
Η Ιατρική στην Αρχαία Ελλάδα: 
Ασκληπιός, Ιπποκράτης, Γαληνός 



ΑΚΛΗΠΘΟ 

ΑΡΥΑΘΑ ΕΛΛΗΝΘΚΑ  ΑΚΛΗΠΘΕΘΑ 

Γν Δοαββεθία Γακζήθ 

Ζ Jacqueline de Romilly, Γαθθίδα ηθαζζηή θζθόθμβμξ ηαζ εθθδκίζηνζα 

είπε :  «Όποιος ζήμερα ζκέπηεηαι, ζκέπηεηαι ελληνικά, έζηω και αν δεν 

ηο σποπηεύεηαι» ηαζ ειείξ εα ζοιπθδνώζμοιε : «όποιορ ομιλεί ζήμεπα, 

ομιλεί ελληνικά, έζηω και αν δεν ηο ςποπηεύεηαι, και όποιορ θέλει να 

μοπθωθεί, θα μοπθωθεί ελληνικά ππωηίζηωρ, από ηα ζςγγπάμμαηα 

ηων Απσαίων Ελλήνων και ηα επιηεύγμαηα ηος νος και ηηρ 

Σεσνολογίαρ ηων Απσαίων Ελλήνων, και όποιορ αναζηηά 

επιζηημονική ιαηπική θεπαπεία ζηη μεθοδολογία και ζηην ολιζηική 

ανηιμεηώπιζη ηος αζθενούρ, ηηρ Απσαίαρ Ελληνικήρ Θαηπικήρ, θα 

πποζηπέξει, έζηω και αν δεν ηο ςποπηεύεηαι ή παπαδέσεηαι ».  

Μεθεηώκηαξ ηαζ δζαηνέπμκηαξ ημ πμθζηζζηζηό ηαζ ζζημνζηό βίβκεζεαζ ηδξ 

Δθθάδμξ από ημ ιεβαθεζώδεξ πανεθεόκ ηδξ ιέπνζ ηδκ ζδιενζκή 

πναβιαηζηόηδηα, δζαπζζηώκμοιε όηζ δ Δθθάδα ήηιαζε ηαζ επέγδζε 

ζηδνζγόιεκδ ζηδκ Ελληνική Γλώζζα, ζημοξ ιεβάθμοξ θιλοζόθοςρ ηηρ, 

ζηδκ Μςθολογία ηδξ, πμο δζδβείηαζ ζοβηεηαθοιιέκα ημ ζζημνζηό 

πανεθεόκ ηδξ ηαζ ζημ ςηναηζηό νδηό «γνώθι ζ’ αςηόν», δδθαδή ζηδκ 

βκώζδ ηδξ ακενώπζκδξ ροπήξ ηαζ ημο ακενώπζκμο πνμμνζζιμύ. 

Ζ πίζηδ ηςκ απθώκ ηαζ όπζ ιόκμκ ακενώπςκ ηδξ Δθθάδμξ, ηαεώξ ηαζ 

θςηζζιέκςκ ακενώπςκ εηηόξ Δθθάδμξ δζαηήνδζακ άζαεζηδ ηδκ αβάπδ 

ηςκ πνμβόκςκ ημοξ ηαζ ηδξ Ηζημνίαξ ημοξ, έζης ηαζ παναπμζδιέκδ, 

ημοηζμονειέκδ, αθθμζςιέκδ, λεπαζιέκδ ή ηαζ ηνοιιέκδ. Αλζόθμβμζ 

ενεοκδηέξ-ιεθεηδηέξ, δδιόζζμζ θεζημονβμί ή ζδζώηεξ, επζζηήιμκεξ ή ιδ, 

ςξ μ Θδζέαξ, πνμζπάεδζακ ηαζ πνμζπαεμύκ πζάκμκηαξ ημκ ιίημ ηδξ 

Ανζάδκδξ, κα λεηοθίλμοκ ημ ημοαάνζ ηδξ ικήιδξ ηςκ Δθθήκςκ ηαζ κα 

μδδβήζμοκ ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ, ιέζα από ημ θςημβόκμ ηαζ πάκηα 

επίηαζνμ πανεθεόκ ηδξ. 

Έκα, επίζδξ, από ηα επζηεύβιαηα ηδξ Ανπαίαξ Δθθάδμξ ήηακ δ αβάπδ βζα 

ηδκ Παηνίδα, δ αβαζηή ζοιπόνεοζδ ενδζηείαξ, Μακηείςκ, θζθμζμθίαξ, 

Νόιςκ, ακενςπίκςκ δναζηδνζμηήηςκ ηαζ δδιόζζαξ γςήξ, ζηεκά ζοκ-

δεδειέκςκ ιεηαλύ ηςκ, ιε ζημπό ηδκ δδιζμονβία πνδζηώκ, εκενβώκ 

πμθζηώκ, εκηαβιέκςκ ζηδκ πόθδ – ηνάημξ πμο ακήηακ.  

                                    …………………………… 



Ρολίτεσ του κόςμου 

Τα κρίςιμα προβλήματα τησ ηθικήσ και νοητικήσ πτώςησ τησ 

ανθρωπότητασ μασ προτρζπουν να εργαςτοφμε με ενθουςιαςμό για 

την πραγματοποίηςη του HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning και την 

παρουςίαςη των ηθικών διδαγμάτων των αρχαίων Ελλήνων 

Φιλοςόφων.  

 People of cosmos, 

The critical problems of ethical and noetic atrophy of the anthropistic 

axioms that stigmatizes our epoch emphasizes that we should 

synchronize our energies with  enthusiasm for the genesis of 

HEPTAPOLIS AVATAR e-Learning so that the ethical logos of the 

philosophers of classic Hellas becomes ecumenical gnosis. 

                                                       ( Αββθζηή απόδμζδ Θακάζδξ Εάααθμξ) 

                                       …………………………. 

ύιθςκα ιε ηδκ Ανπαία  Δθθδκζηή πανάδμζδ ηαζ Μοεμθμβία, ζημ 

ανπαίμ Δθθδκζηό Πάκεεμκ, μζ εεμί ηαζ μζ εεέξ ηδξ Ηαηνζηήξ, μζ εεόηδηεξ 

πνμζηάηεξ ηδξ Τβείαξ ηαζ ηδξ βμκζιόηδηαξ, είκαζ πμθθμί.  

Oζ 3, όιςξ, ηύνζμζ εεμί ηδξ Ηαηνζηήξ, πνμξ ηζιή ηςκ μπμίςκ πηίζεδηακ 

θαηνεοηζηά ζενά είκαζ : 

1). Ο Απόθθςκαξ, μ ζαηνόξ ηςκ εεώκ. Χξ Παζήςκ (εεναπεοηήξ, αηέζζμξ), 

μ αζώκζα «Υνοζμηόιδξ» έθδαμξ οζόξ ημο Γία, Απόθθςκ, είκαζ μ ηύνζμξ 

ημο Φςηόξ, ηδξ Μακηζηήξ, ηαζ ηδξ Μμοζζηήξ. 

2).  Ζ Παθθάδα Αεδκά,δ ζεααζηή αεζπάνεεκμξ ηόνδ ημο Γία, εεά ηδξ 

μθίαξ. 

 ηαζ 3). Ζ εεά Άνηειζξ, δ μπμία  εεσηό ανέθμξ εκκέα διενώκ, δ ίδζα, 

αμήεδζε ηδ ιδηένα ηδξ κα βεκκήζεζ ημκ αδενθό ηδξ ηαζ από ηόηε βίκεηαζ 

πνμζηάηνζα ηςκ ημηεηώκ. (Ανπεία Δθθδκζηήξ Ηαηνζηήξ 2003, 20(1):67-

75. 

                                      ………………………………… 



ΟΡΦΘΚΟΘ ΤΜΝΟΘ ΠΟΤ ΥΕΣΘΖΟΝΣΑΘ ΜΕ ΣΗΝ ΤΓΕΘΑ ΚΑΘ 

ΣΗΝ ΘΑΣΡΘΚΗ 

1)  ΟΡΦΘΚΟ ΎΜΝΟ ΤΓΕΘΑ (Οπθικά Παζά)  

 

Ἱιενόεζζ᾽, ἐναηή, πμθοεάθιζε, παιααζίθεζα, ηθῦεζ, ιάηαζν᾽ Ὑβίεζα, 

θενόθαζε, ιῆηεν ἁπάκηςκ· ἐη ζέμ βὰν κμῦζμζ ιὲκ ἀπμθεζκύεμοζζ ανμημῖζζ, 

πᾶξ δὲ δόιμξ εάθθεζ πμθοβδεὴξ εἵκεηα ζεῖμ, ηαὶ ηέπκαζ ανίεμοζζ· πμεεῖ δέ 

ζε ηόζιμξ, ἄκαζζα, ιμῦκμξ δὲ ζηοβέεζ ζ᾽ Ἀίδδξ ροπμθεόνμξ αἰεί, ἀζεαθήξ, 

εὐηηαζμηάηδ, εκδηῶκ ἀκάπαοια·ζμῦ βὰν ἄηεν πάκη᾽ ἐζηὶκ ἀκςθεθῆ 

ἀκενώπμζζζκ· μὔηε βὰν ὀθαμδόηδξ πθμῦημξ βθοηενὸξ εαθίδζζζκ, μὔηε βένςκ 

πμθύιμπεμξ ἄηεν ζέμ βίβκεηαζ ἀκήν·πάκηςκ βὰν ηναηέεζξ ιμύκδ ηαὶ πᾶζζκ 

ἀκάζζεζξ. ἀθθά, εεά, ιόθε ιοζηζπόθμζξ ἐπζηάννμεμξ αἰεὶ ῥομιέκδ κμύζςκ 

παθεπῶκ ηαηόπμηιμκ ἀκίδκ. 

Απόδμζδ 

Δζύ πμθοπόεδηδ, αλζέναζηδ, πμο γςμβμκείξ ηα πάκηα, ααζίθζζζα ηςκ 

πάκηςκ, άημοζε ιε, ιαηάνζα Τβεία, πμο θένκεζξ ηδκ εοηοπία, ιδηένα 

όθςκ, δζόηζ αθ’ εκόξ, από ζέκα αθακίγμκηαζ μζ αζεέκεζεξ ηςκ ακενώπςκ, 

ηαζ αθ’ εηένμο, ηάεε ζπίηζ πάθζ ακεμθμνεί, ελ αίηζαξ ζμο, βειάημ πανά, 

ηαζ θμνηςιέκμ από ηέπκεξ.  ζε πμεεί δε, ό ηόζιμξ, ααζίθζζζα, ηαζ ιόκμκ 

μ Άδδξ μ πάκημηε εακαηδθόνμξ ζε ιζζεί, πάκηα εαθενή  ζε ζέκα 

πενζζζόηενμ από όθμοξ απεοεύκμκηαζ μζ εκδημί, βζα κα ακαημοθζζεμύκ, 

δζόηζ πςνίξ εζέκα όθα είκαζ ακώθεθα βζα ημοξ ακενώπμοξ 

δζόηζ μύηε μ βθοηύξ Πθμύημξ, πμύ δίδεζ ηα αβαεά,  

μύηε μ άκδναξ πμο ιόπεδζε πμθύ, βίκεηαζ πςνίξ εζέκα, βένςκ,  

δζόηζ ζο ιόκμ, ηονζανπείξ ζε όθμοξ, ηαζ ζε όθα ααζζθεύεζξ.  



Αθθά, εεά, πνμζέηνελε ζημοξ ιύζηεξ πάκημηε αμδεόξ, ηαζ ζώγε ιαξ από 

ηςκ θμαενώκ αζεεκεζώκ ηδκ ηαημηοπία.  

                                                          (απόδμζδ Γν. Δοαββεθία Γακζήθ) 

 

2) ΟΡΦΘΚΟ ΤΜΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝΟ (ΟΡΦΗΚΑ ΠΑΑ)  

 

 

θεέ, ιάηαν, Παζάκ, Τζηομηηόκε, Φμῖαε, Λοηςνεῦ, Μειθῖη᾽, ἀβθαόηζιε, 

ἰήζε, ὀθαζμδῶηα, πνοζμθύνδ, ζπενιεῖε, ἀνόηνζε, Πύεζε, Τζηάκ, Γνύκεζε, 

Σιζκεεῦ, Ποεμηηόκε, Γεθθζηέ, ιάκηζ, ἄβνζε, θςζθόνε δαῖιμκ, ἐνάζιζε, 

ηύδζιε ημῦνε,  ιμοζαβέηα, πμνμπμζέ, ἑηδαόθε, ημλμαέθεικε, Βνάβπζε ηαὶ 

Γζδοιεῦ, ἑηάενβε, Λμλία, ἁβκέ, Γήθζ᾽ ἄκαλ, πακδενηὲξ ἔπςκ θαεζίιανμημκ 

ὄιια, πνοζμηόια, ηαεανὰξ θήιαξ πνδζιμύξ η᾽ ἀκαθαίκςκ· ηθῦεί ιμο 

εὐπμιέκμο θαῶκ ὕπεν εὔθνμκζ εοιῶζ· ηόκδε ζὺ βὰν θεύζζεζξ ηὸκ ἀπείνζημκ 

αἰεένα πάκηα βαῖακ δ᾽ ὀθαζόιμζνμκ ὕπενεέ ηε ηαὶ δζ᾽ ἀιμθβμῦ, κοηηὸξ ἐκ 

ἡζοπίαζζζκ ὑπ᾽ ἀζηενμόιιαημκ ὄνθκδκ ῥίγαξ κένεε δέδμνηαξ, ἔπεζξ δέ ηε 

πείναηα ηόζιμο πακηόξ· ζμὶ δ᾽ ἀνπή ηε ηεθεοηή η᾽ ἐζηὶ ιέθμοζα, 

πακημεαθήξ, ζὺ δὲ πάκηα πόθμκ ηζεάνδζ πμθοηνέηηςζ ἁνιόγεζξ, ὁηὲ ιὲκ 

κεάηδξ ἐπὶ ηένιαηα ααίκςκ, ἄθθμηε δ᾽ αὖε᾽ ὑπάηδξ, πμηὲ Γώνζμκ εἰξ 

δζάημζιμκ πάκηα πόθμκ ηζνκὰξ ηνίκεζξ αζμενέιιμκα θῦθα, ἁνιμκίδζ 

ηενάζαξ παβηόζιζμκ ἀκδνάζζ ιμῖνακ, ιίλαξ πεζιῶκμξ εένεόξ η᾽ ἴζμκ 

ἀιθμηένμζζζκ, ηαῖξ ὑπάηαζξ πεζιῶκα, εένμξ κεάηαζξ δζαηνίκαξ, Γώνζμκ εἰξ 

ἔανμξ πμθοδνάημο ὥνζμκ ἄκεμξ.   ἔκεεκ ἐπςκοιίδκ ζε ανμημὶ ηθήζγμοζζκ 

ἄκαηηα, Πᾶκα, εεὸκ δζηένςη᾽, ἀκέιςκ ζονίβιαε᾽ ἱέκηα· μὕκεηα πακηὸξ 

ἔπεζξ ηόζιμο ζθναβῖδα ηοπῶηζκ. ηθῦεζ, ιάηαν, ζώγςκ ιύζηαξ ἱηεηδνίδζ 

θςκῆζ. 

 



Απόδμζδ 

Έθα, ιαηάνζε, Παζάκα, εζύ πμο θόκεοζεξ ημκ Σζηοόκα, Φμίαε, Λοηςνέα, 

Μειθίηδ, ηζιδιέκε ιε θαιπνόηδηα, εεναπεοηή, εζύ πμο δίκεζξ εοηοπία, 

εζύ ιε ηδκ πνοζή θύνα, ζπμνέα, ηαθθζενβδηή, Πύεζε, Σζηάκα, Γνύκεζε, 

ιζκεεύ, πμο θόκεοζεξ ημκ Πύεςκα, Γεθθζηέ, ιάκηδ, άβνζε, εζύ πμο 

θένεζξ ημ θςξ, αλζαβάπδηε, έκδμλε κέε, δβέηδ ηςκ Μμοζώκ, πμο δβείζαζ 

ημο πμνμύ, πμο αάθεζξ ιαηνάκ, ημλμαόθε, Βνάβπζε ηαί Γζδοιέα,  ημλόηδ,  

Λμλία,  αβκέ, ααζζθζά ηδξ Γήθμο, πμύ ημ ιάηζ ζμο, θςηίγμκηαξ ημοξ 

ακενώπμοξ, αθέπεζ ηα πάκηα, εζύ ιε ηδκ πνοζή ηόιδ, πμύ ιε ηαεάνζμοξ 

πνμθδηζημύξ θόβμοξ ιάξ θακενώκεζξ πνδζιμύξ, άημοζε, ιε εοθνόζοκδ 

ηανδζά, ηδκ πνμζεοπή ιμο οπέν ηςκ θαώκ· δζόηζ εζύ αθέπεζξ όθμκ ημκ 

απένακημ αζεένα ηαί από ρδθά αθέπεζξ ηδκ εοηοπζζιέκδ βδ ηαί από ηάης 

ζημ ζημηάδζ, ηδκ κύηηα πμο όθα δζοπάγμοκ έπμκηαξ βζα ιάηζα ηα άζηνα, 

αθέπεζξ ηζ οπάνπεζ ηάης από ηδ βδ, αθέπεζξ ηαζ ηα πέναηα όθμο ημο 

ηόζιμο,  εζύ θνμκηίγεζξ βζα ηδκ ανπή ηαί ημ ηέθμξ, ηαί ηάκεζξ κα 

εάθθμοκ ηα πάκηα· εζύ ζοκανιόγεζξ ηάεε πόθμκ ιε ηδκ ηζεάνακ, πμύ 

αβάγεζ ιεβάθμ ήπμ, άθθμηε ιεκ πδβαίκμκηαξ πνμξ ηδκ ηαηώηαηδ  πμνδή, 

άθθμηε πάθζκ πνμξ ηδκ ύρδθμηάηδ πμνδή, άθθμηε δε ζοβπςκεύμκηαξ ηάεε 

πόθμ εζξ ηδκ Γςνζηή δζάηαλδ, δζαπςνίγεζξ ηα δζαηδνμύιεκα είξ ηδκ γςή 

θύθα ζοβηενάζαξ δζα ηδξ ανιμκίαξ ηδκ παβηόζιζα ιμίνα ηςκ ακενώπςκ,  

ακέιεζλεξ ελ ίζμο ηαί ιε ηα δύμ (ηαί ιε ηδκ κεάηδ ηαζ ιε ηδκ ύπάηδ) ημκ 

πεζιώκα ηαί ημ εένμξ, δζαπώνζζεξ δε ημκ πεζιώκα ζε οπάηεξ ηαί ημ εένμξ 

ζε κεάηεξ ηαί ζπδιάηζζεξ ημ ςναίμ Γςνζηό άκεμξ ηδξ πμθοαβαπδιέκδξ 

άκμζλδξ, βζα αοηό μζ άκενςπμζ ζε ηαθμύκ ιε ηδκ επςκοιία ααζζθζά Πάκα, 

εεό ιε δύμ ηέναηα, πμύ πνμηαθείξ ηα ζθονίβιαηα ηςκ ακέιςκ, βζα όθα  

αοηά ηναηάξ ηδκ ζθναβίδα, πμο δζαπθάζζεζ ημκ ηόζιμ όθμ, άημοζε ιε 

ιαηάνζε, ηαζ ζώζε ημοξ ιειοδιέκμοξ ιε ηδκ ζηεηεοηζηή θςκή. 

(ζδι. δ δόκδζδ πμο πνμηαθεί δ θςκδηζηή εηθμνά ηδξ ζηεζίαξ είκαζ 

ζδιακηζηή). 

                                                            (απόδμζδ Γν. Δοαββεθία Γακζήθ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) ΟΡΦΘΚΟ ΤΜΝΟ ΑΚΛΗΠΘΟΤ (ΟΡΦΘΚΑ ΠΑΑ) 

 

 
 

Ω  ζύ Αζηθδπζέ, ζαηνέ ηςκ πάκηςκ, ς δέζπμηα  Παζάκ, πμο ιαβεύεζξ ηα εη 

ηςκ  κόζςκ παεήιαηα ηςκ ακενώπςκ, πμο πνμλεκμύκ  ιεβάθμοξ πόκμοξ, 

ζο πμο ηαηαπναΰκεζξ ιε ηα δώνα ζμο, μ ζζπονόξ, είεε κα έθεεζξ θένςκ  εζξ 

διάξ ηδκ οβείακ, ηαζ ηαηαπαύςκ ηζξ αανεζέξ αζεέκεζεξ ηαζ ημκ μθέενζμ 

εάκαημκ, ζο, ς κέε, πμο ζοκηεθείξ εζξ ηδκ αύλδζζκ ηαζ απμιαηνύκεζξ  ηα 

ηαηά, μ ηαθόηοπμξ, ζύ ημ ζζπονό αθαζηάνζ, ημ πμθοηίιδημ ημο Φμίαμο  

Απόθθςκμξ, μ επενόξ ηςκ κμζδιάηςκ, πμο έπεζξ άιεπημκ ζύγοβμκ ηδκ 

Υβείακ  έθα, ιαηάνζε, ζςηήνα ιαξ, δίδςκ  εζξ διάξ ηαθόκ ηέθμξ ημο αίμο. 

 

Απόδμζδ 

 

Χ  εζύ Αζηθδπζέ, ζαηνέ ηςκ πάκηςκ, ς δέζπμηα  Παζάκα, πμο ιαβεύεζξ 

ηα εη ηςκ  κόζςκ παεήιαηα ηςκ ακενώπςκ, πμο πνμλεκμύκ  ιεβάθμοξ 

πόκμοξ, εζύ πμο ηαηαπναΰκεζξ ιε ηα δώνα ζμο, μ ζζπονόξ, είεε κα έθεεζξ 

θένςκ  ζε  ειάξ ηδκ οβεία, ηαζ κα ηαηαπαύζεζξ ηζξ αανεζέξ αζεέκεζεξ ηαζ 

ημκ μθέενζμ εάκαημκ, εζύ, ς κέε, πμο ζοκηεθείξ εζξ ηδκ αύλδζδ ηαζ 

απμιαηνύκεζξ  ηα ηαηά, μ ηαθόηοπμξ, εζύ ημ ζζπονό αθαζηάνζ, ημ 

πμθοηίιδημ, ημο Φμίαμο  Απόθθςκμξ, μ επενόξ ηςκ κμζδιάηςκ, πμο 



έπεζξ άιεπημ ζύγοβμ ηδκ Τβείακ,  έθα, ιαηάνζε, ζςηήνα ιαξ, δίδςκ  ζε 

ειάξ ηαθό ηέθμξ ημο αίμο.  

