρξαν τα ιερά όπου ο θεραπευτικός χαρακτήρας προεξείχε. Οπωσδήποτε τέτοιο
ρόλο έπαιξαν όλα τα Ασκληπιεία αλλά και άλλα ιερά. Η Εγκοίμηση ή Εγκοιμητήριο ήταν ο
χώρος όπου ο πιστός ή οι πιστοί έπρεπε να πάνε να κοιμηθούν. Η πίστη οπωσδήποτε
έπαιζε σημαντικό ρόλο. Εδώ ας θυμηθούμε και τα λόγια του ίδιου του Χριστού σε ασθενή
που θεράπευσε: Πήγαινε, η πίστη σου σ' έσωσε. { Κατά Λουκάν 17,19 }
Στην Ελλάδα οι πιο διάσημοι ιεροί χώροι όπου λειτούργησαν εγκοιμητήρια για
θεραπευτικούς σκοπούς ήταν το Ασκληπιείο της Επιδαύρου, το Αμφιαράειο του Ωρωπού
και το Τροφώνιο Άντρο στη Λιβαδειά. Από όλα τα μέρη της Ελλάδας ασθενείς συνέρεαν στα
ιερά αυτά να θεραπευτούν με τη συνδρομή της θεότητας. Έτσι βλέπουμε να υπάρχουν εκεί
ερείπια, κυρίως στην Επίδαυρο και στο Αμφιαράειο, τα οποία μαρτυρούν το μεγαλείο που
είχαν στην ακμή τους που διάρκεσε αιώνες. Και σήμερα άλλωστε υπάρχουν ναοί όπου κατ'
εξοχήν ο κόσμος πηγαίνει για θεραπεία, όπως η Παναγία της Τήνου και η Παναγία της
Λούρδης στη Γαλλία.

Ποια ήταν όμως η διαδικασία της Εγκοίμησης;
Αφού έφτανε ο ενδιαφερόμενος στον ιερό χώρο, γινόταν δεκτός από τους
ανθρώπους και τους ιερείς του θεραπευτηρίου, στους οποίους ήταν καταμοιρασμένοι οι
ρόλοι των διαφόρων λειτουργημά- των του ιερού. Φαίνεται ότι οι ιερείς ήταν γνώστες των
διαφόρων περιπτώσεων ασθενειών, αλλά γενικά, αφού γινόταν μια πρώτη " εξέταση " του
πάσχοντα, οι γενικές κατευθύνσεις ήταν παρόμοιες: Αρχικά μια σωστή δίαιτα ή και
νηστείες, παραμονή και περίπατοι μέσα στους ιερούς χώρους, οι οποίοι ήταν
διαμορφωμένοι κατάλληλα ώστε να ξεκουράζουν το πνεύμα των ασθενών. Επαφή με τους

λειτουργούς του ναού-θεραπευτηρίου οι οποίοι οδηγούσαν την ψυχή και το νου σε μια
ανάταση και ψυχική θεώρηση των πραγμάτων. Γίνονταν εξαγνιστικά λουτρά με κρύο και
θερμό νερό. Η χρήση του νερού και μάλιστα τρεχούμενου ήταν πολύ βασική. Έτσι
βλέπουμε να υπάρχουν σε όλα τα ιερά πηγές, ειδικές εγκαταστάσεις, και ό,τι άλλο ήταν
απαραίτητο για τη χρήση του νερού. Ακόμη φαίνεται ότι υπήρχε πρόγραμμα με ασκήσεις
γυμναστικής και γίνονταν μαλάξεις και επαλείψεις με λάδι του σώματος των ασθενών.
Επίσης έπιναν τσάι από διάφορα βότανα αλλά και μείγματα θεραπευτικά διάφορα, τα
οποία οπωσδήποτε είχαν θεραπευτική και κυρίως κατευναστική δραστηριότητα, γιατί όλα
αυτά προηγούνταν της εγκοίμησης. Μάλιστα μερικές φορές ο άρρωστος γινόταν καλά πριν
χρειαστεί να ακολουθήσει η υπόλοιπη διαδικασία. Aφού λοιπόν είχε προετοιμαστεί
κατάλληλα ο άρρωστος και οι ιερείς, εξετάζοντας τα σπλάχνα των ζώων από ορισμένες
θυσίες, αποφαίνονταν ότι ο θεός ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας, τότε προχωρούσαν
παρακάτω. Ο ασθενής έπρεπε να θυσιάσει ένα ζώο και να κοιμηθεί το βράδυ πάνω στο
δέρμα του. Η όλη διαδικασία με νηστείες, διαλογισμούς, καθάρσεις, σωστό
προσανατολισμό και ψυχής και πνεύματος και ακόμη με συνοδό την πίστη του ασθενή και
τις οδηγίες των ιερέων, οδηγούσε τη νύχτα σε ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Με διάφορους
τρόπους ο θεός, ο οποίος μπορεί και να εμφανιζόταν στο όνειρο του ασθενή, έδειχνε στον
ασθενή τον τρόπο και το είδος θεραπείας που έπρεπε να ακολουθήσει. Το πρωί ο
άρρωστος έλεγε το όνειρο στους ιερείς και αυτοί το αποκρυπτογραφούσαν. Κατόπιν
έφευγε, αφού έκανε μια ευχαριστήρια προσφορά στο θεό. Εδώ ας παρατηρήσουμε ότι η
όλη διαδικασία είναι σαμανικού χαρακτήρα. Οι περιπτώσεις θεραπείας φαίνεται ήταν
πάμπολλες και γι' αυτό επί αιώνες τα ιερά άκμαζαν και χιλιάδες αφιερώματα πιστών
υπήρχαν σ' αυτά. Συνήθως ήταν ομοιώματα των μελών του σώματος που θεραπεύτηκαν,
κάτι που γίνεται και σήμερα στις εκκλησίες μπροστά στις θαυματουργές εικόνες. Στα ιερά
αυτά θεραπευτήρια υπήρχαν ναοί του Ασκληπιού ή όποιας άλλης θεότητας ή ήρωα
θεραπευτή ήταν αφιερωμένοι -διάφορα κτίσματα με μορφή ξενώνων, κρήνες, άλση,
θέατρα, λουτρά και άλλα. Το εγκοιμητήριο ήταν ένα συγκεκριμένο κτίσμα μέσα στο οποίο
γίνονταν οι εγκοιμήσεις των ασθενών. Σε κάθε ιερό βέβαια υπήρχαν κάποιες
ιδιαιτερότητες. Έτσι στην Επίδαυρο, σύμφωνα με μία εκδοχή, ο άρρωστος οδηγούνταν σε
ένα σπειροειδή, υπόγειο διάδρομο κάτω από τον περίφημο θόλο. Δεν είναι γνωστά αυτά
τα οποία διαδραματίζονταν εκεί. Στο Τριφώνιο Άντρο ο ασθενής έπρεπε να περάσει μέσα
από μία μικρή οπή στο βάθος του άντρου, κρατώντας προσφορές στα χέρια του. Λέγεται
ότι μετά του ήταν πολύ δύσκολο να διηγηθεί την εμπειρία του.{ Μια τέτοια εμπειρία
αφηγείται ο Πλούταρχος στο βιβλίο του "Περί του Σωκράτους δαιμονίου ". Είναι ο
περίφημος μύθος του Τιμάρχου }
Όμως παρά τις ιδιαιτερότητες, παντού όπου υπήρχαν ιερά θεραπείας με εγκοίμηση
ο άξονας ήταν ίδιος: ύπνος με στόχο ένα αποκαλυπτικό όνειρο. Ο ύπνος λοιπόν και το
όνειρο ήταν το μέσον για τη θεραπεία. Να έχουμε όμως υπόψη ότι πολλές φορές στα
αρχαία μυστήρια ο ύπνος ήταν μέσα στο τυπικό και αποτελούσε ένα είδος συμβολικού
θανάτου προσωρινού, κατά τη διάρκεια του οποίου ο μυούμενος περνούσε σημαντικές
εμπειρίες και μετά επέστρεφε ανανεωμένος, ξαναγεννημένος. Μάλιστα ο μυητικός ύπνος