                                                           (απόδμζδ Γν. Δοαββεθία Γακζήθ)                  

  

4)  ΟΡΦΘΚΟ ΤΜΝΟ ΑΘΗΝΑ  (ΟΡΦΘΚΑ ΠΑΑ) 

 

 

Παθθὰξ ιμοκμβεκήξ, ιεβάθμο Γζὸξ ἔηβμκε ζεική, δῖα, ιάηαζνα εεά, 

πμθειόηθμκε, ὀιανζιόεοιε, ἄννδηε, ῥδηή, ιεβαθώκοιε, ἀκηνμδίαζηε, ἣ 

δζέπεζξ ὄπεμοξ ὑραύπεκαξ ἀηνςνείμοξ ἠδ᾽ ὄνεα ζηζόεκηα, κάπαζζί ηε ζὴκ 

θνέκα ηένπεζξ, ὁπθμπανήξ, μἰζηνμῦζα ανμηῶκ ροπὰξ ιακίαζζζ, βοικάγμοζα 

ηόνδ, θνζηώδδ εοιὸκ ἔπμοζα, Γμνβμθόκδ, θοβόθεηηνε, ηεπκῶκ ιῆηεν 

πμθύμθαε, ὁνιάζηεζνα, θίθμζζηνε ηαημῖξ, ἀβαεμῖξ δὲ θνόκδζζξ ἄνζδκ ιὲκ 

ηαὶ εῆθοξ ἔθοξ, πμθειαηόηε, ιῆηζ, αἰμθόιμνθε, δνάηαζκα, θζθέκεεε, 

ἀβθαόηζιε, Φθεβναίςκ ὀθέηεζνα Γζβάκηςκ, ἱππεθάηεζνα, Τνζημβέκεζα, 

θύηεζνα ηαηῶκ, κζηδθόνε δαῖιμκ, ἤιαηα ηαὶ κύηηαξ αἰεὶ κεάηαζζζκ ἐκ 

ὥναζξ, ηθῦεί ιμο εὐπμιέκμο, δὸξ δ᾽ εἰνήκδκ πμθύμθαμκ ηαὶ ηόνμκ ἠδ᾽ 

ὑβίεζακ ἐπ᾽ εὐόθαμζζζκ ἐκ ὥναζξ, βθαοηῶθ᾽, εὑνεζίηεπκε, πμθοθθίζηδ 

ααζίθεζα. 

 

 



Απόδμζδ 

Παθθάδα ιμκμβεκήξ, ζεική βεκκδεείζα από ημκ ιεβάθμ Γία, ζεααζηή, 

ιαηάνζα εεά, εζύ πμο εβείνεζξ ημκ εόνοαμ ημο πμθέιμο, μνιδηζηή, 

ακμιμθόβδηδ, νδηή, ιεβαθώκοιδ, πμο ηαημζηείξ ζε ζπήθαζα (άκηνα), πμο 

δζαηνέπεζξ  ηζξ ορδθέξ ημνοθέξ ηςκ αμοκώκ ηαζ ηα δαζμζηεπή όνδ, πμο 

παίνεζαζ βονκώκηαξ ιέζα ζηα θανάββζα, πμο αβαπάξ ηα όπθα, πμο 

λεζδηώκεζξ ηζξ ροπέξ ηςκ εκδηώκ ιε ιακίεξ, ηόνδ πμο βοικάγεζξ, πμο 

έπεζξ θνζηηή μνβή, πμο εθόκεοζεξ ηδκ Γμνβόκα, πμο απμθεύβεζξ ηδκ 

ζογοβζηή ηθίκδ, πμθοεοηοπζζιέκδ ιδηένα ηςκ ηεπκώκ, πμο βεκκάξ ηζξ 

πανμνιήζεζξ, πμο αβαπάξ κα πνμηαθείξ ημκ μίζηνμ ζημοξ ηαημύξ, ηδκ 

θνόκδζδ όιςξ ζημοξ αβαεμύξ. πμο βεκκήεδηεξ εη θύζεςξ ανζεκζηή ηαζ 

εδθοηή, πμο βεκκάξ ημοξ πμθέιμοξ, ζοκεηή, πμο πανμοζζάγεζαζ ιε 

πμθθέξ ιμνθέξ, πμο έπεζξ αθέιια ιε μλύηδηα, εκεμοζζαζηζηή, πμο 

ηζιάζαζ θαιπνά, πμο πνμηάθεζεξ ημκ όθεενμ  ηςκ Φθεβναίςκ Γζβάκηςκ, 

πμο μδδβείξ ημοξ ίππμοξ, Σνζημβέκεζα, πμο ιαξ θοηνώκεζξ από ηα ηαηά, 

εεά πμο μδδβείξ ζε κίηεξ, ααζίθζζζα πμο ζμο απεοεύκμοκ πάκηα πμθθέξ 

ζηεζίεξ ηδκ διένα ηαζ ηδ κύπηα ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ ώνεξ, εζζάημοζε ιε 

πμο πνμζεύπμιαζ, ηαζ δώζε εοηοπζζιέκδ εζνήκδ ηαζ ζηακμπμίδζδ ιε 

εοηοπζζιέκεξ ώνεξ, βαθακμιάηα, πμο εθεονίζηεζξ ηζξ ηέπκεξ. 

                                                          (απόδμζδ Γν. Δοαββεθία Γακζήθ) 

 

              5) ΟΡΦΘΚΟ ΤΜΝΟ ΘΕΑ ΑΡΣΕΜΘΔΟ  

                                (ΟΡΦΘΚΑ ΠΑΑ) 

  

                            Θ ΠΡΟΣΑΣΛΔΑ ΣΩΝ ΕΓΚΤΜΟΝΟΤΩΝ - ΠΡΟΚΤΡΑΛΑ  

Ζ εβηοιμκμύζα βοκαίηα ηαζ δ θεπώκα είκαζ ζενά ηαζ ζεαάζιζα πνόζςπα 

βζα ηδκ Δθθδκζηή ενδζηεία. Πποθςπαία, είκαζ ιία από ηζξ πνμζθςκήζεζξ  

ηδξ εεάξ Ανηέιζδμξ ηαζ ηδξ Δζθείεοζαξ, εεάξ ημο ημηεημύ.   

http://eyrynomi.blogspot.com/2014/02/blog-post_3501.html


 

  

 

 

Κθῦεί ιμο, ὦ ααζίθεζα, Γζὸξ πμθοώκοιε ημύνδ, Τζηακίξ, ανμιία, 

ιεβαθώκοιε, ημλόηζ, ζεική, παζζθαήξ, δαζδμῦπε εεά, Γίηηοκκα, θμπεία, 

ὠδίκςκ ἐπανςβὲ ηαὶ ὠδίκςκ ἀιύδηε,   θοζίγςκε, θίθμζζηνε, ηοκδβέηζ, 

θοζζιένζικε, εὔδνμιε, ἰμπέαζνα, θζθαβνόηζ, κοηηενόθμζηε, ηθδζζία, 

εὐάκηδηε, θοηδνία, ἀνζεκόιμνθε, νεία, ὠηοθόπεζα, ανμηῶκ ημονμηνόθε 

δαῖιμκ, ἀιανμηένα, πεμκία, εδνμηηόκε, ὀθαζόιμζνε, ἣ ηαηέπεζξ ὀνέςκ 

δνοιμύξ, ἐθαθδαόθε, ζεική, πόηκζα, παιααζίθεζα, ηαθὸκ εάθμξ, αἰὲκ 

ἐμῦζα, δνοιμκία, ζηοθαηῖηζ, Κοδςκζάξ, αἰμθόιμνθε· ἐθεέ, εεὰ ζώηεζνα, 

θίθδ, ιύζηδζζζκ ἅπαζζκ εὐάκηδημξ, ἄβμοζα ηαθμὺξ ηανπμὺξ ἀπὸ βαίδξ 

εἰνήκδκ η᾽ ἐναηὴκ ηαθθζπθόηαιόκ ε᾽ ὑβίεζακ· πέιπμζξ δ᾽ εἰξ ὀνέςκ ηεθαθὰξ 

κμύζμοξ ηε ηαὶ ἄθβδ. 

Απόδμζδ 

Χ ααζίθζζζα, ηόνδ ημο Γζόξ ιε ηα πμθθά μκόιαηα, άημοζέ ιε Σζηακίδα,  

εμνοαώδδξ, έκδμλδ, ημλόηνζα, ζεική, εζύ πμο θέββεζξ ζε όθμοξ, εεά πμο 

ηναηάξ θαιπάδα, Γίηηοκκα. πμο πνμζηαηεύεζξ ηζξ βεκκήζεζξ, πμύ ένπεζαζ 

ανςβόξ (αμδεόξ) ζημοξ πόκμοξ ημο ημηεημύ, εκώ ή ίδζα ημοξ αβκμείξ.  

πμο θύκεζξ ηζξ γώκεξ, αβαπάξ ημκ μίζηνμ (ηδ ιακία), ηοκδβέ, ιαξ 

απαθθάζζεζξ από ηζξ ιένζικεξ, ιεβάθδ δνμιέα,  ημλεύηνα, θίθδ ηςκ 

αβνμηώκ, πμο πενζθένεζαζ ηαηά ηδκ κύηηα, ηαηαθύβζμ ηςκ 

http://4.bp.blogspot.com/-hhsPRtRH57Q/UwT9KMzJmiI/AAAAAAAAAHs/FoyA2uDXwZY/s1600/1555550_563080783760085_1978298081_n.jpg


ααζακζζιέκςκ, ηαηαδεηηζηή, πμο θένεζξ ηδκ θύηνςζδ, έπμοζα αννεκςπή 

ιμνθή, Ονεία, πμο  επζηαπύκεζξ ημοξ ημηεημύξ, εεά πμύ ηνέθεζξ ηα παζδζά 

ηςκ ακενώπςκ, αβνόηζζζα, βήζκδ, θόκζζζα εδνίςκ, ηαθόηοπδ, πμο 

ηνζβονκάξ ηα δάζδ ηςκ αμοκώκ, ημλεύεζξ ηα εθάθζα, ζεική, ζεααζηή,  

ααζίθζζζα ηςκ πάκηςκ, ςναίμ αθαζηάνζ (ημο Γζόξ), πμο δζαιέκεζξ εζξ 

ημοξ δνοιμύξ,  πνμζηάηζδα ηςκ ζηύθςκ, Κοδςκζάξ, πμζηζθόιμνθε,  έθα 

εεά, ηαζ ζώζε ιαξ, θίθδ, εοπνόζζηδ ιε όθμοξ ημοξ ιειοδιέκμοξ, πμο 

θένεζξ ςναίμοξ βήζκμοξ ηανπμύξ, ηδκ αλζέναζηδ εζνήκδ ηαζ ηδκ οβεία ιε 

ημοξ ςναίμοξ πθμηάιμοξ ηαζ απμπέιπεζξ ζηζξ ημνοθέξ ηςκ αμοκώκ ηζξ 

αζεεκείαξ ηαζ ημοξ πόκμοξ. 

                                                          (Απόδμζδ Γν. Δοαββεθία Γακζήθ) 

                   

         6)  ΟΡΦΘΚΟ ΤΜΝΟ ΔΘΟ ( από Δθθδκζηή Θεμθμβία) 

 

 

Εεῦ πάηεν, ὑѱίδνμιμκ ποναοβέα ηόζιμκ ἐθαύκςκ, 

ζηνάπηςκ αἰεενίμο ζηενμπῆξ πακοπένηαημκ αἴβθδκ, 

παιιαηάνςκ ἕδνακμκ εείαζξ ανμκηαῖζζ ηζκάζζςκ, 

κάιαζζ πακκεθέθμζξ ζηενμπὴκ θθεβέεμοζακ ἀκαίεςκ, 

θαίθαπαξ, ὄιανμοξ, πνδζηῆναξ ηναηενμύξ ηε ηεναοκμύξ, 

αάθθςκ ἐξ ῥμείμοξ θθμβενμύξ, αεθέεζζζ ηαθύπηςκ 

παιθθέηημοξ, ηναηενμύξ, θνζηώδεαξ, ὀιανζιμεύιμοξ, 

πηδκὸκ ὅπθμκ δεζκόκ, ηθμκμηάνδζμκ, ὀνεμέεεζνμκ, 

αἰθκίδζμκ, ανμκηαῖμκ, ἀκίηδημκ αέθμξ ἁβκόκ, 



ῥμίγμο ἀπεζνεζίμο δζκεύιαζζ παιθάβμκ ὁνιήκ, 

ἄννδηημκ, αανύεοιμκ, ἀιαζιάηεημκ πνδζηῆνα 

μὐνάκζμκ αέθμξ ὀλὺ ηαηαζαάημο αἰεαθόεκημξ, 

ὃκ ηαὶ βαῖα πέθνζηε εάθαζζά ηε παιθακόςκηα, 

ηαὶ εῆνεξ πηήζζμοζζκ, ὅηακ ηηύπμξ μὖαξ ἐζέθεδζ· 

ιανιαίνεζ δὲ πνόζςπ’ αὐβαῖξ, ζιαναβεῖ δὲ ηεναοκὸξ 

αἰεένμξ ἐκ βοάθμζζζ· δζαννήλαξ δὲ πζηῶκα 

μὐνάκζμκ πνμηάθοιια αάθθεζξ ἀνβῆηα ηεναοκόκ. 

ἀθθά, ιάηαν, εοιὸκ ηύιαζζ πόκημο 

ἠδ’ ὀνέςκ ημνοθαῖζζ· ηὸ ζὸκ ηνάημξ ἴζιεκ ἅπακηεξ. 

ἀθθὰ πανεὶξ θμζααῖζζ δίδμο θνεζὶκ αἴζζια πάκηα 

γςήκ η’ ὀθαζόεοιμκ, ὁιμῦ ε‘ ὑβίεζακ ἄκαζζακ 

εἰνήκδκ ηε εεόκ, ημονμηνόθμκ, ἀβθαόηζιμκ, 

ηαὶ αίμκ εὐεύιμζζζκ ἀεὶ εάθθμκηα θμβζζιμῖξ 

 

Απόδμζδ 

 

Ρατζρα Δία, εςφ ποφ οδθγείσ τον υψιπόρευτο (που πορεφεται ςτα φψθ) 

λαμπερό κόςμο, ποφ βροντάσ από ψθλά καί παράγεισ τθν εκτυφλωτικι 

λάμψθ τθσ αικζριασ αςτραπισ, εςφ που με τισ κεϊκζσ βροντζσ ςου 

τραντάηεισ τθν κατοικία των παμμακάρων κεϊν, ανάβοντασ τθν 

φλογερι αςτραπι μζςα από τα νεφοςκζπαςτα νερά (ςφννεφα), 

ςτζλνοντασ λαίλαπεσ,  βροχζσ, ανεμοκφελλεσ, ιςχυροφσ κεραυνοφσ, 

φλογεροφσ, ορμθτικοφσ, φρικτοφσ, ιςχυρόκαρδουσ, κορυβϊδεισ, 

καλφπτοντασ με φλογιςμζνα βζλθ (τον ουρανό), ποφ ταράηει τισ καρδιζσ 

και προκαλεί ανατριχίλα, ποφ ζρχεται αιφνιδιαςτικά καί γεμάτο βουι, 

αγνό βζλοσ ακατανίκθτο, με τα ςτροβιλίςματα του ατελείωτου 

ςφυρίγματοσ, ποφ ορμθτικά κατατρϊει τα πάντα, αδιάρρθκτο 

οργιςμζνο, ακαταμάχθτο, αιχμθρό ουράνιο βζλοσ του φλογιςμζνου 

κεραυνοφ, ποφ κατεβαίνει καπνιςμζνο, που θ γθ και θ πάμφωτθ 

κάλαςςα το τρζμουν καί τα κθρία ηαρϊνουν όταν θ βουι ειςζλκει ςτο 

αυτί, λάμπουν τα πρόςωπα από τισ λάμψεισ και ο κεραυνόσ θχεί 

βροντερά ςτισ κοιλάδεσ του ουρανοφ, και όταν διαςχίςεισ τον χιτϊνα,  

το προκάλυμμα του ουρανοφ, τον απαςτράπτοντα κεραυνό 

εξακοντίηεισ, αλλά, μακάριε, ρίξε τον βαρφ κυμό ςου ςτα κφματα του 

πόντου και ςτισ κορυφζσ των βουνϊν, γιατί τθν εξουςία ςου τθν 

γνωρίηουμε όλοι, αλλά εςφ λόγω τθσ ςπονδισ δϊςε, πάντα, ςτον νου τα 

ορκά καί ηωι ευτυχιςμζνθ καί μαηί με αυτά τθν βαςίλιςςα υγεία καί τθν 



κεά Ειρινθ ποφ τρζφει τα παιδιά, τθν πολυτίμθτθ καί βίο πλιρθ από 

εφκυμουσ λογιςμοφσ. 

                                                               (απόδμζδ Γν. Δοαββεθία Γακζήθ) 

 

                    7) ΟΡΦΘΚΟ ΤΜΝΟ ΜΝΗΜΟΤΝΗ 

                              (από Δθθδκζηόξ Γζαθμβζζιόξ) 

 

Μκδιμζύκδκ ηαθές, Εδκόξ ζύθθεηηνμκ, άκαζζακ,ή Μμύζαξ ηέηκςζ' 

ζενάξ, μζίαξ, θζβοθώκμοξ, εηηόξ εμύζα ηαηήξ θήεδξ αθαρίθνμκμξ αζεί, 

πάκηα κόμκ ζοκέπμοζα ανμηώκ ροπαίζζ ζύκμζημκ, εοδύκαημκ ηναηενόκ 

εκδηώκ αύλμοζα θμβζζιόκ, δδοηάηδ, θζθάβνοπκμξ οπμικήζημοζά ηε 

πάκηα, ώκ άκ έηαζημξ αεί ζηένκμζξ βκώιδκ ηαηάεδηαζ, μύηζ 

πανεηααίκμοζ', επεβείνμοζα θνέκα πάζζκ. αθθά, ιάηαζνα εεά, ιύζηαζξ 

ικήιδκ επέβεζνε εοζένμο ηεθεηήξ, θήεδκ δ' από ηώκ δ' απόπειπε. 

 



Απόδμζδ 

Σδκ Μκδιμζύκδ πνμζηαθώ, ημο Γία ηδκ μιόηθζκμ, ηδ ααζίθζζζα πμο 

βέκκδζε ηζξ ζενέξ Μμύζεξ, ηζξ μζίεξ, ηζξ ιεθςδζηέξ πμύ δε ζοβηναηεί ζηδ 

ικήιδ ηδξ, ηδκ ηαηία πμο αθάπηεζ ηδ θμβζηή ηαί ζοκηαζνζάγεζ ηάεε 

ακενώπζκμ κμο  βζα κα ζοβηαημζηεί ιε ηδκ ροπή ηαζ ζζπονμπμζεί 

δοκαιώκμκηαξ ημκ  ακενώπζκμ θμβζζιό, ηδκ βθοηύηαηδ, πμο αβαπά ηδκ 

αβνοπκία, οπεκεοιίγμκηαξ, πάκηα, όθα αοηά βζα ηα μπμία μ ηαεέκαξ 

δζαιμνθώκεζ βκώιδ, πμο μύηε πανεηηνέπεηαζ ηαί δζεβείνεζ ζε όθμοξ ηδκ 

ζηέρδ, αθθά, ιαηάνζα εεά, επακέθενε ηδκ ικήιδ ζημοξ ιύζηεξ ηδξ ζενήξ 

αοηήξ ηεθεημονβίαξ, ηαζ δζώλε ιαηνζά από αοημύξ ηδ θδζιμζύκδ. 

                                                               (απόδμζδ Γν. Δοαββεθία Γακζήθ) 

…………………………………………………………………………… 

  

 

 
 

                                                                                                                                          

Thessalonikiartsandculture.gr 

ΡΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: Αρχαία Ελλθνικι Ιατρικι Ancient Greek Medical - 

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=sT_k5w6H97g 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicgNXU3r7iAhXF-qQKHaCUACU4FBC3AjACegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsT_k5w6H97g&usg=AOvVaw0u_oj0OkTRLH9mRw3dlXbH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicgNXU3r7iAhXF-qQKHaCUACU4FBC3AjACegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsT_k5w6H97g&usg=AOvVaw0u_oj0OkTRLH9mRw3dlXbH
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwicgNXU3r7iAhXF-qQKHaCUACU4FBC3AjACegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsT_k5w6H97g&usg=AOvVaw0u_oj0OkTRLH9mRw3dlXbH


ΦΗΜΘΜΕΝΑ ΘΕΡΑ – ΜΑΝΣΕΘΑ – ΘΕΡΑΠΕΤΣΗΡΘΑ ΣΗ  

ΑΡΥΑΘΑ ΕΛΛΑΔΟ 

Ζ θήιδ ηςκ ιεβάθςκ ζενώκ ηδξ Ανπαίαξ Δθθάδμξ, πμο θεζημονβμύζακ 

ςξ ιακηεία ηαζ εεναπεοηήνζα ζώιαημξ ηαζ ροπήξ,  λεπενκμύζε ηα όνζα 

ηδξ ηόηε εθθδκζηήξ επζηνάηεζαξ. Σα θδιζζιέκα αοηά ζενά, δζάζπανηα 

ζηδκ Ανπαία Δθθάδα ηαζ ζηζξ απμζηίεξ ηδξ, πνςζημύζακ ηδ θήιδ ημοξ 

ζημκ εεό πνμζηάηδ ημοξ, ζηα εαύιαηα πμο εβέκμκημ, ζημκ οθζηό ηαζ 

πκεοιαηζηό πθμύημ πμο ζοβηέκηνςκακ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνόκμο, ηαεώξ 

ηαζ ζηδκ ζζπύ ηδξ πόθδξ ζηδκ μπμία ακήηακ.  

Οζ ζενείξ -  ιύζηεξ ηςκ ζενώκ ηδξ Ανπαίαξ Δθθάδμξ ιέζς ηδξ 

εβημίιδζδξ, ηδξ πζεακήξ αοεοπμαμθήξ ηαζ ηδξ ιακηζηήξ ενιδκείαξ  ηςκ 

μκείνςκ εενάπεοακ ημοξ αζεεκείξ πμο πνμζέηνεπακ από όθμ ημκ βκςζηό 

ηόηε ηόζιμ.  

Σα ζδιακηζηόηενα ήηακ : ηο ιεπό ηος Αμθιάπαος, ηο ιεπό ηηρ Σιθοπέαρ 

ηαζ ηο ιεπό ηος Σποθωνίος Άνηπος. 

 

 

Ηενό ημο Αιθζάναμο, ζημκ Χνςπό. (Φςηό από Parallaxi) 

 



Σο ιεπό ηος Αμθιάπαος 

Σύιθςκα ιε ηδκ Δθθδκζηή ιοεμθμβία μ Αιθζάναμξ ήηακ βζόξ ημο Οζηθή 

ηαζ εββμκόξ ημο Μεθάιπμδα (Παοζακίαξ, ΣΤ’17,6). Ήηακ έκαξ από ημοξ 

επζθακέζηενμοξ Έθθδκεξ ήνςεξ  ηαζ από ημκ παππμύ ημο Μεθάιπμδα 

ηθδνμκόιδζε ηδκ ηέπκδ ηδξ ιακηζηήξ  ηαεώξ ηαζ βκώζεζξ  Ιαηνζηήξ ηαζ 

Φανιαημθμβίαξ. Μεηαβεκέζηενμζ ιύεμζ ακαθένμοκ όηζ μ Αιθζάναμξ ήηακ 

βζμξ ημο εεμύ Απόθθςκα ηαζ ηδξ Υπενικήζηναξ ή ηδξ Κθοηαζικήζηναξ 

(Βζηζπαίδεζα).  

Σμ Αιθζάνεζμ (ζηδκ εέζδ ημο ζδιενζκμύ Χνςπμύ) ζδιακηζηό ιακηζηό -

εεναπεοηζηό ζενό, ακαδείπεδηε ιέζα από ηζξ ανπαζμθμβζηέξ ακαζηαθέξ 

ημ 1884 και ιταν αφιερωμζνο ςτον Αιθζάναμ.  

Ζ θεζημονβία ημο ζενμύ ηαζ δ αηηζκμαμθία ημο θεάκεζ ιέπνζ ημκ 4
μ
 αζώκα 

ι.Υ. Σα Μεβάθα Αιθζάνεζα ήηακ αεθδηζημί ηαζ ιμοζζημί αβώκεξ πμο 

δζμνβακώκμκηακ ηάεε πέκηε πνόκζα πνμξ ηζιή ημο Αιθζανάμο ηαζ ζημοξ 

μπμίμοξ αβώκεξ εθάιαακακ ιένμξ αεθδηέξ ηαζ ηαθθζηέπκεξ από όθδ ηδκ 

Δθθάδα, ηδ Μζηνά Αζία ηαζ ηδκ Ηηαθία.  