λάβαινε χώρα δίπλα σε πηγές, ποτάμια και γενικά τρεχούμενα νερά, κάτι που το
συναντούμε και στα εγκοιμητήρια. Οι εγκοιμήσεις λοιπόν δεν ήταν κάτι τυχαίο, αλλά ένα
τμήμα της μυστηριακής γνώσης που χρησιμοποιούνταν προς όφελος του λαού, ο οποίος
ενδιαφερόταν να γίνει καλά από τις αρρώστιες.
Έτσι καταλαβαίνουμε ότι οι μυστηριακές γνώσεις -και εδώ συγκεκριμένα όσες είχαν
σχέση με την απόκρυφη τότε επιστήμη της Θεραπευτικής- δεν ήταν τόσο αποκομμένες από
τον απλό κόσμο, αλλά ήταν στη διάθεση όσων ζητούσαν θεραπεία. Για όσους ήθελαν να
προχωρήσουν πιο πέρα, πίσω από τα κατά τόπους ιερά υπήρχαν τα Μυστήρια, τα οποία
πρόσφεραν σ' έναν πυρήνα ανθρώπων τη δυνατότητα της Μύησης, δηλαδή του
περάσματος σ' ένα ανώτερο επίπεδο συνείδησης, όπως αυτό στο οποίο είχαν φτάσει οι
μεγάλοι φιλόσοφοι, τραγικοί ποιητές, πολιτικοί και άλλοι σημαντικοί άνθρωποι της
προκλασσικής
και
κλασσικής
αρχαιότητας.
Η
εγκοίμηση
λοιπόν
ήταν
ένας "μυητικός"τρόπος θεραπείας που εφαρμοζόταν με επιτυχία στα αρχαία
θεραπευτήρια, όταν ακόμη η άσκηση της θεραπείας ήταν ιερό λειτούργημα και όχι
κερδοφόρο επάγγελμα όπως είναι σήμερα.

Η Ιατρική Στους Ελληνιστικούς Χρόνους
Στην Αλεξάνδρεια της εποχής των Πτολεμαίων άκμασαν όλες οι επιστήμες, υπό την
προστασία και την οικονομική υποσήριξη των ηγεμόνων. Ερευνητές άπ'όλα τα γνωστικά
πεδία συνέρεαν στην πόλη για να μελετήσουν φιλοσοφία, μαθηματικά, ιστορία, ποίηση και
ιατρική. Η σπουδή της Ιατρικής στο Μουσείο της Αλεξάνδρειας έγινε παγκόσμια γνωστή. Ο
Ηρόφιλος και ο Ερασίστρατος έζησαν τον 3ο αιώνα π.χ. και συνέβαλαν με τις μελέτες τους
στην πρόοδο της επιστημονικής ιατρικής σκέψης και μεθοδολογίας. Ο Ηρόφιλος ανέπτυξε
τη θεωρία της διαγνωστικής αξίας του σφυγμού για την κλινική ιατρική, εξελίσσοντας τη
διδασκαλία του δασκάλου του Πραξαγόρα και διέκρινε τις διάφορες ποσοτικές αλλά και
ποιοτικές παραλλαγές του σφυγμού, που μπορούν να υποδηλώσουν υποκείμενες
παθήσεις. Ο Ερασίστρατος έκανε σημαντικές προόδους στην ανατομία. Περιέγραψε με
ακρίβεια τον εγκέφαλο, διακρίνοντας τον εγκεφαλικό φλοιό από την παρεγκεφαλίδα,
καθόρισε τον εγκέφαλο ώς σημείο αφετηρίας όλων των νεύρων, διέκρινε τα αισθητικά από
τα κινητικά νεύρα και διαπίστωσε πως αυτά δεν είναι κοίλα, όπως νομιζόταν, αλλά
συμπαγή και γεμάτα με ιστό που μοιάζει μ'εκείνονμ του νωτιαίου μυελού. Επίσης,
μελετώντας την καρδιά, διέκρινε πρώτος τη συστηματική άπ' την πνευμονική κυκλοφορία.
Στην πρόοδο της ανατομίας θεωρείται ότι βοήθησαν οι ιδέες του Πλάτωνα και του
Αριστοτέλη για τη μικρή σημασία που έχει το σώμα μετά το θάνατο, αφού αυτό αποτελεί
μόνο ένα προσωρινό όχημα για την αθάνατη ψυχή. Επίσης η μεγάλη πρόοδος της
χειρουργικής καταδεικνύεται από τη μεγάλη ποικιλία χειρουργικών εργαλείων της
Ελληνιστικής και της Ρωμαϊκής κυρίως εποχής, φτιαγμένων από ατσάλι ή μπρούντζο, που η
ακρίβεια στη σχεδίαση και την κατασκευή τους συχνά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τους
σύγχρονους διαδόχους τους.

Φάρμακα και Βότανα
Τα διάφορα φυτά στην αρχαιότητα εκτός από το να καλύπτουν τις διατροφικές
ανάγκες των ανθρώπων, χρησιμοποιούνταν επίσης στον καλλωπισμό, αλλά και στην
παραγωγή διαφόρων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Οι Μινωίτες και οι Μυκηναΐοι
χρησιμοποιούσαν ρίζες, ξύλα, φλοιούς, άνθη, βλαστούς, καρπούς, σπόρους, έλαια και
ρητίνες από διάφορα φαρμακευτικά φυτά και βότανα τα οποία φύονταν στην Ελλάδα.
Ταυτόχρονα πραγματοποιούσαν εισαγωγή πρώτων υλών φυτικής προέλευσης, εξάγοντας
παράλληλα δικά τους αρωματικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Πολλά μάλιστα από τα
προϊόντα αυτά πέρα από το φαρμακευτικό, θρησκευτικό και τελετουργικό ρόλο τους,
χρησιμοποιούνταν επίσης και σε διάφορες μαγείες. Ο ελλαδικός χώρος λόγω της
συστάσεως του εδάφους, της φυσικής του διαμόρφωσης, αλλά και του κλίματός του,
διέθετε πλουσιότατη χλωρίδα από την αρχαιότητα, με την Κρήτη να αποτελεί έναν
βοτανολογικό παράδεισο.
Οι Μινωίτες (2500-1400 π.Χ.) γνώριζαν τις φαρμακευτικές και αρωματικές ιδιότητες
των φυτών και εκμεταλλεύονταν την πλούσια βλάστηση του νησιού για την παρασκευή
αρωμάτων, αλοιφών, καλλυντικών και φαρμάκων. Στις πήλινες πινακίδες μάλιστα της
γραμμικής Β περιλαμβάνονται διάφορα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, όπως ο
κορίανδρος (κόλιαντρο), η κύππερις, το σφάκον ή αλελίσφακον του Διοσκουρίδου
(φασκομηλιά), το κρίταμον ή Κρίθμον το παράλιον, η μαστίχη από τη ρητίνη της
τερεμίνθου, το φοινίκιον ή λάδανον από το φυτό Κίστος ο κρητικός (αγριοροδανιά ή
μεταξόχορτο). Επίσης οι Μινωίτες χρησιμοποιούσαν τον κρόκο τον ήμερο, τον κρίνο, τη
μυρτιά, την ίριδα, τη μαντζουράνα, το μάραθο, τον άνηθο, τον ασπάλαθο, τη Μήκωνα την
υπνοφόρο, τον Στύρακα τον φαρμακευτικό, τον κέδρο, το κυπαρίσσι, το ελαιόλαδο και
πολλά άλλα.
Οι Μυκηναΐοι μεταξύ άλλων χρησιμοποιούσαν την κύπερη, το φασκόμηλο, το
κύμινο, τον κορίανδο, την ίριδα, το μάραθο, τη μαντζουράνα, το γλυκάνισο, τη μυρτιά, το
ελαιόλαδο, ενώ ο Όμηρος αναφέρει διάφορα αρωματικά έλαια, καλλυντικά και
φαρμακευτικά σκευάσματα.
Στην ελληνική μυθολογία γίνονται αναφορές σε διάφορα φαρμακευτικά και
θαυματουργά βότανα, όπως για παράδειγμα σ' αυτό με το οποίο ο μάντης Πολύιδος
ανέστησε το Γλαύκο, γιο του βασιλιά Μίνωα. Στην Οδύσσεια αναφέρεται πως η Κίρκη έριξε
μέσα στο κρασί των συντρόφων του Οδυσσέα μαζί με άλλα συστατικά και διάφορα κακά
βότανα, τα λυγρά φάρμακα, τα οποία προκαλούσαν αμνησία, για να τους κάνει να
λησμονήσουν την πατρίδα τους, ενώ με φάρμακο άλειψε τους συντρόφους για να τους
επαναφέρει πάλι στην ανθρώπινη μορφή τους. Ο Ερμής ήταν αυτός που είχε δώσει μόλις
πριν στον Οδυσσέα ένα βότανο, το μώλυ, το αντίδοτο των λυγρών φαρμάκων, για να τον
προστατέψει από τη μαγεία της Κίρκης. Όμως και οι μεγάλοι γιατροί της αρχαιότητας,
όπως ο Ιπποκράτης και ο Γαληνός μιλούν για τη σημασία της διαίτης και των βοτάνων στην
πρόληψη και τη θεραπεία των διαφόρων ασθενειών.
Γενικά από την εποχή του Ομήρου ήδη αναφέρονται φάρμακα ανδροφόνα ρή
θυμοφθόα, δηλαδή δηλητηριώδη βότανα με τα οποία επάλειφαν τα βέλη ή δηλητηρίαζαν
την τροφή, φάρμακα ήπια ή οδυνήφατα τα οποία ήταν παυσίπονα, αλλά και φάρμακα
λυγρά τα οποία προκαλούσαν αμνησία, καθώς και το μώλυ, από το μωλύω που σημαίνει
αφανίζω, ως αντίδοτο των λυγρών φαρμάκων. Στον Όμηρο αναφέρεται επίσης
το νηπενθές, με φαρμακοδυναμική δράση, ως κατευναστικό και παυσίλυπον, καθώς και