 

Φςηό από Parallaxi 

Σδκ εοεύκδ βζα ηδ θεζημονβία ημο ζενμύ είπε μ ζενέαξ ημο εεμύ 

Αιθζανάμο, μ μπμίμξ ηαζ επέαθεπε ηδκ δζαδζηαζία πμο έπνεπε κα 



αημθμοεήζεζ μ πζζηόξ βζα κα θάαεζ ηδκ ζοιαμοθή ή ηδκ εεναπεία ημο 

εεμύ Αιθζανάμο. Ο  πζζηόξ  πνώηα, πθήνςκε βζα ημ εζζζηήνζό ημο, πμο 

ήηακ έκα ημιιάηζ ιεηάθθμο ιε παναβιέκεξ πάκς ημο ηζξ ιμνθέξ ημο 

Αιθζανάμο ηαζ ηδξ εεάξ Τβείαξ. Αιέζςξ ιεηά αημθμοεμύζε «δ 

ηάεανζδ», δδθαδή δ εοζία εκόξ ηνζανζμύ πνμξ ηζιή ημο εεμύ ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα λάπθςκε πάκς ζημ δένια ημο εοζζαζιέκμο ηνζανζμύ, 

πενζιέκμκηαξ ηδκ ηαη’ όκαν (ζημ όκεζνό ημο) ειθάκζζδ ημο εεμύ.  

Σο ιεπό ηηρ Σιθοπέαρ 

Η Τιθορέα, ζηην κοιλάδα ηοσ Κηθιζζού, εθεωρείηο η μηηρόπολη 
ηων Φωκαέων και ο ηόπος εγκαηάζηαζης ηοσ Φώκοσ και ηης 
γσναίκας ηοσ Ανηιόπης. 

Ο Φϊκοσ, κατά μία εκδοχι ιταν γιοσ του Όρνυτου ι του ίδιου του κεοφ 

Ποςειδϊνα, εγγονόσ του ίςυφου και τθσ Πλειάδασ Μερόπθσ και 

αδερφόσ του Κόα. φμφωνα με τον μφκο, ο Φϊκοσ πιρε ωσ ςφηυγό του 

τθν θρωίδα Αντιόπθ, μαηί με τθν οποία ενταφιάςκθκε ςτθ Φωκίδα. 

Μετά τθν αποίκθςθ από τον Φϊκο τθσ Παρναςςίδασ με αποίκουσ που 

ζφερε από τθν Κόρινκο, θ περιοχι αυτι πιρε το όνομά του και 

αποκλικθκε «Φωκίδα», δθλαδι ο Φϊκοσ υπιρξε ο «επϊνυμοσ ιρωασ» 

τθσ Φωκίδασ. Σο θρϊο του Φϊκου βριςκόταν ςτθν Σριτωνίδα και ςε 

αυτό οι Δαφλιοι προςζφεραν κυςίεσ. (Βικιπαίδεια) 

Ο ιςτορικόσ  Ηρόδοτοσ, αναφζρει ότι ο Ξζρξθσ μετά τθν μάχθ των 

Θερμοπυλϊν (480 π.Χ) και κατά τθν πορεία του προσ το κράτοσ - πόλθ 

τθσ Ακινασ ζκαψε τισ πόλεισ τθσ κοιλάδασ, αναγκάηοντασ τουσ 

τρομαγμζνουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ να καταφφγουν ςτθν 

πλθςιζςτερθ κορυφι του όρουσ Ραρναςςοφ, που ονομαηόταν Τικορζα. 

Πταν πζραςε ο κίνδυνοσ των Ρερςϊν, οι  κάτοικοι που είχαν καταφφγει 

ςτθν κορυφι του Ραρναςςοφ, Τικορζα, κατζβθκαν πάλι ςτθν κοιλάδα 

και ξαναζχτιςαν τισ πόλεισ τουσ.  Οι κάτοικοι τθσ πόλθσ  Νζωνα ζχτιςαν 

ζνα οχυρό – φροφριο το οποίο εξελίχκθκε ςε μεγάλθ και οργανωμζνθ 

πόλθ, που τθν ονόμαςαν Τικορζα, ςε ανάμνθςθ τθσ προςταςίασ από 

τον Ρερςικό κίνδυνο,  που τουσ παρείχε θ κορυφι του Ραρναςςοφ. 



Στθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Τικορζασ, υπιρχε φθμιςμζνο Ιερό και 

Θεραπευτιριο προσ τιμι του Αςκλθπιοφ, ςτο οποίο υπθρζτθςε για ζνα 

χρονικό διάςτθμα ο εξ’ Αλεξανδρείασ φθμιςμζνοσ ιατρόσ Δωρόκεοσ. 

Σο Θεπό ηος Σποθωνίος άνηπος 

Ο Τροφώνιοσ μυκικόσ αρχιτζκτονασ τθσ αρχαιότθτασ, ο οποίοσ ιταν ο 
πρϊτοσ, που μαηί με τον αδελφό του Αγαμιδθ αντικατζςτθςε τισ 
πλίνκουσ και τα ξφλα ςτθν καταςκευι μνθμείων με λίκουσ. 

Ανάμεςα ςτα μνθμεία – δθμιουργίεσ τουσ αναφζρονται ο ναόσ του 
Απόλλωνα ςτουσ Δελφοφσ, το ςπίτι του Αμφιτρίωνα και τθσ Αλκμινθσ 
ςτθ Θιβα και οι κθςαυροί του Υριζα και του Αυγεία.  

Ο Τροφϊνιοσ ανζλαβε το ναό του Απόλλωνα ςτισ Ραγαςζσ και το δικό 
του μαντικό ιερό ςτθ Λιβαδειά, όπου μετά τον κάνατό του λατρεφτθκε 
ωσ χκόνιοσ κεόσ και μάντθσ.  

Σφμφωνα με τον Ραυςανία κνθτόσ πατζρασ του Τροφϊνιου είναι ο 
Εργίνοσ και κεϊκόσ πατζρασ του ο Απόλλων, ενϊ για τθ μθτζρα του 
άλλοι λζνε για τθν Ιοκάςτθ, άλλοι για τθν Επικάςτθ, ενϊ άλλοι 
αναφζρουν, ότι δεν γνωρίηουμε κάτι.(Βικιπαίδεια) 

Ο μφκοσ λζει ότι όταν τελείωςε τθν καταςκευι, ςυμβουλεφτθκε ο ίδιοσ 
το μαντείο των Δελφϊν και όταν ρωτικθκε τι κα ικελε ωσ ανταμοιβι 
για τθν υπθρεςία του ςτο Κεό, εκείνοσ απάντθςε: «Κζλω αυτό που είναι 
καλφτερο για τον άνκρωπο». Σο μαντείο απάντθςε ότι τθν τρίτθ μζρα ι 
επικυμία του κα πραγματοποιοφνταν και κα είχε αυτό που ιταν 
καλφτερο για τον άνκρωπο. Και ζπειτα από τρεισ θμζρεσ, τθν αυγι, ο 
Σροφϊνιοσ βρζκθκε νεκρόσ.  

Στθν περιοχι τθσ Λιβαδειάσ, ςφμφωνα με τον Ραυςανία, ο Ακθναίοσ 
Λζβαδοσ, ίδρυςε μια πόλθ που προσ τιμιν του ονομάςτθκε Λιβαδεία 
και αργότερα ςε παράφραςθ Λιβαδειά. 

Η πόλθ ζγινε ευρφτερα γνωςτι ςτθν αρχαιότθτα από το μυςτθριακό 
Ιερό άντρο – Μαντείο του Τροφωνίου, από το οποίο ηθτοφςαν 
χρθςμοφσ πάρα πολλοί άνκρωποι, ςπουδαίοι ι μθ. Κατά τον Ηρόδοτο 
εκεί ηιτθςαν χρθςμοφσ, ο βαςιλιάσ Κροίςοσ, ο Μαρδόνιοσ ο αρχθγόσ 
του περςικοφ ςτρατοφ,  ο ωμαίοσ ςτρατθγόσ Αιμίλιοσ – Ραφλοσ, κ.ά, 
καταδεικνφοντασ τθν φιμθ και Τροφωνίου άντρου. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD


Επιςτρζφοντασ από τον κάτω κόςμο ο Λουκιανόσ οδθγικθκε και εκείνοσ 
ςτθν Λιβαδειά. Είχε καταλιξει να επιςκεφκεί τον Άδθ για να ηθτιςει μία 
απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ: «Ποια είναι καλφτερθ ηωι που πρζπει κάκε 
μυαλωμζνοσ άνκρωποσ να εκλζγει. 

Διθγείται ςτουσ φίλουσ του ότι κανζνασ φιλόςοφοσ δεν μπόρεςε να του 
προτείνει τον τρόπο για μια καλφτερθ ηωι, όςουσ και αν επιςκζφτθκε κι 
ζτςι αποφάςιςε να φτάςει για να μάκει τα πάντα για το μυςτιριο τθσ 
ηωισ: «Δεν επιτρζπεται όμωσ να ανακοινϊνονται ςε όλουσ αυτά και 
οφτε να λζγονται τα όςα είναι μυςτικά γιατί υπάρχει φόβοσ να με 
καταγγείλει κανείσ για αςζβεια ςτο Ραδάμανκυ» «Μθν φοβάςαι 
Μζνιππε, για το Κεό, δεν υπάρχει τζτοιοσ φόβοσ από μζνα. ε 
παρακαλϊ λοιπόν, μθν το κρφβεισ από τουσ φίλουσ ςου. Κα μιλιςεισ ςε 
άνκρωπο που ξζρει να κρατά τα μυςτικά και ςε μεμυθμζνο» 

«Κάποια νφχτα δεν με ζπαιρνε ο φπνοσ κάνοντασ αυτζσ τισ ςκζψεισ, 
πιρα τθν απόφαςθ να πάω ςτθ Βαβυλϊνα και να παρακαλζςω κάποιον 
από τουσ μάγουσ εκείνουσ, που είναι μακθτζσ και διάδοχοι του 
Ηωροάςτρθ, για τουσ οποίουσ είχα ακοφςει ότι με κάποιεσ τελετζσ 
μποροφςαν να ανοίξουν και τισ κρυφζσ πόρτεσ του Άδθ και να 
κατεβάςουν ς’ αυτόν ςτα ςίγουρα όποιον κζλουν και να τον ανεβάςουν 
πάλι επάνω, να με βοθκιςουν αυτοί να βρω τθν αλικεια. 

Νόμιηα, λοιπόν, πωσ το καλφτερο που είχα να κάνω με τθν βοικεια από 
αυτοφσ τουσ μάγουσ, να κατεβώ ςτον Άδη και να πάω να βρω τον 
Τειρεςία τον Βοιωτό για να μάκω από αυτόν, που ιταν μάντθσ και 
ςοφόσ, ποια είναι θ καλφτερθ ηωι που πρζπει ο κάκε μυαλωμζνοσ 
άνκρωποσ να εκλζγει. Πετάχτθκα λοιπόν αμζςωσ από το κρεβάτι μου 
και πιγα ςτθ Βαβυλϊνα. Όταν ζφταςα εκεί, βρικα ζνα Χαλδαίο, που 
ιταν ςοφόσ και καυμάςιοσ ςτθν δουλειά του, με κάταςπρα μαλλιά και 
ςεβάςμια γενειάδα, που τον ζλεγα Μυκροβαρηάνθ και φςτερα από 
χίλιεσ ικεςίεσ και όρκουσ, τον κατάφερα να μου δείξει τον δρόμο για τον 
Άδθ. 

Σότε ο Χαλδαίοσ με πιρε κοντά του και πρϊτα άρχιςε να με λοφηει 29 
μζρεσ κατά ςειρά κάνοντασ αρχι από το νζο φεγγάρι. Με κατζβαηε κάκε 
πρωί ξθμερϊματα ςτον Ευφράτθ και όταν ζβγαινε ο ιλιοσ απάγγελνε ς’ 
αυτόν μια μεγάλθ προςευχι, που απ’ αυτιν οφτε λζξθ δεν καταλάβαινα, 
φαινόταν ωςτόςο πωσ επικαλοφςε κάποιουσ κεοφσ. Υςτερα από τθν 
μαγικι του προςευχι και αφοφ με ζφτυνε 3 φορζσ ςτο πρόςωπο, 



γυρίηαμε πίςω ςτο ςπίτι του, χωρίσ όμωσ να βλζπω κανζναν από τουσ 
ανκρϊπουσ που ζβριςκα ςτο δρόμο. 

Ι τροφι μασ ιταν τα ακροβλάςταρα, ποτό μασ το γάλα και το υδρόμελι, 
κακϊσ και το νερό του Χοάςπου και κρεβάτι μασ ι φπαικροσ, πάνω ςτα 
χορτάρια. Όταν ζγινε ι προετοιμαςία που ζπρεπε με ζφερε κατά τα 
μεςάνυχτα ςτον Σίγρθτα ποταμό, όπου με ζπλενε, με ςπόγγιηε, με 
εξάγνιηε με δαδιά και ςκοινιά και με άλλα τζτοια πολλά 
μουρμουρίηοντασ και τθν μαγικι του προςευχι, και φςτερα αφοφ ζκανε 
μάγια ςε όλο του το ςϊμα και ζκανε διάφορουσ κφκλουσ ολόγυρά μου 
για να μθν πάκω κανζνα κακό από τα πνεφματα με ξανάφερε πάλι ςτο 
ςπίτι μου ζτςι όπωσ ιμουν, βαδίηοντασ όμωσ πιςϊπατα. 

Ωσ το πρωί ετοιμαηόμαςταν για το ταξίδι και μου ζδινε οδθγίεσ: Μου 
ζφερε τοφτο το καπζλο τθν προβιά του λιονταριοφ, και μου ‘δωςε να 
κρατϊ τθ λφρα, και με πρόςταξε, αν με ρωτιςει κανείσ ςτο δρόμο για το 
όνομα μου, να μθν πω ότι με λζνε Μζνιππο, αλλά Θρακλι θ Οδυςςζα, θ 
Ορφζα, αφοφ περάςαμε και τθν λίμνθ, φτάςαμε ςε ζνα μζροσ ζρθμο, 
που ιταν γεμάτο από δζντρα, που δεν το ζβλεπε ο ιλιοσ, ςτο τζλοσ ο 
Μυκροβαρηάνθσ κρατϊντασ δαυλό αναμμζνο και με δυνατι φωνι, 
επικαλοφνταν φωνάηοντασ όλα τα δαιμόνια μαηί, και τισ Τιμωρίεσ και 
τισ Ερινφεσ, και τη μαφρη Εκάτη και τη φοβερή 
Περςεφόνη ανακατεφοντασ μαηί με τα ονόματα αυτά και μερικζσ άλλεσ 
βαρβαρικζσ, άγνωςτεσ μου, κεότθτεσ που τα ονόματα τουσ ιταν 
δφςλεξα και μακρόλεξα. 

Αμζςωσ τότε, όλοσ ο τόποσ τραντάχτθκε, και όταν ειπϊκθκε θ μαγικι 
προςευχι θ γθ ςχίςτθκε και ακοφςτθκε από μακριά η κραυγή του 
Κζρβερου και με κατάκλυςε φόβοσ και τρόμοσ, «και ο βαςιλιάσ τον 
νεκρών κάτω από την γη φοβήθη». Γιατί φαίνονταν τα πιο πολλά, μζρθ 
του Άδθ και λίμνθ και ο πυριφλεγζκων ποταμόσ και του Πλοφτωνα τα 
ανάκτορα» 

Ζπειτα από πολλζσ παράξενεσ περιθγιςεισ ςτον κάτω κόςμο και 
ςυναντιςεισ με πνεφματα ςτο βαςίλειο των ςκιϊν, ο Μζνιπποσ 
διθγείται το τζλοσ τθσ περιπζτειασ του: «Ιταν πια αργά, και τότε εγϊ 
είπα ςτον Μυκροβαρηάνθ εμπρόσ, γιατί αργοποροφμε και δεν 
γυρίηουμε ςτθν επάνω ηωι;» 

Αυτόσ μου απάντθςε: «Μθν ανθςυχείσ Μζνιππε κα ςου δείξω ζνα 
μονοπάτι που κα ςε βγάλει γριγορα και εφκολα» «Και αμζςωσ με ζφερε 



ςε ζνα μζροσ πιο ςκοτεινό από τον άλλο Άδθ που ιταν θμιφωτιςμζνοσ, 
και μου ζδειξε από μακριά ζνα φωτάκι που μόλισ αι φαινόταν και ιταν 
ςαν να ζβγαινε από κλειδαρότρυπα. Εκεί, μου είπε είναι το ιερό του 
Τροφώνιου, και από εκεί κατεβαίνουν εδϊ όςοι ζρχονται από τθν 
Βοιωτία. Πάρε λοιπόν αυτό το μονοπάτι και ςε λίγο κα είςαι ςτθν 
Ελλάδα. Σα λόγια του αυτά με γζμιςαν χαρά, και αφοφ χαιρζτθςα τον 
μάγο, ςερνάμενοσ και με πολφ κόπο βρζκθκα χωρίσ να καταλάβω πωσ, 
ςτθν Λιβαδειά» 

Ράλι ο Λουκιανόσ, ςτουσ Νεκρικοφσ διαλόγουσ του (10:338-40), 

διθγείται τον διάλογο του νεκροφ Τροφϊνιου μαηί με ζνα άλλο 

φάνταςμα ςτον Άδθ. Ο ςυνομιλθτισ του τον ρωτά γιατί, ενϊ ο ίδιοσ δεν 

είναι παρά ακόμθ ζνα φάνταςμα, πιςτεφει ότι είναι άξιοσ για ζνα δικό 

του ναό και για λατρεία. Ο Τροφϊνιοσ απαντά: «Είμαι Ήρωασ, και είμαι 

και προφιτθσ για κάποιον που κα ζλκει εδϊ κάτω για μζνα. Αλλά, δεν 

νομίηω ότι ζχεισ επιςκεφτεί τθ Λιβαδειά, αλλιϊσ δεν κα ιςουν τόςο 

ςκεπτικιςτισ» 

Το άλλο φάνταςμα απαντά: «Τι λεσ; Ρρζπει άραγε να πάω ςτθ 

Λιβαδειά, να φορζςω λινά ροφχα και να κρατϊ μια μελόπιτα ςτα χζρια, 

και να ςυρκϊ μζςα ςτθ ςπθλιά ςου μζςα από εκείνο το πζραςμα που 

είναι τόςο ςτενό, για να μπορϊ να πω ότι είςαι νεκρόσ ςαν κι εμάσ κι 

ότι μασ ξεπερνάσ μόνο ςτα ψζματα που λεσ; Αλλά, ςτο όνομα τθσ 

προφθτείασ, τι είναι ζνασ ιρωασ; Εγϊ δεν το γνωρίηω» κι ο Τροφϊνιοσ 

απαντά: «Ζνασ ςυνδυαςμόσ θεοφ και ανθρώπου, μιςόσ άνθρωποσ και 

μιςόσ θεόσ» Το άλλο φάνταςμα γελά και τον ρωτά: «Και, ποφ είναι αυτι 

τθ ςτιγμι το κεϊκό άλλο ςου μιςό;» κι ο Τροφϊνιοσ απαντά ότι είναι 

πίςω ςτθ Λιβαδειά και προφθτεφει. 

Τι ςυνζβαινε ςτο μυςτηριώδεσ Τροφώνιο Άνδρο; 

Ο Ραυςανίασ -που ςυμβουλεφτθκε και ο ίδιοσ το μαντείο- μασ διθγείται 

τα πάντα γι αυτό, ι τζλοσ πάντων όςα δεν ιταν απαγορευμζνα να 

ςυηθτθκοφν: «Στο μαντείο γίνονται τα εξισ: όταν κάποιοσ αποφαςίςει 

να κατεβεί ςτον Τροφϊνιο, πρϊτα ηει κακοριςμζνεσ θμζρεσ ςε οίκθμα, 

το οποίο είναι αφιερωμζνο ςτον αγακό Δαίμονα και ςτθν αγακι Τφχθ. 

Πςο ηει εκεί και κατά τα άλλα μζνει κακαρόσ και απζχει από κερμά 

λουτρά, λοφηεται ςτον ποταμό Ζρκυνα. 



 

 

Τθ νφχτα που πρόκειται να κατζβει κανείσ, κυςιάηουν ςε βόκρο 

επικαλοφμενοι τον Αγαμιδθ. Αν όλα τα ςφάγια είναι ευνοϊκά και 

δείξουν όλα το ίδιο, τότε κακζνασ κατεβαίνει με καλζσ ελπίδεσ. 

Κάποιοσ, κατεβαίνει ωσ εξισ: Τον οδθγοφν πρϊτα τθ νφχτα ςτον ποταμό 

Ζρκυνα, τον αλείφουν με λάδι και τον λοφηουν δφο παιδιά των πολιτϊν, 

δεκατριϊν περίπου χρονϊν, που επονομάηονται Ερμζσ. Αυτά πλζνουν 

όποιον κα κατζβει και τον βοθκοφν ςε ό,τι χρειάηεται. Κατόπιν 

οδθγείται τουσ ιερείσ όχι αμζςωσ ςτο μαντείο, αλλά ςε πθγζσ νεροφ που 

είναι πολφ κοντά θ μία ςτθν άλλθ. 

Εδϊ αυτόσ πρζπει να πιει το λεγόμενο Νερό τησ Λήθησ, για να 

λθςμονιςει όλα όςα ςκεφτόταν προθγουμζνωσ, ζπειτα να πιει και το 

άλλο Νερό τησ Μνημοςφνησ για να κυμάται όςο κα δει όταν κατζβει. 

Βλζπει το άγαλμα, ποφ λζνε ότι είναι ζργο του Δαιδάλου, που οι ιερείσ 

δεν το παρουςιάηουν παρά μόνο ς’ όςουσ πρόκειται να πάνε ςτον 

Τροφϊνιο. Αφοφ δει το άγαλμα αυτό και το λατρεφςει και προςευχθκεί, 

ζρχεται προσ το μαντείο φορϊντασ λινό χιτϊνα, ηωςμζνο με ταινίεσ και 

φορϊντασ ντόπια υποδιματα. 
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Ρεριβάλλεται από κυκλικό κρθπίδωμα από λευκό μάρμαρο, θ 

περιφζρεια του είναι όςο ζνα μικρό αλϊνι και το φψοσ του λιγότερο 

από δφο πιχεισ. Ράνω ςτο κρθπίδωμα είναι ςτθμζνοι πάςςαλοι, 

χάλκινοι και αυτοί και οι ηϊνεσ που τουσ ςυνδζουν, και διαμζςου αυτϊν 

υπάρχει πόρτα. Μζςα ςτον περίβολο υπάρχει άνοιγμα γθσ, όχι φυςικό, 

αλλά χτιςμζνο με μεγάλθ τζχνθ και αρμονία. Το οικοδόμθμα αυτό ζχει 

ςχιμα φοφρνου. Για να κατζβει κανείσ ςτο βάκοσ δεν ζχει χτιςτι ςκάλα, 

αλλά όταν κανείσ ζρχεται ςτον Τροφϊνιο του φζρνουν μια ςκάλα ςτενι 

κι ελαφριά. 

Στο βάκοσ υπάρχει τρφπα ανάμεςα ςτο δάπεδο και ςτο οικοδόμθμα. 

“Αυτόσ λοιπόν που κατεβαίνει, ξαπλϊνει ανάςκελα ςτο ζδαφοσ 

κρατϊντασ γλυκά ηυμωμζνα με μζλι (μελόπιτεσ) και βάηει πρϊτα μζςα 

ςτθν τρφπα τα πόδια του για να μπει μετά και ο ίδιοσ. Αν τα γόνατα του 

βρεκοφν μζςα ςτθν τρφπα, το υπόλοιπο ςϊμα τραβιζται αμζςωσ 

ακολουκϊντασ τα γόνατα, όπωσ ο μεγαλφτεροσ και γρθγορότεροσ 

ποταμόσ μπορεί να ρουφιξει τον άνκρωπο που τον άρπαξε με τθ δίνθ 

του. (!!) Ζπειτα, για όςουσ βρεκοφν ςτο άδυτο, δεν υπάρχει ζνασ μόνο 

τρόποσ για να μάκουν το μζλλον, αλλά άλλοσ βλζπει και άλλοσ ακοφει. 