ένα είδος γάζας η ονομαζόμενη σφενδόνη από καλοστριμμένο μαλλί προβάτου για να
περιδένονται τα τραύματα.
Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Ηρόδοτος, ο Θεόφραστος, ο Ιπποκράτης, ο
Διοσκουρίδης και άλλοι αναφέρουν λεπτομέρειες σε σχέση με αρώματα, αλοιφές,
καλλυντικά και φάρμακα των οποίων η παρασκευή στηρίζονταν σε φαρμακευτικά και
αρωματικά φυτά και βότανα.

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ο Ιπποκράτης υποστηρίζει πως η τροφή μπορεί να γίνει και φάρμακο. Τα βότανα
χρησιμοποιήθηκαν σε θεραπευτικές πρακτικές ως φαρμακευτικά είδη αλλά και ως φορείς
της θεϊκής ευλογίας. Οι αρχαίοι Θεοί συνδέθηκαν με τα φυτά και τα δέντρα: Δάφνη Απόλλωνας,
Μαρούλι
Άδωνις
,Λεύκη
Δίας,
Ελιά
Αθήνα.
Σημαντικός ήταν ο ρόλος των φυτών στον πόλεμο, αφού οι πληγές των πολεμιστών
γιατρεύονταν με βότανα. Η ίδια η θεά Αφροδίτη έψαξε στην Κρήτη και έκοψε δίκταμο για
να γιατρέψει το λαβωμένο Αινεία που ο μύθος λέει ότι ήταν γιος της.
Ο διαχωρισμός ανάμεσα στην τροφή και το φάρμακο ήταν δύσκολη υπόθεση. Οι
περισσότεροι γιατροί συμφωνούσαν με την άποψη του Ιπποκράτη ότι η τροφή είναι
ταυτόχρονα και φάρμακο. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους υπήρχαν βότανα που
αδυνάτιζαν όπως τo σκόρδο, τo κάρδαμο, τo πράσο. Η ρίγανη, η μέντα, ο δυόσμος, το
φλισκούνι, η θρούμπα, το θυμάρι προσφέρονταν χλωρά, πριν ξεραθούν, γιατί αν ξεραθούν
μετατρέπονται σε φάρμακα.

ΒΟΤΑΝΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΩΣ ΤΙΣ
ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ
Τα αρωματικά φυτά και βότανα είχαν μια ιδιαίτερη θέση σους ανθρώπους όλων
των λαών και όλων των εποχών. Πάντα θεωρήθηκαν σα γενναιοδωρία της μητέρας Φύσης
αλλά και έκφραση της ομορφιάς. Μας προσφέρουν τροφή, οξυγόνο, άρωμα, ομορφιά και
γενικότερα υγεία. Σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν περιοχές που είχε αναπτυχθεί η
βοτανοσυλλογή για θεραπευτικούς σκοπούς. Τέτοιοι τόποι ήταν τα βουνά της Πίνδου, η
Κρήτη, ο Ταΰγετος, το Άγιο Όρος και άλλα μέρη. Η συλλογή των βοτάνων απαιτούσε
μυστικότητα και προσοχή για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. Ακόμη κι ο
πρωτόγονος άνθρωπος είχε ανακαλύψει ότι πολλά φυτά-βότανα βοηθούσαν τους
ανθρώπους να ξεπεράσουν δύσκολες αρρώστιες. Στα αρχαία χρόνια πίστευαν πως ο
Προμηθέας ήταν αυτός που δίδαξε τους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιούν τα βότανα για
θεραπευτικούς σκοπούς. Ο βαθύτερος γνώστης όμως των βοτάνων ήταν ο κένταυρος
Χείρων. Βότανα, όπως το Κενταύριον και το Χειρώνιον φέρουν ακόμα το όνομά του. Οι
πληροφορίες που έχουμε για τη χρήση των βοτάνων από τα αρχαία χρόνια είναι αρκετές.
Έχουν βρεθεί πινακίδες που αναφέρονται σε βότανα στα ανάκτορα της Κνωσού, της Πύλου,
των Μυκηνών. Αποτέλεσαν πρώτη ύλη στη βιοτεχνική παραγωγή, στην ιατρική, στην
αρωματοποιία, τη βαφική, πιθανότατα και στην κουζίνα. Ακόμα βρίσκουμε βότανα και σε
προσφορές σε θεούς ή σε νεκρούς. Μερικά απ' τα βότανα που αναφέρονται είναι το
κόλιαντρο, το κύμινο, το σησάμι, το σέλινο, το μάραθο, ο κρόκος, η μέντα, ο δυόσμος, το
κρίταμον, ο σχίνος και πολλά άλλα. Αναφορές για τα βότανα βρίσκουμε ακόμη σε
αιγυπτιακούς παπύρους και συμπεραίνουμε ότι τα χρησιμοποιούσαν για τις θεραπευτικές