Πςοι κατεβαίνουν γυρίηουν πίςω από το ίδιο ςτόμιο και βγάηοντασ 

πρϊτα τα πόδια, ξεβράηονται ζξω. Λζνε πωσ κανζνασ απ’ όςουσ 

κατζβθκαν δεν πζκανε, εκτόσ από κάποιον δορυφόρο του Δθμθτρίου. 

Αυτόσ δεν ζκανε όςα προβλζπουν οι κανονιςμοί του ιεροφ, οφτε 

κατζβθκε για μαντεία, αλλά πιγε με τθν ελπίδα να πάρει αςιμι και 

χρυςάφι από το άδυτο. Λζγεται ότι το πτϊμα του φάνθκε ςε άλλο μζροσ 

και δεν βγικε από το ιερό ςτόμιο. Λζνε κι άλλα για τον άνκρωπο αυτόν, 

αλλά ανζφερα τα πιο αξιόλογα. 

Πποιον ανεβαίνει από τον Τροφϊνιο τον παίρνουν πάλι οι ιερείσ και τον 

κακίηουν ςτον λεγόμενο κρόνο τθσ Μνθμοςφνθσ, που βρίςκεται κοντά 

ςτο άδυτο. Αφοφ κακίςει τον ρωτοφν για όςα είδε και ζμακε κι αφοφ τα 

πλθροφορθκοφν τον παραδίδουν ςτουσ δικοφσ του, που τον παίρνουν 

και τον μεταφζρουν ςτο οίκθμα όπου ζμενε προθγουμζνωσ, κοντά ςτθν 

αγακι Τφχθ και ςτον αγακό Δαίμονα, ενϊ αυτόσ ζχει χάςει το γζλιο του 

και κατζχεται ακόμθ από μεγάλο φόβο και δεν γνωρίηει οφτε τον εαυτό 

του οφτε τουσ γφρω του. Αργότερα όμωσ, ανακτά και άλλα και τθ 



φρόνθςθ ςτον βάκρο που τθν είχε και πριν και επανζρχεται το γζλιο 

του. Γράφω αυτά, όχι επειδι τα άκουςα, αλλά και άλλουσ είδα και εγϊ 

ο ίδιοσ ζκανα χριςθ του Τροφωνίου. Πςοι κατεβαίνουν ςτο Τροφώνιο 

είναι ανάγκη να αφιερώςουν, γραμμζνα ςε πινακίδα, όςα άκουςε ή 

είδε ο καθζνασ» 

Φαντάηομαι μια ολόκλθρθ βιβλιοκικθ από πινακίδεσ, ςτισ οποίεσ είναι 

καταγεγραμμζνεσ ατελείωτεσ ιςτορίεσ παράξενων εμπειριϊν και 

αποκαλφψεων για το μζλλον, μια βιβλιοκικθ που -φυςικά- αγνοείται θ 

τφχθ τθσ, οφτε τθν ζχει αναηθτιςει ποτζ κανείσ. Ο Φιλόςτρατοσ, επίςθσ, 

μασ διθγείται πολλά για το Τροφϊνιο Άνδρο, και μεταξφ άλλων μασ λζει 

ότι θ υπόγεια εμπειρία του επιςκζπτθ ςυμπεριλάμβανε και επαφζσ με 

«ερπετά» 

Απ’ όςο ξζρουμε, ςτον ιερό νόμο που απαγόρευε να διθγθκεί κανείσ τθν 

εμπειρία του ςτουσ άλλουσ, υπιρξε τουλάχιςτον μία εξαίρεςθ: ζνασ 

Ακθναίοσ, ο Τίμαρχοσ, ςυγκλονιςμζνοσ απ’ αυτά που του ςυνζβθςαν 

μζςα ςτο Τροφϊνιο, τα διθγικθκε όλα λεπτομερϊσ ςτουσ φίλουσ του, 

με αποτζλεςμα να πεκάνει ανεξιγθτα λίγο αργότερα. 

Οι φίλοι του αυτοί, μετζφεραν τθ διιγθςθ του Τίμαρχου ςτον Σωκράτθ 

κι εκείνοσ οργίςτθκε και τουσ μάλωςε, λζγοντασ τουσ ότι ζπρεπε να 

είχαν φζρει αμζςωσ τον Τίμαρχο ς’ αυτόν, για να ακοφςει από τον ίδιο 

τθ διιγθςθ των ςυμβάντων. Σθμειϊςτε ότι ο Σωκράτθσ ιταν εξαιρετικά 

ςκεπτικιςτισ και κυνικόσ απζναντι ςτα κρθςκευτικά δρϊμενα, κι όμωσ 

ενδιαφερόταν πολφ για το τι ςυνζβαινε ςτο Τροφϊνιο. 

Η κάθοδοσ του Τίμαρχου ςτο Τροφώνιο 

Ο Ρλοφταρχοσ παρακζτει με πολλζσ λεπτομζρειεσ τθ διιγθςθ του 

Τίμαρχου για τθν επίςκεψθ του ςτο Τροφϊνιο, και, ωσ αρχιερζασ του 

γειτονικοφ Μαντείου των Δελφϊν, μποροφμε να υποκζςουμε ότι 

κατείχε πολλζσ ειδικζσ γνϊςεισ πάνω ςτο ηιτθμα. Η αναφορά του 

Ρλουτάρχου είναι αρκετά ςκοτεινι και δυςνόθτθ, πολφ μεγάλθ για να 

τθν παρακζςω εδϊ, αλλά τα αποςπάςματα που τελικά κα παρακζςω 

είναι ιδιαιτζρωσ διαφωτιςτικά: 

 



                   

 «Κατιλκε ςτθν κρφπτθ του Τροφϊνιου, αφοφ πρϊτα τζλεςε όλεσ τισ 

τελετουργίεσ που ςυνθκίηοντασ ςτο μαντείο. Ζμεινε κάτω από το 

ζδαφοσ για δφο νφχτεσ και μία μζρα, οι περιςςότεροι είχαν ιδθ αφιςει 

κάκε ελπίδα να τον ξαναδοφν και θ οικογζνεια του τον κρθνοφςε για 

νεκρό, όταν το πρωί εκείνοσ βγικε ζξω με λαμπερό παρουςιαςτικό. 

Λάτρευςε τον Θεό, και, αμζςωσ μόλισ ξεγλίςτρθςε από το πλικοσ, 

άρχιςε να μασ διθγείται τα πολλά καφματα που είδε και άκουςε εκεί 

μζςα» 

Το υπόγειο ςφςτθμα πρζπει να ιταν τόςο μεγάλο ςε ζκταςθ για να 

δικαιολογεί τθν περιπλάνθςθ κάποιου εκεί μζςα για μζρεσ ολόκλθρεσ, 

κι αυτό υποδεικνφει ζναν λαβφρινκο από ςτοζσ, ίςωσ και κάποια μζςα 

για να του δοκεί φαγθτό και νερό, ίςωσ ακόμθ και αίκουςεσ όπου 

μποροφςε να φιλοξενθκεί. Ο ςοφόσ Απολλώνιοσ Τυανζασ, λζγεται ότι 

ζμεινε εκεί μζςα για δφο ολόκλθρεσ εβδομάδεσ (ςίγουρα ςπάηοντασ 

κάποιο ρεκόρ) όπωσ αναφζρει ο Φιλόςτρατοσ. 

Ο Ρλοφταρχοσ ςυνεχίηει τθ διιγθςθ του: «Ο Τίμαρχοσ είπε ότι, ςτθν 

κάκοδο του ςτθ μαντικι κρφπτθ, θ πρϊτθ του εμπειρία ιταν αυτι τθσ 

πτιςθσ ςε απόλυτο ςκοτάδι, κι ζπειτα από μια προςευχι, ζμεινε να 

κείτεται για πολφ ϊρα χωρίσ να ζχει ςυνείδθςθ για το αν ιταν ξυπνθτόσ 

ι αν ονειρευόταν. Ραρ’ όλα αυτά, τθν ίδια ϊρα τοφ φάνθκε ότι άκουςε 

ζναν κρότο και ότι χτφπθςε ςτο κεφάλι, κι ότι χτφπθςε ςτο κεφάλι, κι ότι 
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οι ραφζσ του κρανίου του χωρίςτθκαν και απελευκζρωςαν τθν ψυχι 

του». 

Ζπειτα είχε μια πολφ μεγάλθ και πολφπλοκθ μυςτικιςτικι εμπειρία, 

βλζπονται οράματα που χρειάηονται πολλζσ ςελίδεσ για να 

περιγραφοφν και όταν ζπειτα από απροςδιόριςτο χρονικό διάςτθμα 

αναδφκθκε από τα οράματα, άκουςε μια φωνι ςτο ςκοτάδι (ζνασ 

ιερζασ; κάποια οντότθτα;) να του μιλά: «Τίμαρχε, τι κζλεισ να ςου 

εξθγιςω;», - «Τα πάντα», απάντθςε εκείνοσ, «γιατί, τι υπάρχει εδϊ 

κάτω που να μθν είναι καυμαςτό;», - «Πχι», είπε θ φωνι, «ςτα 

υψθλότερα πεδία εμείσ οι άλλοι λαμβάνουμε ελάχιςτο μζροσ, διότι 

ανικουν ςτουσ Θεοφσ. 

Αλλά, μπορείσ αν κζλεισ να ρωτιςεισ για το πεδίο τθσ Ρερςεφόνθσ, που 

διοικείται από εμάσ, είναι μια από τισ τζςςερισ χϊρεσ και ςθμαδεφεται 

από τθν πορεία τθσ Στυγόσ.» «Τι είναι θ Στφγα;» ρϊτθςε εκείνοσ. «Είναι 

το μονοπάτι που οδθγεί ςτον Κάτω Κόςμο, ςτον Άδθ», ιρκε θ 

απάντθςθ, «περνά δίπλα ςου απ’ εδϊ… εκτείνεται προσ τα πάνω, όπωσ 

βλζπεισ, ερχόμενθ από τον Άδθ από κάτω μασ. Κακϊσ θ Στφγα 

πλθςιάηει, οι ψυχζσ φωνάηουν από τρόμο, γιατί πολλοί είναι εκείνοι 

που γλιςτροφν και μεταφζρονται μακριά από τον Άδθ…» «Μα, δεν 

βλζπω τίποτε», είπε ο Τίμαρχοσ, «μονάχα βλζπω πολλά άςτρα να 

τρεμοφζγγουν πάνω από τθν Άβυςςο, άλλα να βυκίηονται μζςα ς’ 

αυτιν, και άλλα να εξακοντίηονται από εκεί κάτω προσ τα πάνω…» 

«Τότε», αποκρίκθκε θ φωνι, «χωρίσ να το ςυνειδθτοποιείσ βλζπεισ τουσ 

δαίμονεσ.» 

«Πταν ο Τίμαρχοσ κζλθςε να αντικρίςει τον ομιλοφντα, (θ φωνι 

ακουγόταν από πίςω του), δεν μποροφςε να γυρίςει το κεφάλι του (είχε 

πάκει κάτι ςαν αγκφλωςθ). Ζπειτα ζνιωςε πάλι ζναν οξφ πόνο ςτο 

κεφάλι, ςαν να το πίεηε μια δφναμθ μεγάλθ για να το ςυμπιζςει, κι 

ζχαςε κάκε ςυνείδθςθ και αίςκθςθ του τι ςυνζβαινε. Πταν αργότερα 

ςυνιλκε, βρικε τον εαυτό του ςτθν είςοδο του μαντείου, εκείνθ που 

τον είχε τραβιξει κάτω εκεί. Πταν αργότερα ιρκε ςτθν Ακινα και 

πζκανε ςτον τρίτο μινα, όπωσ το είχε προφθτζψει το μαντείο, 

καυμάςαμε και είπαμε ςτον Σωκράτθ όλθ τθν ιςτορία» 



 ΑΧΑΙΑ ΑΣΚΛΗΡΙΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, ζδιναν μεγάλθ ςθμαςία ςτθν φπαρξθ τθσ ψυχισ και 

ςτθν ζνωςι τθσ με τον κόςμο των μακάρων, των κεϊν, γιϋαυτό και 

επεδίωκαν τθν ςφηευξθ του κεϊκοφ άνω κόςμου με τθν γιινθ 

πραγματικότθτα, μζςω τθσ παιδείασ και τθσ αρετισ, τθσ αρμονίασ του 

νου και τθσ υγείασ του ςϊματοσ. 

Η ιερότθτα των χϊρων και το δζοσ γζμιηε τθν καρδιά και τον νου των 

προςκυνθτϊν αςκενϊν – ικετϊν, που προςζτρεχαν γεμάτοι προςμονι 

και ελπίδα ςτα λατρευτικά ιερά και παράλλθλα κεραπευτικά κζντρα τθσ 

Αρχαίασ Ελλάδοσ 

Μεγαλόπρεπα, καλαίςκθτα οικοδομιματα, κτιςμζνα κοντά ςτθν 

απαραίτθτθ πθγι, με τα ιαματικά νερά, θλιόλουςτεσ περίςτυλεσ  ςτοζσ, 

γυμναςτιρια, κζατρα, λουτρά, όλα αρμονικά ενταγμζνα μζςα ςε 

καταπράςινα ευωδιαςτά δάςθ, κοςμθμζνα με αγάλματα, προτομζσ, 

κακϊσ και μικρότερα βοθκθτικά κτιρια με τθν ίδια τζλεια 

αρχιτεκτονικι, που προκαλοφςε ψυχικι γαλινθ, πνευματικι ανάταςθ 

και αγαλλίαςθ ςτουσ πιςτοφσ.  

Στο λυκόφωσ του αςτεριςμοφ των Ιχκφων, και τθσ ειςόδου του Ρλανιτθ 

Γθ ςτον Αςτεριςμό του Υδροχόου, ςυνυφαςμζνου με τθν Νομοτελειακά 

Ρνευματικι  Ανφψωςθ του Ανκρϊπου, χαριςματικοί επιςτιμονεσ, 

ιατροί, βιολόγοι, γενετιςτζσ, κ.ά., ανακάλυψαν αυτό που, ιδθ, γνϊριηαν 

οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, ότι υπάρχει μία αμφίδρομθ ςχζςθ επθρεαςμοφ  του 

επιπζδου ςυνειδθτότθτοσ του ατόμου και τθσ υγείασ των κυττάρων του 

και των οργάνων του, κακϊσ και ότι θ ςυγκεκριμζνθ κακάρια, δονθτικι 

εκφϊνθςθ λόγου ι φμνων ςτθν αρχαία Ελλθνικι γλϊςςα, επθρεάηε ι 

και επαναπρογραμματίηε το ανκρϊπινο DNA. 

Ρρογραμματιςτζσ  των κυττάρων  μασ είναι, θ μθτρικι μασ γλϊςςα και 

οι ςκζψεισ μασ. Η ενζργεια τθσ ςκζψθσ πολλζσ φορζσ επθρεάηει  πιο 

αποτελεςματικά τθν φλθ, από ότι τα φάρμακα. 

Ρρόςφατεσ Επιςτθμονικζσ διαπιςτϊςεισ ϊςων επιςτθμόνων ζχουν 

δείξει ότι, θ αφφπνιςθ όλων των δυνατοτιτων του DNA γίνεται με τθν 

ΟΜΙΛΙΑ, διατυπϊνοντασ τισ επικυμίεσ φωναχτά - για να ακοφγονται - 



διότι «Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΔΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΡΟΥ ΕΝΕΓΟΡΟΙΕΙ ΤΑ 

ΥΡΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΣΚΟΥΡΙΔΙΑ - DNA». 

 Στα  Αςκλθπιεία θ μυςτθριακι ατμόςφαιρα, οι κακαρμοί, θ κατάλλθλθ 

διαιτθτικι διατροφι, οι φμνοι, οι προςευχζσ, οι ικεςίεσ ςτον κεό, με τθν 

ςυνοδεία καφςθσ κυμιαμάτων και μουςικισ ανζβαηαν το επίπεδο 

ςυνείδθςθσ, χαλάρωςθσ  και ο πιςτόσ μζςω τθσ εγκοίμθςθσ ιταν 

ζτοιμοσ να δεχκεί τθν κεραπαυτικι παρζμβαςθ του κεοφ. 

 Μεταξφ των ιερϊν που απζκτθςαν ιδιαίτερθ και τεράςτια φιμθ 

ανεξάρτθτα από τθν ιςχφ τθσ πόλθσ ςτθν οποία ανικαν, ιταν και αυτό 

τθσ Επιδαφρου. 

Το Αςκληπιείο τησ Επιδαφρου 

Τον 5ο π.Χ αιϊνα, περίπου εμφανίηονται τα πρϊτα Αςκλθπιεία,  ιερά 

προσ τιμιν του Ζλλθνα κνθτοφ χκόνιου κεοφ τθσ Ιατρικισ, Αςκλθπιοφ.  

Ιδιαίτερο ρόλο ςτθν ίδρυςθ, λειτουργία και εξζλιξι του Αςκλθπιείου, 

ζπαιξε το άφκονο τρεχοφμενο νερό, που αναβλφηει ακόμθ και ςιμερα 

και διαρρζει τθ μικρι κοιλάδα ςτα ανατολικά. Η κάκαρςθ με το νερό, οι 

κυςίεσ ηϊων προςφοράσ, θ κοινι ςυνεςτίαςθ ιερζων και αςκενϊν από 

τα ιερά ςφάγια ςε τελετουργικό γεφμα, εξαςφάλιηαν ςωματικι υγεία 

και ψυχικι θρεμία ςτουσ πάςχοντεσ. Αυτι θ πολφ παλιά τελετουργία 

διατθρικθκε αναλλοίωτθ από τθν αρχι τθσ παρουςίασ εκεί του ιεροφ 

μζχρι το τζλοσ τθσ αρχαιότθτασ και αποτελοφςε τθν κεντρικι 

λατρευτικι πράξθ. 

                                                   

                               Άποψθ του Ιεροφ από τα ανατολικά - Φϊτο: Υπουργείο Ρολιτιςμοφ. 

https://argolikivivliothiki.gr/2011/06/21/ασκληπιείο-της-επιδαύρου/άποψη-του-ιερού-από-τα-ανατολικά/


Ο Αςκλθπιόσ, ιταν κατά τθν παράδοςθ, γυιόσ του Απόλλωνα και τθσ 

Κορωνίδασ, κόρθσ του Φλεγφα, βαςιλιά των Λαπίκων ςτθν Θεςςαλία. 

Σφμφωνα με τον μφκο, εκεί, ςτουσ πρόποδεσ του Ρθλίου, θ Κορωνίσ 

ενϊκθκε με τον κεό Απόλλωνα και κυοφόρθςε το παιδί του.  

Πμωσ, κατά τθν διάρκεια τθσ απουςίασ του κεοφ Απόλλωνα, θ ζγκυοσ 

ςτον Αςκλθπιό Κορωνίδα, παρά τισ προειδοποιιςεισ του πατζρα τθσ, 

ερωτεφτθκε και παντρεφτθκε τον βαςιλιά τθσ Αρκαδίασ, τον κνθτό 

Ιςχφν, γυιό του Ελάτου. 

                                              

                            Αναςκαφζσ ςτθν Επίδαυρο ςε επιςτολικό δελτάριο περί το 1909 

Ο Απόλλωνασ, όταν ζμακε από το ιερό πτθνό του τον κόρακα τθν 

απιςτία τθσ, οργιςμζνοσ καταράςτθκε αφϋενόσ τον κόρακα και από 

άςπροσ ζγινε μαφροσ, και αφϋετζρου διζταξε τθν δίδυμθ αδελφι του, 

τθν κεά Άρτεμθ να ςκοτϊςει τθν Κορωνίδα με τα βζλθ τθσ. 

Το τραγικό ςυμβάν  ζριξε τθν βαρειά ςκιά του πζνκουσ ςτο παλάτι του 

βαςιλιά Φλεγφα, ο οποίοσ διζταξε να φτιάξουν μια μεγάλθ πυρά για να 

καεί θ ςορόσ τθσ αγαπθμζνθσ κόρθσ του Κορωνίδασ. 

Ενϊ το νεκρό ςϊμα τθσ Κορωνίδασ καιγόταν, ο Απόλλων παρακάλεςε 

τον Ερμι, να βγάλει από τθν κοιλιά τθσ, το προερχόμενο από κεϊκό 

ςπζρμα, μωρό και να το παραδϊςει ςτον Κζνταυρο Χείρωνα, αδελφό 

του Δία, που ηοφςε ςτο Ριλιο και δίδαςκε ςτουσ κνθτοφσ τθν πολεμικι 

τζχνθ, το κυνιγι, τθν μουςικι, τθν αςτρονομία, τθν νομοκεςία, τθν 

μαντικι, τθν ιατρικι, τθν φαρμακευτικι και κεραπευτικι χριςθ των 

βοτάνων τθσ πλοφςιασ χλωρίδασ τθσ γθσ του Ρθλίου. Κοντά του ο 

Αςκλθπιόσ κατζςτθ μζγασ ιατρόσ, κεραπεφοντασ όλεσ τισ αςκζνειεσ είτε 

μζςω φμνων, είτε με φάρμακα είτε με εγχειριςεισ. 



                                        

Κοντά ςτον Χείρωνα αλλά και με διδαςκαλία του κεοφ πατζρα του, ο 

Αςκλθπιόσ ζμακε ιατρικι και είχε τθν ικανότθτα να κεραπεφει κάκε 

αρρϊςτια και πλθγι. Βοικθςε και θ κεά Ακθνά: Πταν κόςμθςε τθν 

αςπίδα τθσ με το τρομερό κεφάλι τθσ γοργόνασ Μζδουςασ, χάριςε ςτον 

Αςκλθπιό το μαγικό αίμα του τζρατοσ: Αυτό που προερχόταν από τθ 

δεξιά φλζβα τθσ Μζδουςασ κεράπευε τουσ ανκρϊπουσ, ενϊ εκείνο που 

προερχόταν από τθν αριςτερι, τουσ ςκότωνε. Βοικθςε και θ γνϊςθ των 

άπειρων ιαματικϊν βοτανιϊν που φφτρωναν ςτο Ριλιο. Στα νιάτα του, 

ο Αςκλθπιόσ μετείχε ςτθν Αργοναυτικι εκςτρατεία και ςτο κυνιγι του 

Καλυδϊνιου κάπρου. Μετά, πιγε κι εγκαταςτάκθκε ςτθν Τρίκκθ, τθν 

πιο ςπουδαία πόλθ τθσ Ιςτιαιϊτιδασ. Η φιμθ του απλϊκθκε ςε όλο τον 

κόςμο και πλικοσ άνκρωποι ζςπευδαν να τον βρουν για να τουσ 

κεραπεφςει. Στθν Τρίκκθ, ιδρφκθκε το πρϊτο ςτον κόςμο Αςκλθπιείο. 

Οι ικανότθτεσ του Αςκλθπιοφ ιταν τόςεσ πολλζσ, ϊςτε πζτυχε να 

αναςτιςει και νεκροφσ: Στθν εκςτρατεία των Επτά επί Θιβασ, ανάςτθςε 

τον Καπανζα και τον Λυκοφργο, ενϊ το ίδιο ζκανε και με τον Ιππόλυτο, 

τον γιο του Θθςζα. (Δρ. Ευαγγελία Δανιιλ) 

Ή απόπειρά του να αναςτιςει κνθτοφσ κεωρικθκε αλαηονεία από τον 

Δία, ο οποίοσ τον ςκότωςε με ζνα κεραυνό, ι ο κεόσ του Άδθ 

παραπονζκθκε ςτον Δία ότι ο Αςκλθπιόσ του ζκλεβε τθν πελατεία, 

οπότε ο Δίασ τον κεραφνωςε. Π,τι κι αν ζγινε, ο κάνατοσ του Αςκλθπιοφ 

ςθμαίνει ότι πρϊτα κεωρικθκε κνθτόσ και ζπειτα κεοποιικθκε κακϊσ 

οι κεοί ιταν ακάνατοι. Τον λάτρευαν όμωσ ςε όλθ τθν Ελλάδα ωσ κεό, 

ενϊ τα Αςκλθπιεία δεν ιταν απλά κεραπευτιρια αλλά ιεροί τόποι που 

διευκφνονταν από αρχιερζα και ιερείσ. Αργότερα, το Αςκλθπιείο τθσ 

Τρίκκθσ ζπεςε ςε παρακμι κακϊσ τθ φιμθ του ζκλεψαν τα Αςκλθπιεία 

τθσ Επιδαφρου και τθσ Κω. Στα 300 π.Χ. όμωσ, υπιρχε ακόμα ζνα 



ςπιλαιο που ιταν γνωςτό ωσ το άδυτο του Αςκλθπιοφ. Στα ρωμαϊκά 

χρόνια, θ μορφι του κεοφ – γιατροφ ακολουκοφςε πορεία αντίςτροφθ 

προσ αυτι του Δωδεκάκεου: Πςο θ λατρεία των κεϊν του Ολφμπου 

ζςβθνε, τόςο του Αςκλθπιοφ μεγάλωνε και απλωνόταν. Στθ ϊμθ, θ 

λατρεία του ξεκίνθςε το 291 π.Χ. Το όνομά του ιταν Aesculapius. Στα 

αγάλματα, παρουςιάηεται με μορφι περίπου ίδια με τον Δία, να 

ςτθρίηεται ςε μπαςτοφνι πάνω ςτο οποίο ελίςςεται το ιερό φίδι. 

Από νωρίσ, τον Αςκλθπιό διεκδίκθςαν θ Επίδαυροσ και θ Μεςςθνία 

αλλά αναμφιςβιτθτθ ζμεινε τελικά θ άποψθ ότι ανικε ςτθν Τρίκκθ. 

Εκεί ζηθςε, εκεί άςκθςε το επάγγελμά του, εκεί παντρεφτθκε κι 

απζκτθςε κόρεσ τισ Υγεία (κεά με πανελλινια ακτινοβολία, 

προςωποποίθςθ τθσ ςωματικισ και ψυχικισ ευεξίασ), Ιαςϊ, Ακεςϊ 

(λατρευόταν ςτθν Επίδαυρο και τθν Ακινα), Ρανάκεια (κεά των 

ιαματικϊν βοτανιϊν και των καυματουργϊν φαρμάκων) και γιουσ τον 

Μαχάονα και τον Ροδαλείριο (ιταν οι γιατροί του ελλθνικοφ 

ςτρατοπζδου ςτθν εκςτρατεία εναντίον τθσ Τροίασ, ο Μαχάων πρϊτοσ 

χειροφργοσ και ο αδελφόσ του πρϊτοσ ψυχίατροσ). 

 Κατά μίαν άλλθν μυκολογικι εκδοχι, ο Φλεγφασ ζφκαςε κάποτε ςτθν 

χϊρα των Επιδαυρίων ςυνοδευόμενοσ από τθν οικογζνειά του και τθν 

όμορφθ κόρθ του Κορωνίδα, θ ομορφιά τθσ οποίασ μάγεψε τον κεό 

Απόλλωνα, που τθν ζκανε δικι του, με αποτζλεςμα θ Κορωνίδα να 

μείνει ζγκυοσ ςτον Αςκλθπιό. Το βρζφοσ που γεννικθκε, θ Κορωνίδα το 

εγκατζλειψε ςτο Τίτκιον όροσ (1.500μζτρα βορειοανατολικϊσ του 

κεάτρου τθσ Επιδαφρου). Χάρθ ςτθν εφνοια του κεοφ Απόλλωνα, μια 

αίγα ενόσ τοπικοφ ποιμζνοσ, εγκατζλειψε το κοπάδι και ζμεινε κοντά 

ςτο νεογζννθτο βρζφοσ,  για να το ταΐςει με το γάλα τθσ και να το 

ηεςτάνει με το ςϊμα τθσ. Κοντά τουσ ζμεινε και ο ςκφλοσ του κοπαδιοφ, 

για να το φυλάει. Κάποια ςτιγμι, ο ποιμζνασ αναηθτϊντασ τθν αίγα και 

τον ςκφλο του, ζφκαςε ωσ το βρζφοσ, το οποίο ιταν τυλιγμζνο μζςα ςε 

μία λάμψθ και ό ποιμζνασ κατάλαβε, πωσ κάποιοσ κεόσ προςτατεφει το 

βρζφοσ. Ο μικροφλθσ Αςκλθπιόσ μεγάλωνε ςτα βουνά, μζχρι που ο 

κεϊκόσ πατζρασ του, ο Απόλλων, τον περιμάηεψε και τον ζςτειλε να 

ςπουδάςει Ιατρικι ςτο Ριλιο, δίπλα ςτο Κζνταυρο Χείρωνα. (Ελλινων 

Δίκτυο). 



Ζγινε μάλιςτα χειρουργόσ και αςκϊντασ τθν τζχνθ του για πολφ καιρό 

όχι μόνο εμπόδιηε κάποιουσ να πεκάνουν αλλά ανάςταινε και τουσ 

νεκροφσ· γιατί πιρε από τθν Ακθνά το αίμα που ζτρεξε από τισ φλζβεσ 

τθσ Γοργόνασ, και το αίμα που είχε χυκεί από τα αριςτερά το 

χρθςιμοποιοφςε για τθν καταςτροφι των ανκρϊπων *ιταν δθλθτιριο+, 

ενϊ αυτό που είχε τρζξει από τισ δεξιζσ φλζβεσ για τθ ςωτθρία τουσ 

*ιταν ευεργετικό+, και με αυτό ανάςταινε τουσ νεκροφσ. (Απολλόδωροσ 

3.10.3)  

Μάλιςτα ο Απολλόδωροσ αναφζρει ότι είχε ανακαλφψει μαρτυρίεσ για 

αυτοφσ που ανζςτθςε ο Αςκλθπιόσ:  τον Καπανζα και τον Λυκοφργο, 

όπωσ λζει ο Στθςίχοροσ <ςτθν> Εριφφλθ, τον Ιππόλυτο, όπωσ λζει ο 

ςυγγραφζασ των Ναυπακτικϊν, τον Τυνδάρεω, όπωσ λζει ο Ρανφαςςισ, 

τον Υμζναιο, όπωσ λζνε οι Ορφικοί, τον Γλαφκο, τον γιο του Μίνωα, 

όπωσ αναφζρει ο Μελθςαγόρασ.   

Στθ διάρκεια τθσ μακθτείασ του κοντά ςτον Χείρωνα, ζμακε από τθ 

μάντιςςα κόρθ του Κζνταυρου Ωκυρρόθ και τθ μυςτικι ιςτορία των 

κεϊν. 

Ο κάνατοσ του Αςκλθπιοφ προιλκε είτε από τον Δία είτε από τον 

Ρλοφτωνα κι αυτό γιατί διαταραςςόταν θ κοςμικι ιςορροπία, κακϊσ 

παρατεινόταν θ ηωι των κνθτϊν με τισ διάφορεσ κεραπείεσ, μζχρι και 

τθν επιδίωξθ τθσ ακαναςίασ που ιταν προνόμιο των κεϊν, ι γιατί ο 

Ρλοφτωνασ είδε τον πλθκυςμό τθσ χϊρασ κυριαρχίασ του να μειϊνεται. 

Τον κάνατό του εκδικικθκε ο Απόλλωνασ ςκοτϊνοντασ τουσ Κφκλωπεσ 

που είχαν ευεργετιςει τον Δία· (Απολλόδωροσ 3.10.4).  

Τζλοσ, ο παραδοξογράφοσ του 1ου ι 2ου αι. μ..Χ. Ηράκλειτοσ κεωρεί 

ότι θ ιςτορία τθσ κατακεραφνωςθσ του Αςκλθπιοφ είναι μυκολόγθμα 

που προζκυψε από τον πολφ υψθλό πυρετό από τον οποίο «ψθνόταν» 

ο Αςκλθπιόσ και από τον οποίο τελικά πζκανε (περί απίςτων 26). 

Φςτερα από τον κάνατό του ο Αςκλθπιόσ μεταμορφϊκθκε ςτον 

αςτεριςμό του Οφιοφχου. 

Το όνομά του παράγει ο Ιοφλιοσ ο Επιδαφριοσ από το όνομα "αίγλθ" 

(Άογλα) και προσ τθ γνϊμθ του αυτι ςυμφωνεί και ο λεξικογράφοσ 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/page_275.html#_blank
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/contents.html?name=ΑσκληπιόςΑπόλλωνας#_blank


Ηςφχιοσ. Η ετυμολογία του ονόματοσ από τον "Άςκλθν", τον Κορίνκιο 

Βαςιλζα, τον οποίο και κεράπευςε, ι από τον "Αςγελάταν", επίκετο του 

Απόλλωνα. Το δεφτερο ςυνκετικό του ονόματόσ του είναι "ιπιοσ" που 

προςκζτει ςτθν "αίγλθ" λάμψθ και θπιότθτα. Οι αρχαιότεροι μελετθτζσ 

παριγαν το όνομα από το "αςκελισ" «διά τό μι εάν ςκελλζςκαι» 

(ςκλθρφνεςκαι), ι «ο μι εϊν τα ςκζλθ εςκλθκζναι». (Βικιπαίδεια)  

 

Αςκλθπιόσ, Αρχαιολογικό Μουςείο Επιδαφρου. 

Ο Αςκλθπιόσ ςυμβολίηει ουςιαςτικά το πζραςμα τθσ φιλοςοφίασ και 

τθσ επιςτιμθσ από τθν προϊςτορία ςτθν ιςτορία.   

Η αρχαιολογικι ςκαπάνθ του Ρ. Καββαδία ζφερε ςτο φωσ το ιερό τθσ 

Επιδαφρου. 

Ρριν από ςχεδόν ζνα αιϊνα ο Ρ. Αραβαντινόσ ζγραψε ςτο ςφγγραμμά 

του «Αςκλθπιόσ και Αςκλθπιεία» (1907) τα εξισ: «Ρερί τθσ πολυτίμου 

θμϊν ιατρικισ ταφτθσ κλθρονομιάσ ελάχιςτοι δυςτυχϊσ 

ενδιαφερόμεκα,  ενϊ θμείσ πρωτίςτωσ ζδει να επιλθφκϊμεν απ’ 

ευκείασ μετά φανατικοφ ηιλου, τθσ ειδικισ των ιερϊν τοφτων μνθμείων 

ερεφνθσ και ςπουδισ, βοθκοφςθσ και τθσ ιδίασ θμϊν ακανάτου 

γλϊςςθσ».  

https://el.wikipedia.org/wiki/Ησύχιος_ο_Αλεξανδρεύς


 

Άποψθ του Ιεροφ από τα ανατολικά - Φϊτο: Υπουργείο Ρολιτιςμοφ. 

Οι ειδικοί ςιμερα προςδιορίηουν τισ αρχζσ τθσ λατρείασ τθσ ιατρικισ 

ςτθν Επίδαυρο κατά προςζγγιςθ ςτο 16ο αιϊνα π.Χ. ςτο φψωμα του 

Κυνορτίου, πίςω από το κζατρο. 

Μετά τθν πτϊςθ του μυκθναϊκοφ κόςμου, πάνω ςτα ερείπια του παλιοφ 

ιεροφ ξαναηωντανεφει γφρω ςτα 800 π.Χ. θ λατρεία του, θ οποία όμωσ 

τϊρα μπαίνει ςτθν προςταςία του κεοφ Απόλλωνα. Εδϊ ςτο λόφο του 

Κυνορτίου, ο βαςιλιάσ τθσ Επιδαφρου, Μάλοσ, ίδρυςε το ιερό του 

Απόλλωνοσ Μαλεάτα. 

Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, ζδιναν μεγάλθ ςθμαςία ςτθν φπαρξθ τθσ ψυχισ και 

ςτθν ζνωςι τθσ με τον κόςμο των μακάρων, των κεϊν, για αυτό και 

επεδίωκαν τθν ςφηευξθ του κεϊκοφ άνω κόςμου με τθν γιινθ 

πραγματικότθτα, μζςω τθσ αρμονίασ του νου, τθσ υγείασ του ςϊματοσ, 

τθσ παιδείασ και τθσ αρετισ. 

Η ιερότθτα και το δζοσ γζμιηε τθν καρδιά και τον νου των προςκυνθτϊν 

αςκενϊν – ικετϊν, που προςζτρεχαν γεμάτοι προςμονι και ελπίδα ςτα 

λατρευτικά και κεραπευτικά κζντρα τθσ Αρχαίασ Ελλάδοσ 

Μεγαλόπρεπα, καλαίςκθτα καλλιμάρμαρα οικοδομιματα, θλιόλουςτεσ 

ςτοζσ με περιςτφλια, γυμναςτιρια, κζατρα, λουτρά, όλα ςε χωροταξία 

μζςα ςε καταπράςινα ευωδιαςτά δάςθ, κοςμθμζνα με αγάλματα, 

προτομζσ, κακϊσ και μικρότερα βοθκθτικά κτιρια με τθν ίδια κομψι 

και τζλεια αρχιτεκτονικι, που προκαλοφςε ψυχικι γαλινθ και 

αγαλλίαςθ και που ανάμεςα ςτο κρόιςμα των φφλλων και το 

https://argolikivivliothiki.gr/2011/06/21/ασκληπιείο-της-επιδαύρου/άποψη-του-ιερού-από-τα-ανατολικά/


λαμπφριςμα του ιλιου μζςα από τισ φυλλωςιζσ των δζνδρων, ξεχϊριηε 

το κελάρυςμα του νεροφ που ζρρεε από τθν πθγι με τα ιαματικά, 

ςυνικωσ, μεταλλικά νερά. 

 Ιδιαίτερο ρόλο ςτθν ίδρυςθ, λειτουργία και εξζλιξι του Αςκλθπιείου, 

ζπαιξε το άφκονο τρεχοφμενο νερό, που αναβλφηει ακόμθ και ςιμερα 

και διαρρζει τθ μικρι κοιλάδα ςτα ανατολικά. Η κάκαρςθ με το νερό, οι 

κυςίεσ ηϊων προςφοράσ, θ κοινι ςυνεςτίαςθ ιερζων και αςκενϊν από 

τα ιερά ςφάγια ςε τελετουργικό γεφμα, εξαςφάλιηαν ςωματικι υγεία 

και ψυχικι θρεμία ςτουσ πάςχοντεσ. Αυτι θ πολφ παλιά τελετουργία 

διατθρικθκε αναλλοίωτθ από τθν αρχι τθσ παρουςίασ εκεί του ιεροφ 

μζχρι το τζλοσ τθσ αρχαιότθτασ και αποτελοφςε τθν κεντρικι 

λατρευτικι πράξθ. 

 

Το μεγάλο αρχαίο κζατρο τθσ Επιδαφρου. Travelphoto.gr. 

Το Αςκλθπιείο τθσ Επιδαφρου, από τα πλζον ονομαςτά, μαηί με εκείνο 

τθσ Κω ιταν τα ςπουδαιότερα. Ο χϊροσ του Αςκλθπιείου τθσ Επιδαφρου 

απζχει οχτϊ χιλιόμετρα από τθν πόλθ τθσ Ραλαιάσ Επιδαφρου. Τα 

μνθμεία του ζχουν ενταχκεί από το 1988 ςτον κατάλογο τθσ 

Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. Η τοποκεςία του είναι 

μαγευτικι. Η φιμθ του, τθρουμζνων των αναλογιϊν, κα μποροφςε να 



ονομαςτεί οικουμενικι. Ρολλά άλλα Αςκλθπιεία, ςπαρμζνα ςε 

διάφορεσ παραμεςόγειεσ πόλεισ, καυχιόνταν ότι ιδρφκθκαν από το ιερό 

τθσ Επιδαφρου. 

Συνομιλοφςε με τουσ ανκρϊπουσ του ιεροφ, οι οποίοι δεν παρζλειπαν 

να του διθγοφνται τα προθγοφμενα καφματα, με τα οποία ο Αςκλθπιόσ 

κεράπευςε πιςτοφσ, αλλά και να του δείχνουν επιγραφζσ («ιάματα») 

που περιζγραφαν τισ κεϊκζσ επεμβάςεισ. Ζτςι κι αλλιϊσ, ο άρρωςτοσ 

είχε τθν ευκαιρία να διαπιςτϊςει τθν ευεργετικι δράςθ του 

Αςκλθπιείου και από τα διάφορα δϊρα, ςυνικωσ αγάλματα, που 

ςτόλιηαν τον χϊρο και αποτελοφςαν προςφορζσ γιατρεμζνων. Στο 

προκαταρκτικό ςτάδιο περιλαμβάνονταν αςκιςεισ, μαλάξεισ (με 

επάλειψθ του ςϊματοσ με ζλαια) και «εξαγνιςτικά λουτρά», κακϊσ το 

νερό ζπαιηε κακοριςτικό ρόλο: Πλα τα Αςκλθπιεία βρίςκονταν πλάι ςε 

πθγζσ και διζκεταν εγκαταςτάςεισ για τθ χριςθ του νεροφ. 

Κάποιοι από τουσ αςκενείσ κεραπεφονταν ςε αυτι τθ φάςθ και δεν 

χρειαηόταν να περάςουν ςτθν κυρίωσ κεραπεία που βαςιηόταν ςτθν 

«εγκοίμθςθ»: Οι ιερείσ χορθγοφςαν ςυγκεκριμζνα βότανα ςτουσ 

αςκενείσ που κυςίαηαν ςτον κεό το όποιο ηϊο είχαν επιλζξει να 

προςφζρουν. Μετά, ζμπαιναν ςτο «άβατο» και υποχρεϊνονταν να 

κοιμθκοφν πάνω ςτο κυςιαςμζνο ηϊο. Ειδικά ςτθν Επίδαυρο, ο 

άρρωςτοσ ιταν υποχρεωμζνοσ να διαβεί και ζναν ςτριφογυριςτό 

υπόγειο διάδρομο, κάτω από τον κόλο. Οι ιερείσ τοφσ επιςκζπτονταν τθ 

νφχτα, μεταμφιεςμζνοι ςε Αςκλθπιό που κατζφκαςε ςτο πλάι τουσ για 

να τουσ κεραπεφςει. Κάποιεσ φορζσ, τα ιερά του ηϊα του κεοφ, φίδια 

και ςκυλιά, ζγλυφαν τουσ αςκενείσ για να τουσ κεραπεφςουν. Οι 

αςκενείσ εφκολα πείκονταν, κακϊσ βρίςκονταν κάτω από τθν επιρεια 

των ουςιϊν. Αγνοοφμε, ποιεσ ιταν αυτζσ. Τισ γνϊριηαν μόνο οι 

μυθμζνοι ςτθ διαδικαςία τθσ ίαςθσ. Υποκζτουμε ότι ιταν 

παραιςκθςιογόνεσ. Κάτω από τθν επίδραςι τουσ, οι αςκενείσ ζβλεπαν 

περίεργα όνειρα. Τα διθγοφνταν το πρωί ςτουσ ιερείσ και αυτοί, με 

βάςθ τθ διιγθςθ, αποφαίνονταν ότι ο κεόσ είχε εγκρίνει τθ κεραπεία 

τουσ και κακόριηαν τθν κεραπευτικι αγωγι. Η αυκυποβολι και θ πίςτθ 

ζπαιηαν κυρίαρχο ρόλο ςτθν όλθ υπόκεςθ. Κατά κάποιον μυςτθριϊδθ 

τρόπο, ςε πάμπολλεσ περιπτϊςεισ, οι αςκενείσ γίνονταν καλά. Η 



ςφγχρονθ ιατρικι επιςτιμθ δεν ζχει ακόμα εξθγιςει τον τρόπο με τον 

οποίο ο εγκζφαλοσ «πείκει» το ςϊμα και ζχει ονομάςει αυτό το 

μυςτιριο «placebo». Είναι θ αναποτελεςματικι φαρμακευτικι αγωγι 

που όμωσ παράγει πλαςματικι ι πραγματικι βελτίωςθ, επειδι και 

μόνο, αυτόσ που τθν ακολουκεί, πιςτεφει ότι κα τον κεραπεφςει. Με 

τον ίδιο όρο ονομάηονται και τα εικονικά φάρμακα που χορθγοφνται ςε 

ςυνκικεσ προςομοίωςθσ. 

Φθμιςμζνο Αςκλθπιείο ιδρφκθκε και ςτθν Ρζργαμο, τον Γ’ π.Χ. αιϊνα, 

από τον Αρχία τον Ρεργαμθνό, που είχε κεραπευτεί ςτθν Επίδαυρο και 

κεϊρθςε ςωςτό να ειςάγει τθ λατρεία του Αςκλθπιοφ και ςτθ Μικρά 

Αςία. Ο Ραυςανίασ αναφζρει και τουσ φμνουσ που εψάλλοντο εκεί και 

είχαν να κάνουν με τθ κεραπεία του Τιλεφου. Ήταν αυτόσ γιοσ του 

Ηρακλι και τθσ Αφγθσ, κόρθσ του Αλεοφ. Εγκαταλείφκθκε από τον 

παπποφ του ςτο βουνό αλλά μια ελαφίνα ανζλαβε να τον κθλάςει 

ϊςπου το βρικαν κάποιοι βοςκοί που τον ανζκρεψαν. Μεγαλϊνοντασ, 

το μαντείο των Δελφϊν του ζδωςε εντολι να πάει ςτθν Τευκρανία. 

Εκεί, βρικε τθν μθτζρα του, ςφηυγο του βαςιλιά Τεφκραντα, που τον 

υιοκζτθςε, του ζδωςε ςφηυγο τθν κόρθ του, Αγριόπθ, και τον ζκανε 

διάδοχό του. Στθν περιοχι βγικαν οι Αχαιοί, νομίηοντάσ τθν για τθν 

Τροία, επιτζκθκαν, αποκροφςτθκαν κι αναγκάςτθκαν να 

εγκαταλείψουν. Ο Αχιλλζασ όμωσ πρόλαβε και πλιγωςε τον Τιλεφο, 

του οποίου τθν πλθγι, κατά το μαντείο, μόνο αυτόσ που τον 

τραυμάτιςε, μποροφςε να τθν κλείςει. Μετά από περιπλανιςεισ, ο 

Τιλεφοσ εντόπιςε τον Αχιλλζα. Ο γιοσ τθσ Θζτιδασ ζβαλε ςτθν πλθγι 

του μαγικό βότανο και τθν ζκανε να γιάνει. Με τθ ςειρά του, ο Τιλεφοσ 

ζδειξε ςτουσ Αχαιοφσ τθ ςωςτι πορεία για τθν Τροία. 

Το 293 π.Χ., ιταν θ ςειρά των ωμαίων να προςχωριςουν ςτθ λατρεία 

του Αςκλθπιοφ, ιδρφοντασ Αςκλθπιείο ςε ζνα από τα νθςάκια του 

ποταμοφ Τίβερθ. Αιτία ιταν μια επιδθμία που ενζςκθψε ςτθν πόλθ. Οι 

ωμαίοι κατζφυγαν ςτθν Επίδαυρο, απ’ όπου παρζλαβαν ζνα «ιερό 

φίδι» που μετζφεραν ςτθν πατρίδα τουσ και εγκατζςτθςαν ςτο ιερό του 

νζου τουσ κεοφ. 