τους ιδιότητες εδώ και 4.000 χρόνια. Επίσης οι Κινέζοι, οι Βαβυλώνιοι και οι Σουμέριοι
εκτιμούσαν τη θεραπευτική τους αξία.
Είναι γνωστό πως ο άνθρωπος αναζήτησε από την αρχαιότητα φάρμακα στη φύση.
Πολλοί είναι οι μύθοι που μας λένε πως επιστράτευσαν το οπλοστάσιο της φύσης για να
περιποιηθούν τις πληγές των πολεμιστών. Οι γνώσεις μας για τα βότανα της κλασσικής
εποχής είναι αρκετές για να κατανοήσουμε το ρόλο τους στην ιατρική και τη διατροφή.
Άλλωστε οι γιατροί της αρχαιότητας αναφέρουν πολύ συχνά τους τρόπους χρήσης των
φυτών.
Αν οι άνθρωποι ζούσαν σωστά και τρέφονταν σωστά, τότε δεν θα υπήρχε η ιατρική,
επειδή δεν θα υπήρχαν αρρώστιες όπως έλεγε ο Ιπποκράτης. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της
ιατρικής, κατέγραψε περίπου 400 είδη βοτάνων που η χρήση τους ήταν γνωστή κατά τον
5ο αιώνα π.Χ. Και αναφέρθηκε στις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Πίστευε πως ο
γλυκάνισος σταματούσε το φτέρνισμα, το θυμάρι ήταν αποχρεμπτικό, η μέντα σταματούσε
τον εμετό, η μαντζουράνα και η θρύμπα περιόριζαν την έκκριση της χολής.
Ο Θεόφραστος στο έργο του "Περί φυτών ιστορίας" πλουτίζει τις γνώσεις μας για τις
θεραπευτικές τους ιδιότητες. Ακολουθώντας το Μέγα Αλέξανδρο κατέγραψε σημαντικό
αριθμό φυτών σε χώρες γύρω από την ανατολική Μεσόγειο πριν προχωρήσουν στα
ενδότερα.
Ο κυριότερος εκπρόσωπος της βοτανολογίας, ο Διοσκουρίδης, στο έργο του "Περί
ιατρικής" αναφέρει 500 είδη φυτών, 40 απ΄τα οποία είναι γνωστά και σήμερα.
Γεγονός που φανερώνει την καθημερινή χρήση τους, ήταν η εμφάνιση της Αγίας
Αναστασίας, που εικονίζεται συχνά στη βυζαντινή τέχνη με μπουκαλάκια φαρμάκων και
βότανα στο χέρι. Ονομάστηκε φαρμακολύτρα, αυτή που σώζει με φάρμακα τους
ανθρώπους, αφού έτρεχε στις φυλακές όπου υπήρχαν Χριστιανοί φυλακισμένοι και
θεράπευε τις πληγές τους με βότανα και φάρμακα. Στην Ελλάδα θεωρείται Αγία-γιατρός
και αγία των βοτάνων. Η μεγάλη ακμή της βοτανολογίας σημειώθηκε το Μεσαίωνα.
Σημαντική ήταν η συμβολή του βοτανολόγου-ιατρού Παράκελσου που πρέσβευε τη χρήση
του μεγάλου φαρμακείου της φύσης. Η χρησιμοποίηση των αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών συνεχίστηκε από τότε για να φθάσουμε στην εποχή μας, που η
επιστήμη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει κι άλλα φυτά τόσο στην παρασκευή φαρμάκων
όσο και στην παρασκευή καλλυντικών και τροφίμων από το φαρμακείο της φύσης.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
Αβρουνιές : Ανήκουν στα βότανα του Κένταυρου Χείρωνα, που ο Διοσκορίδης ονομάζει
αγριόκλημα και συνιστά τους καρπούς του για τις φακίδες και τους λεκέδες του δέρματος.
Στη σημερινή ομοιοπαθητική, από τη ρίζα της αβρουνιάς, εξάγεται μια ουσία που γιατρεύει
τα εγκαύματα του ήλιου.
Αγιάννης : Είναι ψηλό φυτό με δυνατή μυρωδιά, πού φυτρώνει στα βουνά. Στα νεώτερα
χρόνια το μεταχειρίζονταν για να κάνουν μοσχάτο το κρασί. Το επιστημονικό όνομα του
είδους (Salvia sclarea) προέρχεται από το λατινικό clarus, πού σημαίνει καθαρό, πράγμα
πού δείχνει ότι το χρησιμοποιούσαν για τα μάτια. Όταν βάλουμε ένα σπόρο του φυτού
κάτω από το βλέφαρο δημιουργείται μια κολλώδης ουσία πού βοηθά αποτελεσματικά στην
αποβολή κάθε ξένου σώματος από το μάτι.

Αγκαθιά ή Παπαδίτσα : Ήταν γνωστή στην αρχαιότητα με το όνομα “ηρύγγιον”. Πιθανόν το
όνομα να προέρχεται από την ερυγή (ρέψιμο), αφού ο Διοσκορίδης και ο Θεόφραστος
συνιστούσαν τη ρίζα του για τα φουσκώματα του στομαχιού.
Αγριοκαπαριά : Οι τοξικές ιδιότητες της αγριοκαππαριάς ή ψόφου ήταν γνωστές στους
αρχαίους πού τη χρησιμοποιούσαν σαν δόλωμα για τα ζώα. Τα φύλλα, όπως αναφέρει ο
Διοσκορίδης, τα έκαναν μικρά ψωμάκια και τα έδιναν στ' αδέσποτα σκυλιά, στις αλεπούδες
και στους λύκους. Όταν τα έτρωγαν τα ζώα πάθαιναν παράλυση στα πόδια τους.
Αμάρανθος : Χρησιμοποιούνταν για φάρμακο των ματιών και των αυτιών, ενώ τα φύλλα
του μέσα σε κρασί τα έπαιρναν για την ταινία του εντέρου.
Αμυγδαλιά : Στην αρχαιότητα το δέντρο ήταν γνωστό με τα ονόματα αμυγδαλέα,
αμυγδάλη, αμύγδαλος ο δέκαρπος κ.α. Θεωρείται σύμβολο της ξαναγεννημένης φύσης
μετά τον πρόσκαιρο χειμερινό θάνατο. Λένε πως ο βασιλιάς της Θράκης Σίθωνας είχε μια
θυγατέρα, τη Φυλλίδα, που θέλησε να την παντρέψει με το Δημοφώντα, γιο του ήρωα
Θησέα. Ο Δημοφώντας φεύγοντας για μακρινό ταξίδι της υποσχέθηκε πως γρήγορα θα
γυρνούσε να την πάρει. Η Φυλλίδα τον αποχαιρέτησε και περίμενε. Πέρασαν πολλά χρόνια
και ο Δημοφώντας δεν γύρισε. Απελπισμένη η βασιλοπούλα που τον έχασε για πάντα πήγε
και κρεμάστηκε σ΄ ένα δέντρο. Το δέντρο κράτησε την ψυχή της άμοιρης κόρης κι από τότε
δεν ξανάβγαλε φύλλα ούτε άνθισε πια. Κάποτε με τα χιόνια του Γενάρη γύρισε ο γιος του
Θησέα. Σαν έμαθε τον τραγικό χαμό της αγαπημένης του πήγε, αγκάλιασε το δέντρο και
αυτό άρχισε να βγάζει τρυφερά φύλλα και άνθη. Η ψυχή της βασιλοπούλας ένιωσε χαρά με
το γυρισμό του Δημοφώντα μα δεν ξαναπήρε την ανθρώπινη μορφή της. Έμεινε δέντρο και
κάθε χρόνο το Γενάρη, στολίζεται με κάτασπρα λουλούδια. Στην Ελλάδα καλλιεργείται από
την αρχαιότητα, αφού από τότε ήταν γνωστές οι φαρμακευτικές ιδιότητές της. Ο Έλληνας
γιατρός του 1ου μ. Χ. αιώνα Διοσκορίδης αναφέρει πως το αμυγδαλέλαιο το
χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι ως φάρμακο καθώς και για την παραγωγή μύρου. Ο
Θεόφραστος κάνει λόγο για τη χρήση της ρητίνης του δέντρου στη φαρμακευτική. Ο
Ιπποκράτης αναφέρει το αμύγδαλο ως πολύτιμο βοηθό της ιατρικής, ενώ ο Αριστοτέλης
εξαίρει τους χυμούς των ανθών του ως τροφή των μελισσών.
Αντράκλα : Είναι αυτοφυής στην Ελλάδα και σκεπάζει το καλοκαίρι με τα ανθεκτικά στη
ξηρασία σαρκώδη φύλλα της, τα ακαλλιέργητα μέρη. Οι αρχαίοι γιατροί είχαν αναγνωρίσει
στα φύλλα της δροσιστικές ικανότητες. Ο Διοσκορίδης συνιστά την “ανδράχνη”, όπως την
ονομάζει, για τον πονοκέφαλο, το έλκος του στομαχιού, τα νοσήματα της κύστης και της
σπλήνας, για την καούρα του στομαχιού και για τα μάτια. Στην λαϊκή ιατρική, η αντράκλα
θεωρείται ακόμα και σήμερα σαν διουρητική και χρήσιμη στις χολολιθιάσεις.
Αδωνίδα : Ήταν φάρμακο για τα δόντια. Βρασμένη με ξύδι χρησιμοποιούνταν σαν
καταπραϋντικό του πονόδοντου, σύμφωνα με τον Διοσκορίδη.
Απήγανος : Ήταν φημισμένος σαν αντίδοτο στα δαγκώματα των φιδιών και άλλων
δηλητηριάσεων, αλλά και σαν αποτελεσματικό φάρμακο για τη δύσπνοια σύμφωνα με το
Διοσκορίδη. Οι Ιπποκράτειοι χρησιμοποιούσαν τον απήγανο για την υστερία, ενώ κατά τον
Ιπποκράτη ήταν το κύριο συστατικό του περίφημου αντίδοτου στο δηλητήριο του
Μιθριδάτη. Ό Αθηναίος λέει πώς οι καλεσμένοι του Κλέαρχου από την Ηράκλεια έτρωγαν

προληπτικά απήγανο γιατί ήξεραν ότι ο τύραννος είχε σκοπό να τους δηλητηριάσει με
ακόνιτον.
Αριστολοχία : Η λέξη αριστολοχία σημαίνει “άριστη γέννα” και αναφέρεται στη
παραδοσιακή χρήση του νωπού χυμού του φυτού για την πρόκληση τοκετού και την
αποτροπή μολύνσεων μετά τη γέννα. Ο Θεόφραστος αναφέρει ότι το φυτό
χρησιμοποιούνταν για να θεραπεύει ανωμαλίες της μήτρας, δείγματα ερπετών και έλκη
στο κεφάλι.

ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΗΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Στην αρχαιότητα η Σοκότρα λεγόταν Διοσκορίδιος νήσος λόγω ενός δικού μας
Έλληνα βοτανολόγου Διοσκουρίδη.
Ο Διοσκορίδης στα βιβλία του «Περί ύλης ιατρικής» αναφέρει για την Αλόη
¨αποτοξινώνει το στομάχι, βοηθά στο έλκος, στη φαγούρα, στους ερεθισμούς του
δέρματος, στις αιμορροΐδες, στα χτυπήματα και στους μώλωπες κλπ.»
Τα βιβλία του Διοσκουρίδη είναι τόσο σημαντικά που είναι το δεύτερο βιβλίο που
τυπώθηκε στην ιστορία της τυπογραφίας μετά την Αγία Γραφή.
Ο Διοσκουρίδης είναι, μετά τον πατέρα της βοτανολογίας Θεόφραστο (372-287 π.Χ.), ο
θεμελιωτής της φαρμακολογίας.
Μέσα από το πεντάτομο έργο του «Περί ύλης ιατρικής» κέρδισε μαζί με τον
Ιπποκράτη και τον Γαληνό, την ύψιστη θέση στην ιστορία της ιατρικής. Το έργο του, με
μοναδικές απεικονίσεις φαρμακευτικών φυτών, έχει πρακτική αξία έως σήμερα.