Στθν Αττικι, θ λατρεία του Αςκλθπιοφ ιρκε από τθν Επίδαυρο. Ρρϊτα 

ςτον Ρειραιά κι ζπειτα ςτθν Ακινα, όπου, με πρωτοβουλία κάποιου 



Τθλζμαχου από τισ Αχαρνζσ, ςτα 420/19 π.Χ., ιδρφκθκε ιερό ςτθ νότια 

πλαγιά τθσ Ακρόπολθσ, κοντά ςτο κζατρο του Διονφςου (και ςτον 

Μαρακϊνα, ο τφμβοσ του Αςκλθπιοφ γειτονεφει με τον ναό του 

Διονφςου). Οι ιερείσ τθσ Ελευςίνασ ζςπευςαν να διαδϊςουν ότι ο κεόσ 

μυικθκε ςτα Ελευςίνια Μυςτιρια κι ζμενε ςτον ναό τθσ Διμθτρασ, 

ϊςπου να κτιςτεί το δικό του ιερό. Το ακθναϊκό Αςκλθπιείο απζκτθςε 

μεγάλθ φιμθ και λειτοφργθςε ωσ τα τζλθ του Ε’ μ.Χ. αιϊνα, οπότε οι 

χριςτιανοί το μετζτρεψαν ςε εκκλθςία προσ τιμι των κεραπευτϊν 

αγίων. 

Επειδι δε ςτα Αςκλθπιεία δεν γίνονταν δεκτοί οι βαριά αςκενείσ, όπωσ 

και οι επίτοκεσ –«οφτε αποκανείν οφτε τεκείν όςιον»- εικάηεται ότι οι 

νοςθλευόμενοι κα ιταν χρονίωσ πάςχοντεσ, κυρίωσ από νευροψυχικζσ 

πακιςεισ, δερματικζσ, αλλά και με χρόνιεσ πνευμονοπάκειεσ, κυρίωσ 

χρόνιοι φυματικοί, οι οποίοι ςτο ευχάριςτο και υγιεινό περιβάλλον του 

ιεροφ του Αςκλθπιοφ αςφαλϊσ και βελτιϊνονταν ίςωσ και πολλοί να 

κεραπεφονταν. 

Η κυκλικι κόλοσ, χϊροσ μυςτθριακόσ, είναι ζργο του 4ου π.Χ. αιϊνα 

όπωσ και ο δωρικισ αρχιτεκτονικισ ναόσ του Αςκλθπιοφ. Άλλωςτε με 

τθν κάκοδο των Δωριζων διαδόκθκε θ λατρεία του κεοφ και οι ναοί του 

Αςκλθπιοφ αντικατζςτθςαν άλλουσ πρωϊμότερουσ, που ιταν 

αφιερωμζνοι ςε διάφορεσ κεότθτεσ που κεωροφνταν προςτάτιδεσ τθσ 

υγείασ, όπωσ ςτθν Τιτάνθ και αλλοφ. 

                       

                                              Η Θόλοσ του Αςκλθπιείου τθσ Επιδαφρου 

https://argolikivivliothiki.gr/2009/02/28/θόλος-θυμέλη-ασκληπιείου-επιδαύρου/ceb8cebfcebbcebfcf83/


Η κόλοσ ι κυμζλθ κεωρείται το πιο κομψό μετά το Ερεχκείο κτίςμα των 

κλαςικϊν χρόνων και είναι ζργο του Ρολυκλείτου. Το ςχιμα τθσ προςο-

μοιάηει με κολωτό τάφο και οι υπόγειεσ κυκλικζσ λαβυρινκϊδεισ 

διαδρομζσ τθσ ςυμβολίηουν το ςκοτεινό βαςίλειο του Άδθ. Άλλωςτε ο 

Φπνοσ ιταν αδελφόσ του Άδθ. Ρλθςίον του κεντρικοφ ναοφ και τθσ 

κόλου, υπιρχαν ιερά και άλλων κεϊν όπωσ τθσ Αρτζμιδοσ, τθσ 

Αφροδίτθσ (θ ςθμαςία είναι προφανισ), τθσ Θζμιδοσ (δφςκολθ θ 

εξιγθςθ), κακϊσ επίςθσ και μεγάλθ βιβλιοκικθ για χριςθ των ιερζων 

αλλά και των αςκενϊν και των ςυνοδϊν τουσ. 

 Τα φάρμακα που χρθςιμοποιοφςαν για τθν προετοιμαςία τθσ 

εγκοιμιςεωσ δεν αναφζρονται ςε κανζνα ίαμα και ιταν μυςτικό των 

ιερζων, οι οποίοι και μόνον αυτοί ιταν μυθμζνοι ςτθ ςφνκεςθ, ζνδειξθ, 

δόςθ και χριςθ τουσ.  

εβαςτι Χαβιάρα – Καραχάλιου. Δρ. Λςτορίασ τθσ Λατρικισ, οφκαλμίατροσ 

 

  

Οι κεραπευτικζσ πρακτικζσ, κατά τθν αρχαιότθτα ςτα αςκλθπιεία, δεν 

αφοροφςαν πάντωσ μόνο απλά πράγματα. Υπάρχουν μαρτυρίεσ και για 

τολμθρζσ επεμβάςεισ ,όπωσ δείχνουν τα ιατρικά εργαλεία (μαχαίρια, 

λαβίδεσ, κ.ά.) που βρζκθκαν ςε τάφο του 15ου αιϊνα π.Χ. ςτο Ναφπλιο, 

ι κρανία νεκρϊν από τθ 2θ χιλιετία π.Χ. με ανατριςεισ για αφαίρεςθ 

κραυςμάτων ι αιματωμάτων. Τον 6ο αιϊνα π.Χ. οι ιερείσ του 

https://argolikivivliothiki.gr/2009/02/28/θόλος-θυμέλη-ασκληπιείου-επιδαύρου/#_blank
https://argolikivivliothiki.gr/2009/04/09/πολύκλειτος-ο-νεότερος/#_blank
https://1.bp.blogspot.com/-UbDe3u1S3E0/VErYVFTXuxI/AAAAAAAAL5M/WWA5mB9zMeI/s1600/051.jpg


Αςκλθπιοφ ςτθν Κνίδο πραγματοποιοφςαν χειρουργικζσ τομζσ και 

καυτθριάςεισ.  
 

 

 

                                              Το αςκλθπιείο ςτθν αρχαία Λεβινα 
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Ο  Ιπποκράτησ, Έλληνασ ιατρόσ, γεννικθκε ςτθν Κω το 460 π.Χ και κατά 

τον Γαλθνό πικανότατα, ςτθν παλαιά πρωτεφουςα του νθςιοφ, τθν 

Αςτυπάλαια, απεβίωςε δε ςτθν Λάριςα το 377 π.Χ, ςε θλικία 83 ετϊν, ι 

κατά άλλουσ ςε θλικία 103 ετϊν. Θεωρείται ο «Ρατζρασ τθσ Ιατρικισ» 

και ο κεμελιωτισ τθσ ορκολογικισ Ιατρικισ, απαλλαγμζνθσ από 

προκαταλιψεισ, δειςιδαιμονίεσ και ανορκόδοξεσ μεκοδολογίεσ. 

Ζηθςε ςτθν Ελλάδα του Χρυςοφ Αιώνα του Περικλζουσ, κατά τθν 

διάρκεια του οποίου παρζλαςαν από τθν Ελλθνικι γθ, μεγάλοι 

διανοθτζσ τθσ Ανκρωπότθτοσ, (Σοφοκλισ, Σωκράτθσ, Θουκυδίδθσ, κ.ά). 

Είναι ο ιατρόσ, ο οποίοσ ςυςτθματοποίθςε τθν μελζτθ και κλινικι 

εξζταςθ του αςκενοφσ, τθν ιατρικι παρατιρθςθ, το ιατρικό ιςτορικό, 

και τθν μεκοδολογία ςτθν κεραπεία του αςκενοφσ ςτθν βάςθ του 

«ωφελζειν ι μθ βλάπτειν», δθλαδι ο ιατρόσ, κατά τθν ιατρικι του 

πράξθ, να είναι εςτιαςμζνοσ ςτθν ωφζλεια του αςκενοφσ και ςτθν 

μικρότερθ βλάβθ που μπορεί να προκλθκεί από ιατρικι πράξθ, ιατρικι 

ςυμπεριφορά ι ενζργεια.  

Ο Ιπποκράτθσ κακιμενοσ πάντα ςτθν κλίνθ (κρεββάτι) του αςκενοφσ 

ρωτοφςε, εφϋόςον το επζτρεπε θ φφςθ του προβλιματοσ του 

αςκενοφσ, πωσ είναι θ οικογζνειά του, θ ηωι του, οι αςχολίεσ του, τα 

γενικότερα προβλιματά του και μετά προχωροφςε ςτθν ερϊτθςθ ποιό 

ιταν το πρόβλθμα υγείασ του,  ςτθν ςυμπτωματολογία και ςτθν ιατρικι 

εξζταςθ. Από αυτό το γεγονόσ κακιερϊκθκε ο μζχρι ςιμερα αποδεκτόσ 

ιατρικόσ όροσ «κλινική εξζταςη». 

Ο Ιπποκράτθσ, κατά τον Φπαρχο των Ρερςϊν ιταν Δωριεφσ ςτθν 

καταγωγι και ανικε ςτον ενδοξότατο κλάδο των Αςκλθπιάδων. Από τθν 

γεννεά του πατζρα του προζρχεται από τον κεό τθσ Ιατρικισ, για τουσ 

κνθτοφσ, Αςκλθπιό, ενϊ από τθν γεννεά τθσ μθτζρασ του Φαιναρζτθσ 

και κατϋ άλλουσ Ρραξικζασ, ιταν απόγονοσ του Ηρακλι. 



Ο παπποφσ του, Ιπποκράτθσ επίςθσ ςτο όνομα, ιταν πρωκιερζασ ςτο 
Αςκλθπιείο τθσ Κω και άριςτοσ ιατρόσ. Ο πατζρασ του Ηρακλείδθσ, 
ιταν επίςθσ άριςτοσ γιατρόσ και ιερζασ του Αςκλθπιείου και εκείνοσ 
που δίδαξε τθν ιατρικι τζχνθ και επιςτιμθ ςτον υιό του Ιπποκράτθ. 
 
 Ο βιογράφοσ του Σωρανόσ, ο οποίοσ ζγραψε τθν βιογραφία του 
Ιπποκράτθ 500 χρόνια μετά τον κάνατο του Ρατζρα τθσ Ιατρικισ, 
(BIOGRAPHY), αναφζρει : «Μακθτισ γζγονεν Ηρακλείδα του ίδιου 
πατρόσ, είτα Ηροδίκου κατά δε τινάσ και Γοργίου του Λεοντίνου 
ριτοροσ, φιλόςοφου δε Δθμοκρίτου Αβδθρίτου» (μακθτισ ζγινε του 
πατζρα του Ηρακλείδθ, ζπειτα του Ηρόδικου και κατά άλλουσ του 
ριτοροσ Γοργίου του Λεοντίνου και του φιλόςοφου του Δθμόκριτου 
από τα Άβδθρα). Μετά τθν εκπαίδευςι του άρχιςε να αςκεί τθν 
ιατρικι ςτθ γενζτειρά του τθν Κω, όπου και παντρεφτθκε και 
απζκτθςε τρία παιδιά, δυο γιουσ (Θεςςαλόσ και Δράκων) και μια 
κόρθ. (J. Jouanna, 1998), γαμπρόσ του δε, ιταν ο Ρόλυβοσ. Η ςφηυγόσ 
του ονομαηόταν Αβλαβία (δεν προκαλεί βλάβθ) και το  όνομά τθσ 
περιλαμβάνεται μόνο ςε μία ανϊνυμθ βιογραφία του Ιπποκράτθ 
γραμμζνθ ςτθ Λατινικι Γλϊςςα. Από περιγραφζσ, ο Ιπποκράτθσ ιταν 
μετρίου αναςτιματοσ με κοντά γζνια και ςχετικά μεγάλθ μφτθ. Σε 
πολλζσ παραςτάςεισ παρουςιάηεται με μάλλινο ςκοφφο ςτο κεφάλι 
ωσ πικανι ζνδειξθ ότι, ο Ιπποκράτθσ ιταν μυθμζνοσ ςτα Ελευςίνια 
Μυςτιρια. 

 

 



        Ο Ιπποκράτθσ εξετάηει ζνα παιδί. Πίνακασ του Robert Thom (1950)     Hippocrates is 

examining a child. Table of Robert Thom (1950). (από Ερανιςτισ 2 Απριλίου 2018) 

Λζγεται ότι, ο Ιπποκράτθσ γιάτρεψε τον Δθμόκριτο από ζνα ψυχικό 
νόςθμα, τθ «Μανία». Ο Κοραισ γράφει ότι, ο Ρζρςθσ βαςιλιάσ 
Αρταξζρξθσ, όταν ςτο ςτράτευμά του ενζςκθψε βαρειά επιδθμία, 
προςκάλεςε τον Ζλλθνα ιατρό Ιπποκράτθ  για να κεραπεφςει το 
ςτρατό του, προςφζροντάσ του άφκονο χρυςάφι και τιμζσ.  
Ο Ιπποκράτθσ αρνοφμενοσ, προτίμθςε τθν κεραπεία των ομογενϊν 
του Ελλινων «και μεταξφ τοφτων όχι τουσ πλουςίουσ αλλά πτωχϊν 
κωμϊν (κωμοπόλεων) πτωχοφσ κάτοικουσ, εισ τοισ οποίουσ 
πολλάκισ ζδιδεν αυτόσ χρθματικιν βοικειαν, αντί να λάβει παρ’ 
αυτϊν τον δίκαιον του κόπου του, μιςκόν». 
 
Ο βιογράφοσ του Σωρανόσ επίςθσ αναφζρει τθν κεραπεία του 
Ζλλθνα βαςιλιά τθσ Μακεδονίασ Ρερδίκκα του Β’, από τον 
Ιπποκράτθ, ο οποίοσ ζπαςχε από μελαγχολία και εκεωρείτο ότι είχε 
προςβλθκεί από «φκίςθ» (φκίνω= λειϊνω). Ο Ιπποκράτθσ, ο οποίοσ 
βάςιηε τθν διάγνωςι του ςτθν παρατιρθςθ, ιταν μελετθτισ τθσ 
ανκρϊπινθσ φυςιογνωμίασ και των αντιδράςεων, παρατιρθςε τισ 
αλλαγζσ ςτθν ζκφραςθ του Ρερδίκκα του Β’, κάκε φορά που 
αντίκριηε τθν παλλακίδα του πατζρα του, με τθν οποία ιταν 
παράφορα ερωτευμζνοσ και ιταν ο λόγοσ τθσ μελαγχολίασ του. 
Δίνοντασ τθν ςωςτι διάγνωςθ ςτο πρόβλθμα και τισ κατάλλθλεσ 
ςυμβουλζσ, τον απάλλαξε από το πάκοσ του και ζτςι, κζρδιςε τθν 
εμπιςτοςφνθ του και τθν εφνοιά του (J. Jouanna, 1998). 
 
Μετά τον κάνατο των γονζων του, ο Ιπποκράτθσ, όπωσ και οι 
ςφγχρονοι ιατροί, για ολοκλιρωςθ των ιατρικϊν εμπειριϊν και 
παρατθριςεων, και για παροχι των ιατρικϊν του πρακτικϊν και 
κεραπειϊν, ταξίδευςε ςε πολλζσ χϊρεσ ςτθν Σκυκία, Αίγυπτο, 
Λιβφθ, Θράκθ, Ρροποντίδα, Θάςο, Διλο, Θεςςαλία, Μακεδονία, 
παράλια Μ. Αςίασ, Ακινα (J. Jouanna, 1998). Στθν Ακινα με τισ 
ςυμβουλζσ του αντιμετωπίςκθκε λοιμόσ που ζπλθξε τον πλθκυςμό 
τθσ, κατά τα πρϊτα ζτθ του Ρελοποννθςιακοφ πολζμου και για 
αυτό οι Ακθναίοι, του απζνειμαν λαμπρζσ τιμζσ «τοισ Ελευςίνιοσ 
εμφθςαν και πολίτθν ζγραψαν και τθν εν Πρυτανείω ςίτθςιν 
ζδωςαν εισ εκγόνουσ» (τον εμφθςαν ςτα Ελευςίνια Μυςτιρια, τον 
ζκαναν Ακθναίο πολίτθ και παρείχαν εισ τον ίδιον και τουσ 
απογόνουσ του δωρεάν ςίτιςθ εισ το Ρρυτανείον . 
 



 
Προτομι του Ιπποκράτθ του Κϊου, Ζλλθνα ιατροφ και γεωγράφου, ο οποίοσ 
κεωρείται ο πατζρασ τθσ Δυτικισ ιατρικισ. Μαρμάρινθ αντιγραφι μετά από 
ελλθνικό πρωτότυπο του 4ο αιϊνα π.χ. Νάπολθ, Μουςείο Αρχαίασ υμμαχίασ 
(Αρχαιολογικό Μουςείο) (φωτογραφία: DeAgostini/Γκεττφ εικόνεσ) 
 
Bust of Hippocrates of Cos, Greek physician and geographer, considered the father 
of Western medicine. Marble copy after a Greek original of the 4th century bC. 
Naples, Museo Archeologico Nazionale (Archaeological Museum) (Photo: 
DeAgostini/Getty Images) 

 

Ο Ιπποκράτθσ, ςυςτθματοποιϊντασ και καταγράφοντασ τισ 
εμπειρίεσ, τισ αναλφςεισ και παρατθριςεισ του, μελετοφςε τθν  
χλωρίδα, τον φυτικό πλοφτο και τισ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ άλλων 
τόπων, τον τρόπο διαβίωςθσ των κατοίκων, τθν επίδραςθ του 
τρόπου διαβίωςθσ, του περιβάλλοντοσ και διαφόρων ςυνθκειϊν 
ςτθν υγεία ι ςτθν εμφάνιςθ νόςων.  
 
 

http://www.gettyimages.com/license/164084419


 
Ο Αδαμάντιοσ Κοραισ γράφει: «Μθ αρκοφμενοσ εισ τουσ πίνακασ 
τθσ πατρίδοσ του, περιιλκε και των άλλων πόλεων τα Αςκλθπιεία, 
με ςκοπόν να ερευνιςθ και τουσ πίνακασ εκείνων, και από ηϊςθσ 
φωνισ να μάκθ τασ παρατθριςεισ των ιερζων. Ωσ φιλόςοφοσ 
ζβαλεν τθν τόςθν φλθν εισ τάξιν». Κατά τον Αδαμάντιο Κοραι, ο 
Ιπποκράτθσ οφείλει τθν δόξα του ςτθν ςοφία του και ςτθν 
υποδειγματικι αρετι του, τόςο κατά τθν άςκθςθ τθσ ιατρικισ, όςο 
και ςτθν ηωι του. 
 
Γυρίηοντασ ςτθν γενζτειρά του, τθν Κω, μετά από δϊδεκα ζτθ, 
αναλαμβάνει τθν διοργάνωςθ, τον εκςυγχρονιςμό και τθν επζκταςθ 
τθσ Ιατρικισ ςχολισ του Αςκλθπιείου τθσ Κω, μεγαλϊνει τισ 
αίκουςεσ νοςθλείασ, ειςάγει νζεσ κεραπευτικζσ μεκόδουσ, 
διαχωρίηει τθν ιατρικι πράξθ από τισ περιττζσ κρθςκευτικζσ 
δοξαςίεσ τθσ εποχισ, κάνοντασ πράξθ  τα ιατρικά του «πιςτεφω». 
«Ο βίοσ βραχύσ, η τζχνη μακρά, ο καιρόσ οξύσ, η πείρα ςφαλερά, η 
δε κρίςισ Χαλεπή» (θ ηωι ςφντομθ, θ εκμάκθςθ τθσ τζχνθσ τθσ 
Ιατρικισ μακρά, ο καιρόσ λίγοσ, θ εμπειρίεσ εςφαλμζνεσ, θ δε κρίςθ 
αμφίβολθ), «Ωφελζειν η μη βλάπτειν» (να ωφελοφμε, 
προκαλϊντασ τθν λιγότερθ βλάβθ), «Ιατρική τεχνζων πάςεων 
επιφανεςτάτη» (θ Ιατρικι είναι θ επιφανζςτερθ από όλεσ τισ 
τζχνεσ). 
 
Ήταν ο πρϊτοσ που ομιλεί για τθν αναγκαιότθτα τθσ αντιςθψίασ, 
για τθν κακαρότθτα του ςϊματοσ και τθν άμεμπτθ θκικι του 
ιατροφ, κακϊσ και για τθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ του αςκενοφσ και 
όχι, τθν μεμονωμζνθ αντιμετϊπιςθ του πάςχοντοσ οργάνου και ο 
οποίοσ δίδαξε ότι, ςτο ανκρϊπινο ςϊμα κυκλοφοροφν ουςίεσ, αίμα 
και βλζννθ, κίτρινθ και μελανι χολι, θ ιςορροπία των οποίων 
επιφζρει τθν υγεία ςτον άνκρωπο και θ ανιςορροπία τουσ τθν 
αςκζνεια. Τα φάρμακα για τουσ Ιπποκρατικοφσ είναι βοθκιματα 
τθσ «φφςισ». (Μανιάτθσ, 2002) 
 
Οι Ιπποκρατικοί ιατροί, φρονοφν ότι θ κλινικι εξζταςθ του 
αςκενοφσ πρζπει να είναι εξονυχιςτικι και να επαναλαμβανόμενθ 
ςυχνά, γιατί οι αρρϊςτιεσ ζχουν δυναμικι και είναι εξελιςςόμενεσ 
κατά φάςεισ, θ τελευταία από τισ οποίεσ προκακορίηει και τθν 
ζκβαςι τουσ («λφςισ» ι «κρίςισ» τθσ νόςου).  
 



 
Η διάγνωςθ γινόταν μετά από εξαντλθτικι εξζταςθ του αρρϊςτου, 
με κριτιρια που κυμίηουν κλινικζσ εξετάςεισ των καιρϊν μασ. 
Μερικά από τα ιπποκρατικά κλινικά ςθμεία, όπωσ το «ιπποκράτειον 
προςωπείον» (θ όψθ, δθλαδι, του ετοιμοκάνατου), οι 
«ιπποκρατικοί δάκτυλοι» (θ πλθκτροδακτυλία που διαπιςτϊνεται 
ςυχνά ςε καρδιοπνευμονικά ςφνδρομα και ςε ςυγγενείσ 
καρδιοπάκειεσ), και θ ιπποκράτειοσ ςείςισ (που ςυνοδεφει κατά 
κανόνα το κωρακικό εμπφθμα) είναι κλαςικά ακόμθ και ςτθ 
ςφγχρονθ ιατρικι βιβλιογραφία.  
Ωςτόςο, επειδι οι κλινικζσ διαγνωςτικζσ δυνατότθτεσ ιταν 
περιοριςμζνεσ, το ενδιαφζρον τθσ ιπποκρατικισ ιατρικισ 
επικεντρϊκθκε κυρίωσ ςτθν πρόλθψθ και τθν πρόγνωςθ, που 
βαςιηόταν ςε διάφορα κλινικά ςθμεία, όπωσ θ ανιςοκορία, οι 
ψυχροί ιδρϊτεσ και το κακολικό οίδθμα. (Βικιπαίδεια) 
 

                      
                                      Πλθκτροδακτυλία 

 

Στα ζργα Περὶ Ὀδοντοφυΐθσ και Περὶ αρκῶν αναλφονται : 

Ονοματολογία των δοντιών: Υπάρχουν αναφορζσ όπωσ: αρικμοφμενοσ 
ὁ πεμπταίοσ ἀπὸ τῶν ἔμπροςκεν, δθλαδι για το πζμπτο δόντι όπου θ 
αρχι μζτρθςθσ ξεκινά από τα πρόςκια δόντια.  