Η ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΤΑΝΟΛΟΓΙΑ
Από τα προϊστορικά ακόμη χρόνια, η φύση αποτελούσε για τον άνθρωπο πηγή
κάλυψης όλων των βιοτικών του αναγκών. Οι περίεργες διαμορφώσεις και
βαθουλώσεις των βουνών ήταν για πολλά χρόνια ο τόπος κατοικίας των ανθρώπων
της εποχής, ενώ τα φυτά ,αρχικά τα αυτοφυή και κατόπιν (όσο ο χρόνος παραμονής
σε ένα τόπο αυξανόταν) τα καλλιεργήσιμα, αποτελούσαν τροφή για τον αρχαίο
άνθρωπο.
Αυτή η συνεχής και αναπόφευκτα αδιάλειπτη επαφή του ανθρώπου με τη φύση σε
συνδυασμό με τις διαρκείς μετακινήσεις του (όταν πλέον μια περιοχή δεν μπορούσε να
καλύψει τις διατροφικές του απαιτήσεις) του έδωσαν τη δυνατότητα να παρατηρήσει την
ποικιλομορφία και την πολυδιάστατη επίδραση των φυσικών αγαθών στον ανθρώπινο
οργανισμό.
Τα σημάδια της καθημερινότητας, η σύμφυτη περιέργεια της ανθρώπινης φύσης
και η δύναμη του ενστίκτου επέτρεψαν τον άνθρωπο να διακρίνει τα δηλητηριώδη
από τα μη φυτά, αλλά και παράλληλα να ανακαλύψει τις όποιες θεραπευτικές ιδιότητες
για την αντιμετώπιση των εκάστοτε προβλημάτων υγείας. Αρχικά, η μετάδοση της
γνώσης γύρω από τα φυτά και τις ιδιότητές τους γινόταν προφορικά, από στόμα σε
στόμα και από νομάδα σε νομάδα, μέχρις ότου αρχίσουν οι γραπτές αναφορές σε
τοίχους σπηλαίων και ταφών, σε πάπυρους και περγαμηνές. Μόλις το 6000π.Χ, οι
Σουμέριοι χάραξαν τις γνώσεις τους από τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά σε
πλάκες αργίλου, και αργότερα ακολούθησαν οι Κινέζοι και οι Έλληνες. Η κινέζικη

φαρμακευτική χρονολογείται από το 4000 π.Χ και θεωρείται η πρώτη γραπτή
αναφορά φαρμακευτικών φυτών. Οι Αιγύπτιοι -και όχι μόνο- χρησιμοποιούσαν τα φυτά
σε θρησκευτικές τελετές, καθώς και για τη μουμιοποίηση των νεκρών. Πινακίδες που
αναφέρονται σε βότανα έχουν βρεθεί στα ανάκτορα της Κνωσού, της Πύλου, των
Μυκηνών, ενώ δεν είναι λίγοι οι μύθοι για τη θεραπευτική χρήση του οπλοστασίου της
φύσης. Ένας μύθος λέει πως η Αφροδίτη έτρεξε στην Κρήτη και έκοψε δίκταμο για να
γιατρέψει το λαβωμένο Αινεία, ενώ αντίστοιχες αναφορές υπάρχουν και στα έργα του
Ομήρου. Η ρίζα του φυτού Μανδραγόρας (περιέχει αλκαλοειδή, όπως υοσκυαμίνη,
σκοπολαμίνη και ατροπίνη) χρησιμοποιείτο ήδη από την ομηρική εποχή ως υπνωτικό,
αλλά και ως παυσίπονο.

Λοιμός
Ο λοιμός στην Αρχαία
Πελοποννησιακου πολέμου

Αθήνα

κατά

την

διάρκεια

του

O λοιμός της αρχαίας Αθήνας αποτέλεσε έναν από τους αποφασιστικούς παράγοντες για
την έκβαση του Πελοποννησιακού Πολέμου και το τέλος της αθηναϊκής κυριαρχίας στη
Μεσόγειο. Ο λοιμός ξέσπασε κατά την πολιορκία της
Αθήνας από τους Σπαρτιάτες, στην αρχή του
καλοκαιριού του 430 π.Χ. και μέχρι το καλοκαίρι του 428
π.Χ. κυριολεκτικά αποδεκάτισε τον πληθυσμό της πόλης.

Επειτα από μία βραχεία περίοδο ύφεσης, η επιδημία
ξέσπασε ξανά στη διάρκεια του χειμώνα του 427 π.Χ. και
διήρκεσε μέχρι τον χειμώνα του 426 π.Χ. Υπολογίζεται
ότι περίπου ένας στους τρεις κατοίκους της Αθήνας
χάθηκε από την επιδημία, μεταξύ αυτών και ο Περικλής.
Τα μοναδικά στοιχεία για τον λοιμό προέρχονται από τις
σχετικές αναφορές του Θουκυδίδη, στην περίφημη
Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, όπου
περιγράφονται με αρκετή ακρίβεια τα κύρια σημεία και
συμπτώματα της νόσου.
Ελλειψη αποδείξεων
Με βάση τις περιγραφές αυτές, έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί διάφορες
υποθέσεις σχετικές με την αιτία της επιδημίας, χωρίς όμως να έχουν οδηγήσει σε ασφαλή
συμπεράσματα για την ακριβή ταυτότητά της, λόγω της έλλειψης αποδείξεων. Η
επιστημονική τεκμηρίωση της
αιτίας του λοιμού της Αθήνας
εξασφαλίσθηκε από το υλικό
αρχαιολογικής ανασκαφής της
περιόδου 1994 - 1995, που
πραγματοποιήθηκε
υπό
την
εποπτεία της αρχαιολόγου κ.
Εφης
Μπαζιοτοπούλου
Βαλαβάνη και την ευθύνη της 3ης
Εφορείας
Προϊστορικών
και
Κλασικών Αρχαιοτήτων, στην
περιοχή
του
αρχαίου
νεκροταφείου της Αθήνας, στον
Κεραμεικό.