Η φφςη των δοντιών  

Η Οδοντοφυΐα: Η ανατολι των δοντιϊν αποτελεί ζνα από τα πλζον 
ςυναρπαςτικά κεφάλαια τθσ αρχαίασ ελλθνικισ οδοντιατρικισ κακϊσ 
ςχετίηεται άμεςα με τα ςτάδια ανάπτυξθσ του ατόμου και ςθματοδοτεί 
τθ μετάβαςθ από τθ μια θλικιακι κατθγορία ςτθν επόμενθ.  



Παθολογία και Οδοντικόσ Φραγμόσ : Βρουξιςμόσ των δοντιϊν, 
Αιμωδία, Οδοντικόσ Ρόνοσ, Ξιρανςθ δοντιϊν, Σφακελιςμόσ, Διαπφθςθ, 
Συγγενείσ ανωμαλίεσ των δοντιϊν 

Παθήςεισ των οφλων: όπωσ αποςτιματα, ουλίτιδα, υπερςαρκϊςεισ και 
επουλίδεσ.  

Γναθοχειρουργική. Με τθν ιπποκρατικι πραγματεία Περὶ ἄρκρων θ 
Γνακοχειρουργικι αναντίρρθτα ςυγκροτείται ωσ ζνασ ιδιαίτεροσ τομζασ 
τθσ χειρουργικισ αντιμετϊπιςθσ εξαρκρϊςεων και καταγμάτων των 
γνάκων. (Βικιπαίδεια) 

Ορθοδοντική: Η πρϊτθ αναφορά ςε ςτιριξθ και ακινθτοποίθςθ 
εφςειςτων δοντιϊν με πρόςδεςθ εντοπίηεται ςτο ιπποκρατικό ζργο Περὶ 
ἄρκρων. Ρρόκειται για περιπτϊςεισ καταγμάτων τθσ κάτω γνάκου, ςτισ 
οποίεσ θ πρόςδεςθ ζχει ςαν ςτόχο τθν αποκατάςταςθ τθσ απόκλιςθσ 
και τθσ μετακίνθςθσ των δοντιϊν ςτθ φυςιολογικι τουσ κζςθ. 
(Βικιπαίδεια) 

Σε μεγάλθ θλικία ζφυγε για τθ Θεςςαλία, όπου και πζκανε και ετάφθ 
ςε θλικία 103 ετϊν, ςφμφωνα με το βίο των Βρυξελλϊν, περίπου το 
370 π.Χ. Στον τάφο του, ο οποίοσ ευρίςκετο μεταξφ Λάριςασ και 
Γυρτϊνασ, ο κρφλοσ λζει ότι εκεί διζμενε ςμινοσ μελιςςϊν, των 
οποίων το μζλι είχε τθν ιδιότθτα να κεραπεφει τισ παιδικζσ άφκεσ. Για 
το μνθμείο του, το οποίο εςϊηετο μζχρι τον 2ο μ.Χ. αιϊνα, ο Άνκιμοσ 
Γαηισ γράφει: «Ο τάφοσ αυτοφ μζχρι τθσ ςιμερον (1807) φαίνεται» 
μεταξφ των μνθμάτων των Σοφρκων «επάνω εισ τον δρόμον» με 
κάποια επιγραφι, τθν οποία διάβαςε, αλλά δεν μπόρεςε να 
αντιγράψει, γιατί τον είχαν περιτριγυρίςει παιδιά Σοφρκων και ζφυγε 
«λυπθμζνοσ και με ςτεναγμοφσ». 

 

Το 1926 μετά από μια πλθμμφρα ανακαλφφκθκε από χωρικοφσ 
λάρνακα, τθν οποία ζςπευςαν να μελετιςουν οι εκεί λόγιοι Θ. 
Ανδρεάδθσ και Ι. Οικονομίδθσ. Στθν πλάκα φαινόταν κακαρά το 
όνομα του Ιπποκράτθ. Από το φόβο των Τοφρκων αρκζςτθκαν ςε 
απλι ζρευνα και παρακάλεςαν τον Νετςιπ-Μπζθ, Τοφρκο αλλά 
προςτάτθ των Χριςτιανϊν, να διαφυλάξει τθν πλάκα, πράγμα που 
ζγινε, ενϊ τα ευριματα τθσ λάρνακασ είχαν διαρπαγεί. Λζγεται ότι 
ζνα χρυςό φίδι το πιρε ο φροντιςτισ του Νετςιπ-Μπζθ και το 
ποφλθςε ςε ζνα χρυςοχόο και κάποια νομίςματα ζνασ άλλοσ Τοφρκοσ. 
Το Μάρτιο του 1857 ο Λαριςαίοσ γιατρόσ Σαμαρτςίδθσ βρικε ςτο 



ςπίτι του Μπζθ τθν επιτάφια πλάκα και τθ δθμοςίευςε ςε ιατρικό 
περιοδικό εκδιδόμενο από τον πρϊτο διδάκτορα τθσ Ιατρικισ Σχολισ 
του Ραν/μιου Ακθνϊν Α. Γοφδα. Η επιγραφι είχε ωσ εξισ:  

 
… ΙΡΡΟΚΑΤ… ΚΩ… ΑΓΛΑΟΦ… 

……… ΣΩΜΑ………. 
ΡΟΛΕΙ….. ΜΕ……… ΤΕΛΕΣΦ… 

ΑΓΑΘΗ…. ΑΕ….ΕΝΕΚΑ… 
……… ΧΗΣΤ….. ΧΑΙΕ. 

 
Επίςθσ, όπωσ γράφει ο Σαμαρτςίδθσ βρικε και τθ λάρνακα. Η είδθςθ 
προκάλεςε ςυγκίνθςθ μεταξφ των ιατρϊν όλου του κόςμου και 
ιδιαίτερα μετά τθ μετάφραςθ ςτθ Γαλλικι και αναδθμοςίευςθ τθσ 
ανακοίνωςθσ Σαμαρτςίδθ από τον Rene Briau. (Σοφία Τςιονάκου, ο 
Ιπποκράτθσ και θ Ιατρικι των Αρχαίων Ελλινων) 

 
                          
 
 
 
 
 
 
                         
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      



                  Ο  ΟΡΚΟ  ΣΟΤ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 
 
Μζχρι πρόςφατα, οι ιατροί όλου του κόςμου ορκίηοντο ςτον 
διαχρονικό και πάντα επίκαιρο όρκο του Ιπποκράτουσ, ο οποίοσ από 
τθν πλευρά τθσ μθτρόσ του, εκεωρείτο 20οσ απόγονοσ του Ηρακλή 
και, από τθν πλευρά του πατρόσ του,18οσ εγγονόσ του Αςκληπιοφ. 
Εγράφθ τον 4ο αιϊνα π.Χ., από τον Ιπποκράτθ. 

                              
                                         

                    
                        Ιπποκράτθσ γκραβοφρα (γκραβοφρα του Πζτερ  

                   Πάουλ Ροφμπενσ, 1638) 
 

http://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/Hippocrates_rubens.jpg?x59960


Ο ιπποκρατικόσ όρκοσ, αποτελεί ζνα ακάνατο κλαςικό κείμενο. 

Αποτελείται από μία μόνο ςελίδα και αποτελεί ςιμερα, όπωσ και 

ςτθν αρχαιότθτα, το ανκρωπιςτικό, ιδεολογικό και θκικό 

πρότυπο το οποίο πρζπει να διζπει τθν άςκθςθ τθσ Ιατρικισ 

Επιςτιμθσ και Τζχνθσ και πάνω ςτον οποίο ςτθρίχκθκε θ 

Ραγκόςμια Διακιρυξθ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου (Γενεφθ 

1948) και θ Διακιρυξθ για τα Δικαιϊματα των Αρρϊςτων 

(Λιςςαβόνα 1981). (Βικιπαίδεια) 

                                   
Ο Πρκοσ αυτόσ, ςτθν αρχαιότθτα, εδίδετο από τουσ υποψθφίουσ 
ςπουδαςτζσ Ιατρικισ, οι οποίοι δεν ανικαν ςε γεννεά 
Αςκλθπιάδων, δθλαδι από γεννεά που αςχολείτο με τθν Ιατρικι 
από πατζρα ςε υιό, πριν αρχίςουν τθν εκπαίδευςι τουσ, ενϊπιον 
του μελλοντικοφ διδαςκάλου τουσ. (J. Jouanna, 1998) 

                          
                                                                           (Βικιπαίδεια) 



 

Αρχαίο κείμενο 

Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰθτρὸν, καὶ Ἀςκλθπιὸν, καὶ Ὑγείαν, καὶ 

Ρανάκειαν, καὶ κεοὺσ πάντασ τε καὶ πάςασ, ἵςτορασ ποιεφμενοσ, 

ἐπιτελζα ποιιςειν κατὰ δφναμιν καὶ κρίςιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ 

ξυγγραφὴν τινδε, ἡγιςαςκαι μὲν τὸν διδάξαντά με τὴν τζχνθν 

ταφτθν ἴςα γενζτῃςιν ἐμοῖςι, καὶ βίου κοινϊςαςκαι, καὶ χρεῶν 

χρθίηοντι μετάδοςιν ποιιςαςκαι, καὶ γζνοσ τὸ ἐξ ωῦτζου 

ἀδελφοῖσ ἴςον ἐπικρινζειν ἄῤῥεςι, καὶ διδάξειν τὴν τζχνθν 

ταφτθν, ἢν χρθίηωςι μανκάνειν, ἄνευ μιςκοῦ καὶ ξυγγραφῆσ, 

παραγγελίθσ τε καὶ ἀκροιςιοσ καὶ τῆσ λοιπῆσ ἁπάςθσ μακιςιοσ 

μετάδοςιν ποιιςαςκαι υἱοῖςί τε ἐμοῖςι, καὶ τοῖςι τοῦ ἐμὲ 

διδάξαντοσ, καὶ μακθταῖςι ςυγγεγραμμζνοιςί τε καὶ ὡρκιςμζνοισ 

νόμῳ ἰθτρικῷ, ἄλλῳ δὲ οῦδενί. Διαιτιμαςί τε χριςομαι ἐπ' 

ὠφελείῃ καμνόντων κατὰ δφναμιν καὶ κρίςιν ἐμὴν, ἐπὶ δθλιςει δὲ 

καὶ ἀδικίῃ εἴρξειν. Οῦ δϊςω δὲ οῦδὲ φάρμακον οῦδενὶ αἰτθκεὶσ 

κανάςιμον, οῦδὲ ὑφθγιςομαι ξυμβουλίθν τοιινδε. ὁμοίωσ δὲ 

οῦδὲ γυναικὶ πεςςὸν φκόριον δϊςω. Ἁγνῶσ δὲ καὶ ὁςίωσ 

διατθριςω βίον τὸν ἐμὸν καὶ τζχνθν τὴν ἐμιν. Οῦ τεμζω δὲ οῦδὲ 

μὴν λικιῶντασ, ἐκχωριςω δὲ ἐργάτῃςιν ἀνδράςι πριξιοσ τῆςδε. 

Ἐσ οἰκίασ δὲ ὁκόςασ ἂν ἐςίω, ἐςελεφςομαι ἐπ' ὠφελείῃ 

καμνόντων, ἐκτὸσ ἐὼν πάςθσ ἀδικίθσ ἑκουςίθσ καὶ φκορίθσ, τῆσ 

τε ἄλλθσ καὶ ἀφροδιςίων ἔργων ἐπί τε γυναικείων ςωμάτων καὶ 

ἀνδρῴων, ἐλευκζρων τε καὶ δοφλων. Ἃ δ' ἂν ἐν κεραπείῃ ἢ ἴδω, ἢ 

ἀκοφςω, ἢ καὶ ἄνευ κεραπθίθσ κατὰ βίον ἀνκρϊπων, ἃ μὴ χρι 

ποτζ ἐκλαλζεςκαι ἔξω, ςιγιςομαι, ἄῤῥθτα ἡγεφμενοσ εἶναι τὰ 

τοιαῦτα. Ὅρκον μὲν οὖν μοι τόνδε ἐπιτελζα ποιζοντι, καὶ μὴ 

ξυγχζοντι, εἴθ ἐπαφραςκαι καὶ βίου καὶ τζχνθσ δοξαηομζνῳ παρὰ 

πᾶςιν ἀνκρϊποισ ἐσ τὸν αἰεὶ χρόνον. παραβαίνοντι δὲ καὶ 

ἐπιορκοῦντι, τἀναντία τουτζων. 

 

 

 



 

Απόδοςη 

"Ορκίηομαι ςτον Απόλλωνα τον Ιατρό και ςτον Αςκλθπιό και ςτθν 
Υγεία και ςτθν Ρανάκεια και ςε όλουσ τουσ Θεοφσ επικαλοφμενοσ 
τθν μαρτυρία τουσ, να τθριςω πιςτά κατά τθ δφναμθ και τθν 
κρίςθ μου αυτόν τον όρκο και το ςυμβόλαιό μου αυτό. Να κεωρϊ 
αυτόν που μου δίδαξε αυτι τθν τζχνθ, ίςο με τουσ γονείσ μου και 
να μοιραςτϊ μαηί του τα υπάρχοντά μου και τα χριματά μου, αν 
ζχει ανάγκθ φροντίδασ. Να κεωρϊ τουσ απογόνουσ του, ίςουσ με 
τα αδζλφια μου και να τουσ διδάξω τθν τζχνθ αυτι αν κζλουν να 
τθ μάκουν, χωρίσ αμοιβι και ςυμβόλαιο και να μεταδϊςω με 
παραγγελίεσ, οδθγίεσ και ςυμβουλζσ όλθ τθν υπόλοιπθ γνϊςθ 
μου και ςτα παιδιά μου και ςτα παιδιά εκείνου που με δίδαξε και 
ςτουσ άλλουσ μακθτζσ που ζχουν κάνει γραπτι ςυμφωνία μαηί 
μου και ςε όςουσ ζχουν ορκιςκεί ςτον ιατρικό νόμο και ςε 
κανζναν άλλο και να κεραπεφω τουσ πάςχοντεσ κατά τθ δφναμι 
μου και τθν κρίςθ μου χωρίσ ποτζ, εκουςίωσ, να τουσ βλάψω ι να 
τουσ αδικιςω. Και να μθ δϊςω ποτζ ςε κανζνα, ζςτω κι αν μου το 
ηθτιςει, κανατθφόρο φάρμακο, οφτε να δϊςω ποτζ τζτοια 
ςυμβουλι. Ομοίωσ, να μθ δϊςω ποτζ ςε γυναίκα φάρμακο για να 
αποβάλει. Να διατθριςω δε τθ ηωι μου και τθν τζχνθ μου 
κακαρι και αγνι. Και να μθ χειρουργιςω πάςχοντεσ από λίκουσ 
αλλά να αφιςω τθν πράξθ αυτι για τουσ ειδικοφσ. Και ςε όποια 
ςπίτια κι αν μπω, να μπω για τθν ωφζλεια των παςχόντων 
αποφεφγοντασ κάκε εκοφςια αδικία και βλάβθ και κάκε 
γενετιςια πράξθ είτε με γυναίκεσ, είτε με άνδρεσ, ελεφκερουσ ι 
δοφλουσ. Και ό,τι δω ι ακοφςω κατά τθν άςκθςθ του 
επαγγζλματόσ μου, ι και εκτόσ, για τθ ηωι των ανκρϊπων, που 
δεν πρζπει ποτζ να κοινοποιθκεί, να ςιωπιςω και να το τθριςω 
μυςτικό. Αν τον όρκο μου αυτό τθριςω πιςτά και δεν τον 
ακετιςω, είκε να απολαφςω για πάντα τθν εκτίμθςθ όλων των 
ανκρϊπων για τθ ηωι μου και για τθν τζχνθ μου, αν όμωσ 
παραβϊ και ακετιςω τον όρκο μου να υποςτϊ τα αντίκετα από 
αυτά".  (Βικιπαίδεια) 

      https://youtu.be/7IFsS2cAfzg (παηήζηε εδώ) 

 

https://youtu.be/7IFsS2cAfzg


        

 

                               Enrique Simonet. La autopsia, 1980, (htpp://eranistis.net) 

                    Ο Ιπποκράτησ και η Ιπποκρατική υλλογή 

Κατά τθ διάρκεια των ταξιδίων του, ο Ιπποκράτθσ κεράπευε και 
δίδαςκε, ζγραφε τισ παρατθριςεισ του, τισ κεωρίεσ του, τισ 
ανακαλφψεισ και τα ιδανικά του. Μετά το κάνατό του, το ζργο του 
ςυγκεντρϊκθκε και αποτζλεςε αυτό που είναι γνωςτό ωσ «Ιπποκρατικι 
Συλλογι».  

Τα ζργα που αποτελοφν τθν Ιπποκρατικι Συλλογι είναι 60 ςτον αρικμό 
και γράφτθκαν ςτθν ιωνικι διάλεκτο. Η Ιπποκρατικι Συλλογι περιζχει 
εγχειρίδια, διαλζξεισ, ζρευνεσ, ςθμειϊςεισ και φιλοςοφικά δοκίμια για 
διάφορα κζματα ςτον τομζα τθσ ιατρικισ, χωρίσ ςυγκεκριμζνθ ςειρά. 
Τα ζργα αυτά γράφτθκαν για διαφορετικά ακροατιρια, για ειδικοφσ και 
μθ ειδικοφσ, και μερικζσ φορζσ παρουςιάηονται ςθμαντικζσ αντιφάςεισ 
μεταξφ των ζργων. Μερικά δε από τα άρκρα ζχουν γραφτεί από άλλουσ 
γιατροφσ που γνϊριηαν πωσ κακετί που είχε τθν υπογραφι του 
Ιπποκράτθ κα τφχαινε ευρείασ αποδοχισ.  

Γενικισ φφςθσ είναι:  

 ο Όρκοσ 
 ο Νόμοσ 

http://eranistis.net/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/Enrique_Simonet_-_La_autopsia_-_1890.jpg?x59960


 Περί Αρχαίασ Ιατρικισ 
 Περί Ιατροφ, Περί Σζχνθσ 
 Περί Ευςχθμοςφνθσ 
 Παραγγελίαι και Αφοριςμοί 

Ανατομικά και φυςιολογικά είναι:  

 Περί Ανατομισ 
 Περί Καρδίασ 
 Περί αρκϊν 
 Περί Αδζνων 
 Περί Οςτζων Φφςεωσ 
 Περί Γονισ 
 Περί Φφςεωσ Παιδίου 
 Διαιτθτικά 
 Περί Σροφισ 
 Περί Διαίτθσ 
 Περί Διαίτθσ Τγιεινισ 

Γενικισ πακολογίασ είναι:  

 Περί Αζρων, Τδάτων, Σόπων 
 Περί Χυμϊν 
 Περί Κρίςεων 
 Περί Κριςίμων 
 Περί Εβδομάδων 
 Περί Φυςϊν 

Στθν προγνωςτικι ιατρικι ανικουν:  

 Προγνωςτικόν 
 Προρρθτικόν και Κωακαί Προγνϊςεισ 

Στθν ειδικι νοςολογία:  

 Περί Επιδθμιϊν 
 Περί Πακϊν 
 Περί Νόςων 
 Περί των Εντόσ Πακϊν 
 Περί τθσ Ιερισ Νόςου 
 Περί Σφπων των κατ' άνκρωπον 



Στθ Θεραπευτικι ανικουν:  

 Περί Διαίτθσ Οξζων Νοςθμάτων 
 Περί Τγρϊν Χριςιοσ 

Στθ χειρουργικι ανικουν:  

 Κατ' Ιατρείον 
 Περί Ελκϊν 
 Περί Αιμορροΐδων 
 Περί υρίγγων 
 Περί των εν τθ Κεφαλι Σραυμάτων 
 Περί Αγμϊν 
 Περί Άρκρων. Μολχικόσ 

Στθ μαιευτικι και τθ γυναικολογία τα:  

 Περί Παρκενίων 
 Περί Γυναικείασ Φφςεωσ 
 Περί Γυναικείων Α', Β' 
 Περί Αφόρων 
 Περί Επικυιςεωσ 
 Περί Επταμινου και Οκταμινου 
 Περί Εγκατατομισ Εμβρφου 

Στθν οφκαλμολογία ανικει το:  

 Περί Όψεωσ 

Στθν παιδιατρικι ανικει το:  

 Περί Οδοντοφυίθσ 

Εκτόσ από τα παραπάνω ζργα, περιλαμβάνονται και 24 Επιςτολζσ και το 
Περί Μανίασ Λόγοσ, ςτο οποίο περιγράφεται θ πρόςκλθςθ του 
Ιπποκράτθ από τουσ Αβδθρίτεσ για τθν υποτικζμενθ κεραπεία του 
Δθμόκριτου. 

 Πμωσ, οι πολλζσ διαςκευζσ των ζργων του και θ προςκικθ 
ψευδεπίγραφων από αρχαιοτάτων χρόνων, οδιγθςαν τουσ 
μεταγενζςτερουσ μελετθτζσ ςτθν αδυναμία διάκριςθσ των νόκων ζργων 
από τα γνιςια.  



 

Άλλωςτε, θ ςυλλογι ςτθ ςθμερινι μορφι τθσ ζγινε ςτουσ 
Αλεξανδρινοφσ χρόνουσ, οπότε και άρχιςε, με εντολι του Ρτολεμαίου, θ 
περιςυλλογι των ςυγγραμμάτων του Ιπποκράτθ. Ζτςι, κρίκθκε 
αναγκαίο να περιλθφκοφν όλα τα ςυγγράμματα που ζφεραν το όνομά 
του, ακόμθ και αν υπιρχαν βάςιμεσ υποψίεσ πωσ ιταν ψευδεπίγραφα, 
αρκεί να ανικαν ςτουσ προ-αριςτοτελικοφσ χρόνουσ.  

Σθμαντικότερθ από τισ εκδόςεισ του ζργου του παραμζνει θ δεκάτομθ 
ζκδοςθ του Εμίλ Λιτρζ (1829-1861), ςτο Ραρίςι με ελλθνικό κείμενο και 
γαλλικι μετάφραςθ. Η νεότερθ ζκδοςθ των ζργων ανικει ςτον 
Κουλβάιν (Λειψία 1894 και 1902), αλλά παρζμεινε ανολοκλιρωτθ. Από 
τουσ Ζλλθνεσ άριςτθ κριτικι ςτα ζργα του ζκανε ο Αδαμάντιοσ Κοραισ 
ςτα Περί Αερίων Τδάτων και Σόπων και Περί Διαίτθσ Οξζων και Αρχαίασ 
Ιατρικισ. 9. (Βικιπαίδεια) 
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Γαλθνόσ από τθν Πζργαμο(Ιατρικι Επιςτιμθ, 17 Μαΐου 2018, Tabea Tietz), SCIHI Blog 

 
 



 
Ο Ζλλθνασ  ιατρόσ και φιλόςοφοσ Γαλθνόσ, (Aelius Galenus ι Claudio 
Galenus, ςε παλαιότερα βιβλία αναφερόταν ωσ Κλαφδιοσ Γαλθνόσ από 
παρανόθςθ του ςυντετμθμζνου Cl,  επικζτου ςτθν λατινικιν Clarissimus 
που ςθμαίνει ενδοξότατοσ και το οποίο επροτάςςετο ςυχνά του 
ονόματόσ του) γεννικθκε το 129 μ.Χ., ςτα χρόνια τθσ ωμαϊκισ 
Αυτοκρατορίασ,  ςτα παράλια τθσ Λωνίασ, ςτθν Ελλθνικι πόλθ Ρζργαμο. 
Κατά άλλουσ θ ακριβισ θμερομθνία γζννθςθσ και κανάτου του, δεν ζχει 
διαςωκεί και ςφμφωνα με Άραβεσ βιογράφουσ του, απεβίωςε το 217 
μ.Χ, ςε θλικία 87 ετϊν.  