Στην ανασκαφή αυτή ανακαλύφθηκε ένας ομαδικός τάφος, -περίπου 150 ατόμων- που
χρονολογήθηκε από τους αρχαιολόγους στην περίοδο του λοιμού, μεταξύ 430-426 π.Χ. Ο
συγκεκριμένος τάφος δεν είχε μνημειακό χαρακτήρα, καθώς τα σώματα των νεκρών
βρέθηκαν στοιβαγμένα σε θέσεις που υποδήλωναν ότι θάφτηκαν βιαστικά, χωρίς τη
συνηθισμένη φροντίδα που επέβαλε ο σεβασμός των αρχαίων Ελλήνων στους νεκρούς.
Θεωρία
Με βάση τα ευρήματα αυτά, ομάδα Ελλήνων επιστημόνων υπό τον συντονισμό του
γράφοντος, διατύπωσε τη θεωρία ότι πρόκειται για θύματα του λοιμού της Αθήνας, και
αποφάσισε να προχωρήσει σε εργαστηριακή μελέτη
του σκελετικού υλικού, με σκοπό την ταυτοποίηση
του μικροβιακού παράγοντα που προκάλεσε τον
θάνατό τους.Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής
δημοσιεύονται σήμερα στην Ιατρική Επιθεώρηση
International Journal of Infectious Diseases. Στη
μελέτη που πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκαν
δόντια από τρεις διαφορετικούς σκελετούς από τον
ομαδικό τάφο του Κεραμεικού. Με την εφαρμογή
σύγχρονων εργαστηριακών μεθόδων, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν
υπό
αυστηρά
άσηπτες
συνθήκες,
στα
εργαστήρια
της
Μοριακής
Νευροβιολογίας
της
Ιατρικής
Σχολής
του
Πανεπιστημίου της Αθήνας από την ερευνητική
ομάδα του κ. Παπαγρηγοράκη, διαπιστώθηκε αρχικά
η ύπαρξη μικροβιακού DNA στον πολφικό ιστό των δοντιών.

Διαδοχικές δοκιμασίες
Στη συνέχεια, το μικροβιακό DNA διαχωρίσθηκε από το ανθρώπινο και υποβλήθηκε
σε διαδοχικές δοκιμασίες για την ταυτοποίησή του, μεταξύ των υποψηφίων μικροβίων,
που έχουν συσχετισθεί αιτιολογικά στο παρελθόν με τον λοιμό της Αθήνας. Επειτα από έξι
αρνητικές δοκιμασίες, που αντιστοιχούσαν σε έξι υποψήφια μικρόβια, παρατηρήθηκε
θετική αντίδραση, που αντιστοιχούσε στον μικροβιακό παράγοντα Salmonella enterica
serovar Typhi.
Το μικρόβιο αυτό είναι υπεύθυνο για την εκδήλωση του τυφοειδούς πυρετού. Η
αντιστοιχία των γονιδίων που διερευνήθηκαν στο αρχαίο DNA σε σχέση με τις γνωστές
αλληλουχίες της σύγχρονης μορφής του μικροβίου έφθασε το 96%. Τα στοιχεία αυτά,
σύμφωνα με τον κ. Παπαγρηγοράκη, επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος
για την παρουσία του μικροβίου στα δόντια και των τριών νεκρών του ομαδικού τάφου
που εξετάσθηκαν, των πιθανολογούμενων δηλαδή θυμάτων του λοιμού της Αθήνας.

Ως αποτέλεσμα, θεωρείται δεδομένο ότι ο
τυφοειδής πυρετός συμμετείχε στην αιτιολογία του
λοιμού της Αθήνας, είτε αποκλειστικά είτε σε συνδυασμό
με κάποιον άλλο, προς το παρόν άγνωστο, λοιμογόνο
παράγοντα. Ο τυφοειδής πυρετός ακόμα και σήμερα
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας σε παγκόσμια
κλίμακα. Κάθε χρόνο εκδηλώνονται περίπου 20
εκατομμύρια νέα κρούσματα, που οδηγούν σε 600.000
θανάτους σε ενδημικές περιοχές του αναπτυσσόμενου
κόσμου,
όπου
οι
συνθήκες
υπερπληθυσμού,
ακατάλληλης ύδρευσης και πλημμελούς υγιεινής αλλά
και ανεπαρκούς πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας,
επιτρέπουν την εκδήλωση παρόμοιων επιδημιών με
τραγικά αποτελέσματα.
Οι συνθήκες συνωστισμού του πληθυσμού και
των συνεπαγόμενων προβλημάτων στη δημόσια υγεία
και στην ατομική υγιεινή των κατοίκων της
πολιορκημένης Αθήνας του 430 π.Χ., όπως περιγράφονται από τον Θουκυδίδη, πρέπει να
ήταν αναμφισβήτητα δύσκολες, ώστε να επιτρέψουν αρχικά την εκδήλωση και στη
συνέχεια την εξάπλωση της θανατηφόρου επιδημίας. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη
διάγνωση του τυφοειδούς πυρετού συμφωνεί με πολλά από τα κλινικά χαρακτηριστικά του
λοιμού της Αθήνας, όπως περιγράφεται από τον Θουκυδίδη.
Τα συμπεράσματα από τις έρευνες αυτές μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση
των μηχανισμών εκδήλωσης και εξάπλωσης του τυφοειδούς πυρετού, όπως και άλλων
παρόμοιων επιδημικών καταστάσεων, στο παρελθόν και στη σύγχρονη εποχή. Σε κάθε
περίπτωση, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θεωρούνται πολύ σημαντικά, καθώς
ρίχνουν φως σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της παγκόσμιας και, βέβαια, της
ελληνικής Ιστορίας.