Ο Γαλθνόσ, αναγνωρίηεται μετά τον Λπποκράτθ, ωσ ιατρόσ ,που άςκθςε 
επίςθσ, τεράςτια επιρροι ςτθν Λατρικι και τθν Φαρμακολογία, λόγω τθσ 
ευρείασ επιςτθμονικισ του κατάρτιςθσ, τθσ ακαμάτου 
παρατθρθτικότθτάσ του, τθσ καταγραφισ των ερευνϊν του και τθσ 
ενοποίθςθσ κάτω από μία επιςτθμονικι αρχι, των αρχϊν των 
Εμπειρικϊν, τθν πείρα  εμπειρία  και τθσ τιρθςθσ  ιατρικι εξζταςθ , 
κακϊσ και των λογικϊν ςυνεπειϊν και ςυλλογιςμϊν των Δογματικϊν, 
που εβαςίηετο ςτθν λογικι και ςτοχευμζνθ ερμθνεία και αξιολόγθςθ 
των ςυμπτωμάτων, τα οποία οδθγοφςαν ςτθν διάγνωςθ, ςτθ πρόγνωςθ 
και ςτθ κεραπεία τθσ νόςου, πάντα μζςα ςτα πλαίςια του ανκρωπίνωσ 
δυνατοφ και των δυνατοτιτων τθσ εποχισ. Αναγνωρίηεται, επίςθσ, ωσ ο 
κεμελιωτισ τθσ πειραματικισ φυςιολογίασ, κακότι ιταν ο πρϊτοσ που 
ζκανε πειράματα για να αποςαφθνίςει και κατανοιςει τισ φυςιολογικζσ 
λειτουργίεσ του ςϊματοσ και τισ πακολογικζσ αποκλίςεισ τουσ, 
αφιερϊνοντασ μεγάλο χρόνο ςτθ λεπτομερι μελζτθ, κακϊσ και ςτθν 
διδαςκαλία του μεγάλου ενδιαφζροντόσ του, τθσ Ανατομίασ και τθσ 
Φυςιολογίασ. Οι εμπεριςτατωμζνεσ μελζτεσ του αναφζρονται επίςθσ 
ςτθ χειρουργικι, τθν οφκαλμολογία, τθ μαιευτικι, τθν πακολογία, τθ 
κεραπευτικι, τθν υγιεινι. 

Ο Γαλθνόσ μελζτθςε τον Λπποκράτθ για τον οποίο αναφζρει τα 
ακόλουκα:  Ιπποκράτθσ, ο πάντων αγακ ν ευρετισ, Ιπποκράτθσ πάντων 
θμ ν καλ ν θγεμ ν, Ιπποκράτθσ δε πάντων υπερινεγκε και πρ τοσ εισ 
φωσ εξινεγκε τθν τελείαν παρ   λλθςιν ιατρικιν. 

Θ Ρζργαμοσ, τθν εποχι του Γαλθνοφ, είναι ςπουδαίο εμπορικό κζντρο 
φθμιςμζνθ για τθν Βιβλιοκικθ τθσ και για το ιερό του Αςκλθπιοφ, το 
οποίο ιταν το ςθμαντικότερο Αςκλθπιείον, εκείνθ τθν εποχι. Ιταν θ 
αρχαιοελλθνικι πόλθ, εντόσ τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ, που 
δθμιοφργθςε τθν περγαμηνή  υλικό γραφισ από επεξεργαςμζνο δζρμα 



ηϊων , για να παρακάμψει τθν άρνθςθ των Ρτολεμαίων τθσ Αιγφπτου, 
να πουλιςουν γραφικι φλθ ςτουσ Ρεργαμθνοφσ, γιατί  δεν ικελαν θ 
Βιβλιοκικθ τθσ Ρεργάμου να ξεπεράςει ςε φιμθ και πλοφτο 
περιεχομζνου, τθν Βιβλιοκικθ τθσ Αλεξανδρείασ. 

 

                     (από Μθχανι του χρόνου, http://www.mixanitouxronou.gr) 

 

H ριςθ : «Η απαςχόληςη είναι ο γιατρόσ τησ Φφςησ και είναι 
απαραίτητη για την ανθρϊπινη ευτυχία», αποδίδεται ςτον Γαλθνό 
 Collacon τθσ Θμζρασ: μία εγκυκλοπαίδεια των προςφορϊν  1884 , ς. 
223.) 



 

Ο Βωμόσ του Δία από τθν ακρόπολθ τθσ αρχαίασ Περγάμου τθσ Μικράσ Αςίασ 
βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ μεςαίασ αίκουςασ ςτο Μουςείο τθσ Περγάμου ςτο 
Βερολίνο. Αποτελοφςε κομμάτι από ζνα μεγάλο κτιριακό ςυγκρότθμα. Η ςυλλογι 
περιλαμβάνει και άλλα κομμάτια του ςυγκροτιματοσ, όπωσ ζνα μζροσ του ναοφ τθσ 
νικθφόρου Ακθνάσ.( http://www.mixanitouxronou.gr/pergamos-i-archeoelliniki-poli-
tis-mikras-asias-pou-dimiourgise-tin-pergamini-gia-na-antagonisti-ton-papiro-ton-
egiption-pos-i-germani-exagorasan-tous-othomanous-ke-meteferan-olo-to-vomo-
tou-dia-st/) 
 

Θ πλειονότθτα των πλθροφοριϊν τθσ ηωισ του Γαλθνοφ, προζρχονται 
από τθν αυτοβιογραφία του και μζςα από τα επιςτθμονικά του 
ςυγγράμματα. 

Ο Γαλθνόσ καταγόταν από πλοφςια και επιφανι οικογζνεια τθσ 
Ρεργάμου. Ο πατζρασ του, ο Νίκων, ιταν αρχιτζκτων, αςτρονόμοσ και 
μακθματικόσ, οι δε πλθροφορίεσ για τθν μθτζρα του, τθν παρουςιάηουν 
ωσ μία δφςτροπθ, ερειςτικι και αναςφαλι προςωπικότθτα, θ οποία 
πικανόν να επθρζαςε τον χαρακτιρα του και τθν εν γζνει ςυμπεριφορά 
του. 

Από τον πατζρα του διδάχκθκε τθν επιςτιμθ τθσ Αςτρονομίασ και τα 
Μακθματικά, αλλά και τθν φιλοςοφία  Σωκράτθ, Ρλάτωνα, Αριςτοτζλθ, 
Επίκουρο , μζχρι τα 17 του χρόνια και ςτθν ςυνζχεια, με τθν προτροπι 
του πατρόσ του, ξεκινά τθν ιατρικι του εκπαίδευςι, ςτο ξακουςτό 
Αςκλθπιείο τθσ Ρεργάμου, όπου ζλαβε τθν ιατρικι επιςτθμονικι του 
κατάρτιςθ ςτθν ανατομικι, από τον φθμιςμζνο ανατόμο Σάτυρο, ο 
οποίοσ υπιρξε μακθτισ του Κόιντου, του ςπουδαιότερου για τθν εποχι 
ανατόμου, ςτθν εμπειρικι, από τον εμπειρικό ιατρό Αιςχρίωνα, ο 
οποίοσ ανικε ςτθν εμπειρικι ςχολι και ιταν μακθτισ του Κόιντου και ο 
οποίοσ δίδαξε τον Γαλθνό φαρμακολογία, τθν ιπποκρατικι, από τον 

http://www.mixanitouxronou.gr/pergamos-i-archeoelliniki-poli-tis-mikras-asias-pou-dimiourgise-tin-pergamini-gia-na-antagonisti-ton-papiro-ton-egiption-pos-i-germani-exagorasan-tous-othomanous-ke-meteferan-olo-to-vomo-tou-dia-st/
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ιπποκρατικό ιατρό Στρατόνικο  μακθτι του Σαβίνου) και τθ διαγνωςτικι 
από τον διάςθμο Φηθηαλό, ο οποίος είχε ιάβεη βραβείο (ζηέθαλολ) ςτουσ 
τελοφμενουσ εκεί, όπωσ και ςτθν Ζφεςο και ςε άλλεσ πόλεισ, ιατρικοφσ 
αγϊνεσ. (Χαβιάρα – Καραχάλιου Σεβαςτι, «Λατρικοί αγϊνεσ αντί 
ςυνεδρίων ςτθν Αρχαιότθτα», εφ. Ελευκεροτυπία, 17/9/96, ςελ. 26.) 

Το ενδιαφζρον του Γαλθνοφ διεκδικεί θ ανατομία και το 149 μ.Χ, και 
μετά το κάνατο του πατζρα του και κλθρονομϊντασ τθν ςθμαντικι 
πατρικι περιουςία, φεφγει από τθν Ρζργαμο για να ςυνεχίςει και 
ολοκλθρϊςει  τθν ιατρικι του εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ ςτα 
ςπουδαιότερα ιατρικά κζντρα του τότε γνωςτοφ κόςμου και ςτα 
πλαίςια τθσ τότε ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ. 

Ο πρϊτοσ ςτακμόσ του είναι θ Ελλθνικι πόλθ τθσ Μ. Αςίασ Σμφρνθ, 
όπου ςυνεχίηει τθν ιατρικι του εκπαίδευςθ υπό τθν κακοδιγθςθ του 
ανατόμου Ρζλοπα, εντρυφϊντασ παράλλθλα ςτθν φιλοςοφία από τον 
φιλόςοφο Αλβίνο.  

Στθ ςυνζχεια, ταξιδεφοντασ πάντα πεηόσ και με πλοία, όπωσ ο ίδιοσ 
αναφζρει «Οφκ ϊκνθςα νά περιθγοφμαι πορευόμενοσ πεηι καί διά 
πλοίων», φκάνει ςτθν Κόρινκο, όπου ο επίςθσ μακθτισ του Κόιντου 
Νουμιςιανόσ, είχε ιδρφςει ανατομικι ςχολι, ςτθν οποία ςυνζρεεαν 
μακθτζσ απ’ όλεσ τισ περιοχζσ τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ. Τότε οι 
ανατομζσ ανκρϊπων είχαν απογορευτεί ςτθν Αλεξάνδρεια. Κατά τα 
φαινόμενα ςτθ ςχολι του Νουμιςιανοφ ςτθν Κόρινκο γίνονταν 
ανατομζσ πτωμάτων των εχκρϊν πολζμου, λθςτϊν και νεκρϊν εμβρφων 
 Γαλ. ΛΛ 221, ΧΛΛΛ 604 , κακϊσ επίςθσ και ςε τραυματιςμζνα και 
νεκρωμζνα μζλθ ςϊματοσ. (Ρθγι: Λςτορικά τθσ Ελευκεροτυπίασ Νο 227. 
11 Μαρτίου 2004 ςελ. 30 – 37). 

Στθ ςυνζχεια μεταβαίνει ςτθν Αλεξάνδρεια, όπου μακιτευςε κοντά 
ςτον  Θρακλείδθ. Ππωσ αναφζρει ο Γαλθνόσ ςτα ζργα του αν και 
παρζμεινε τζςςερα χρόνια ςτθν Αλεξάνδρεια δεν ιταν ευχαριςτθμζνοσ 
από τισ εκεί ςπουδζσ του αφενόσ διότι ο Θρακλείδθσ απαγόρευε τθ 
μελζτθ των ζργων τοφ ιατροφ πατζρα του ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, τα 
οποία τελικά ζκαψε λίγο πριν πεκάνει και αφετζρου διότι διαφωνοφςε 
με τουσ αλεξανδρινοφσ ιατροφσ ωσ προσ τθν διδαςκαλία και τθν 
ερμθνεία τθσ ιπποκρατικισ ιατρικισ. (https://chilonas.com/2018/10/24/https-

wp-me-p1op6y-cdi). Κατά τθν παραμονι του ςτθν Αλεξάνδρεια 
αςχολικθκε και με τθν αςτρονομία.  

https://chilonas.com/2018/10/24/https-wp-me-p1op6y-cdi
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Από τθν εποχι αυτι αρχίηει θ ςυγγραφι των ζργων του. Το πρϊτο 
ςφγγραμά του ιταν «Περί τισ Τάξεωσ των ιδίων βιβλίων» (Kuhn XIX, 49-
61  και «Περί των ιδίων βιβλίων» (Kuhn XIX, 8-48). 

Το 157 μ.Χ., μετά τθν πολυετι εκπαίδευςι του, επζςτρεψε ςτθν 
Ρζργαμο,  ςε θλικία 28 ετϊν, όπου απζκτθςε μεγάλθ φιμθ, λόγω των 
ιατρικϊν ικανοτιτων του και χάρθ ςτισ χειρουργικζσ του γνϊςεισ και 
δεξιοτεχνίεσ, διορίςτθκε επικεφαλισ ιατρόσ ςτον ςτρατό των 
μονομάχων, που διατθροφςε ο αρχιερζασ τθσ Αςίασ. (encyclopaidia 

brittanica). Καηά κία εθδοτή ο ιόγος ποσ δηεθδίθεζε θαη έιαβε ασηή ηε 

ζέζε είλαη «ε εθζθελδόληζε ελός πηζήθοσ από ηολ αρτηερέα θαη ε 

προηροπή ηοσ ζηοσς παρηζηάκελοσς ηαηρούς λα αλαιάβοσλ ηε ζεραπεία 

ηοσ, γεγολός ποσ όιοη οη άιιοη αρλήζεθαλ, εθηός από ηολ Γαιελό, ο 

οποίος ιόγω ηες ηαηρηθής εσρσκάζεηάς ηοσ θαη ηωλ γλώζεώλ ηοσ ζηελ 

τεηροσργθή αλέιαβε θαη εζεράπεσζε ηο ηρασκαηηζκέλο δώο».  

https://www.pastmedicalhistory.co.uk/claudius-galen/ 

Το 162 μ.Χ. εγκαταλείπει για άλλθ μια φορά τθν Ρζργαμο και 
εγκακίςταται ςτθν ϊμθ, διότι αφενόσ μεν ιταν, τθν εποχι εκείνθ, το 
κζντρο τθσ ωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ και το μεγαλφτερο κζντρο άςκθςθσ 
τθσ ιατρικισ και αφετζρου διότι, ςτθν Ρζργαμο εκδθλϊκθκε κάποια 
αναταραχι πολιτικισ ι κοινωνικισ φφςεωσ.  

Στθ ϊμθ, κατά τα τζςςερα ζτθ τθσ παραμονισ του, δθμιουργεί επί τθσ 
Λεράσ Οδοφ κατάςτθμα  αποκικθ-ςιμερα apotheque ι apotheka - 
φαρμακείο , ςτο οποίο παραςκεφαηε ο ίδιοσ τα φάρμακα, τα οποία και 
φφλαγε ςε κλειςτά ξφλινα αγγεία, περιγράφοντασ ςτα ςυγγράμματά του 
ςυνταγζσ και τρόπουσ παραςκευισ των. Συχνά κατθγορεί τουσ 
προγενζςτερουσ διότι δεν αναφζρουν τον τρόπο παραςκευισ 
 ςκευαςία , το μζροσ εφαρμογισ και τθ δφναμι του  επαγγελία). 

Στθ ϊμθ απζκτθςε μεγάλθ φιμθ, λόγω των δθμόςιων επιδείξεων του 
ανατομίασ, των επιτυχιϊν του ςε πλοφςιουσ με κοινωνικι και πολιτικι 
επιρροι αςκενείσ, τουσ οποίουσ άλλοι ιατροί κεωροφςαν ανίατουσ, 
ςτθν ευρεία και πολφπλευρθ μάκθςι του, κακϊσ και ςτισ ρθτορικζσ 
ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ που επιδείκνυε ςτισ δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ και 
επιχειρθματολογίεσ ιατρικοφ, φιλοςοφικοφ ι κοινωνικοφ 
ενδιαφζροντοσ, κακϊσ και λόγω των κοινωνικϊν του επαφϊν και 
δραςτθριοτιτων. 

Ο Γαλθνόσ εκτόσ από μεγάλθ φιμθ, δθμιοφργθςε και μεγάλεσ 
αντιπάκειεσ ςτθ ϊμθ λόγω τθσ τεράςτιασ ευςτοχίασ και επιτυχίασ του 



κεραπευτικοφ του ζργου, αλλά το δφςτροπο και ερειςτικό του 
χαρακτιρα του και θ ςφροδρότθτα με τθν οποία επιτζκθκε ςτουσ 
επικριτζσ του, τον ανάγκαςαν να εγκαταλείψει τθν ϊμθ το 166 μ.Χ και 
να γυρίςει ςτθν Ρζργαμο, όπου και παρζμεινε για δυόμιςθ χρόνια. 
Κατά άλλουσ, ο λόγοσ που εγκατζλειψε τθ ϊμθ ιταν μία επικείμενθ 
επιδθμία πανϊλθσ. 

Στο διάςτθμα αυτό, και ζχοντασ ωσ βάςθ άςκθςθσ τθσ ιατρικισ του τθν 
γενζτειρά του, Ρζργαμο, επιςκζφκθκε τθν Κφπρο, όπου και μελζτθςε 
τθν μεταλλουργία, μετά τθν Συρία, τθν Φοινίκθ και τθν Ραλαιςτίνθ, 
όπου αςχολικθκε με τθν μελζτθ και κατάταξθ των βαλςαμοφόρων 
φυτϊν.  

Το 168 μ.Χ. οι ωμαίοι αυτοκράτορεσ Μάρκοσ Αυριλιο και  εφκιοσ 
Βζροσ, καλοφν τον Γαλθνό  να ςυμμετάςχει ωσ ιατρόσ ςτθν εκςτρατεία 
τϊν ωμαϊκϊν λεγεϊνων  κατά των γερμανικϊν φφλων. Τθν εποχι, 
εκείνθ, όμωσ, νζοσ λοιμόσ (λοιμόσ = μολυςματικι αςκζνεια ςυνικωσ 
κανατθφόρα  ξεςπά ςτο εκςτρατευτικό ςϊμα των ωμαίων, ο οποίοσ 
επιφζρει τεράςτιεσ απϊλειεσ ςτο ςτράτευμα, αναγκάηοντασ τοφσ 
ωμαίουσ αυτοκράτορεσ να επιςτρζψουν εςπευςμζνα ςτθν ϊμθ, 
αφινοντασ τον Γαλθνό και τοφσ άλλουσ ιατροφσ να αντιμετωπίςουν τθν 
επιδθμία, να φροντίςουν και να περικάλψουν τουσ αςκενείσ. Θ 
επιδθμία Αntonine, που ζπλθξε το ςτράτευμα και τθν ϊμθ, 168 – 169 
μ.Χ, ςφμφωνα με τισ περιγραφζσ ςτα ςυγγράμματα του Γαλθνοφ, 
κεωρείται από τουσ ςφγχρονουσ μελετθτζσ ότι ιταν επιδθμία ευλογιάσ. 

Κατά τθν επιςτροφι του ςτθ ϊμθ, ο  εφκιοσ Βζροσ προςβλικθκε και 
αυτόσ  από τθν νόςο θ οποία, τελικά, τον οδιγθςε ςτον κάνατο, το 169 
μ.Χ. Ο Μάρκοσ Αυριλιοσ ζμεινε ο μαναδικόσ αυτοκράτωρ, οι δε 
ςυγκυρίεσ αυτζσ, οδιγθςαν τουσ δφο άνδρεσ, τον Γαλθνό και τον 
Μάρκο Αυριλιο ςε μία ιςχυρι φιλία. Ο Γαλθνόσ ηιτθςε από τον 
αυτοκράτορα και επζτυχε τθν απαλλαγι του, ωσ ιατροφ του 
εκςτρατευτικοφ ςϊματοσ, παραμζνοντασ ςτθ ϊμθ, όπου θ ςυγγραφικι 
του δράςθ, παράλλθλα με τθν άςκθςθ τθσ επιςτιμθσ του, φκάνει ςτο 
αποκορφφωμά τθσ. Ο Γαλθνόσ υπθρετεί ωσ ιατρόσ και τουσ 
μεταγενζςτερουσ αυτοκράτορεσ Commodus και Septimius Severus. 

Το 192 μ.Χ. ξζςπαςε πυρκαγιά ςτο Τζμενοσ τθσ Ειρινθσ (Templum Pacis 
– το οποίο είχε κτιςκεί από τον αυτοκράτορα Βεςπαςιανό το 71 μ. Χ  
που γριγορα επεκτάκθκε ςτθν Λερά οδό, όπου βριςκόταν και θ 
αποκικθ  φαρμακείο  του Γαλθνοφ, με αποτζλεςμα να καταςτραφεί το 



ςφνολο των παρατθριςεων και φαρμακολογικϊν καταγραφϊν του, 
κακϊσ και πολφτιμεσ δρόγεσ  φάρμακα που προζρχονται από τθ φφςθ . 
Ραρά τθν οδυνθρι αυτι απϊλεια και το προχωρθμζνο τισ θλικίασ του, 
το ςκζνοσ και θ ψυχικι δφναμθ του Γαλθνοφ ιταν τόςο μεγάλα, που 
δεν καταβλικθκε και ςυνζγραψε εκ νζου τισ  απωλεςκείςεσ 
φαρμακολογικζσ παρατθριςεισ και καταγραφζσ. 

Κατά τθν επιςτροφι του από τθν ϊμθ ςτθν Ρζργαμο επιςκζφκθκε τθν 
 ιμνο, γιατί ικελε να ςυλλζξει και καταγράψει περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ για τθν λθμνία γθ. Θ λθμνία γθ υπιρξε το πρϊτο 
τυποποιημ νο   ρμακο ςτθν ιςτορία τθσ φαρμακευτικισ, με  ςφςταςθ 
κυρίωσ από πυριτικι άργιλο και οξείδιο του αργιλίου. Ρεριζχει επίςθσ 
υψθλό ποςοςτό οξειδίων του ςιδιρου  4-6   που τθσ δίνουν και το 
χαρακτθριςτικό καςτανζρυκρο χρϊμα. Θ κζςθ από τθν οποία 
εξορυςςόταν εντοπίηεται ςτο λόφο Δεςπότθσ, το Μόςυχλο των 
αρχαίων, νότια του ναοφ του Σωτιροσ  όπου ςφμφωνα με τθν ελλθνικι 
μυκολογία ζπεςε ο Ιφαιςτοσ μετά τον εκςφενδονιςμό του από τον 
Πλυμπο, από τθν μθτζρα του Ιρα, θ οποία δεν μποροφςε να υποφζρει 
τθν αςχιμια του. Από τθν πτϊςθ του ςτθ  ιμνο, ο κεόσ – βρζφοσ 
Ιφαιςτοσ ζμεινε κουτςόσ, αλλά τον περιςυνζλεξαν θ Κζτισ και θ 
Ευρυνόμθ, οι οποίεσ τον ανζκρεψαν για 9 ζτθ. Μόλισ μεγάλωςε ο 
Ιφαιςτοσ, ζςτθςε το πρϊτο του ςιδθρουργείο ςτον βυκό τθσ κάλαςςασ 
του Αιγαίου, ςφυρθλατϊντασ τεχνουργιματα για τισ δφο κεότθτεσ- 
Βικιπαίδεια . Ρροφανϊσ, ο λόφοσ Δεςπότθσ οφείλει το όνομά του ςτο 
διοικθτι του νθςιοφ, ο οποίοσ ζφερε τον τίτλο «Δεςπότθσ τθσ  ιμνου» 
ςτα υςτεροβυηαντινά χρόνια. 

Στθν  ιμνο, ο Γαλθνόσ παρακολοφκθςε τθν εξόρυξθ τθσ  θμνίασ γθσ 
ςτθν πόλθ τθσ Η αιςτείασ και αναγνωρίηοντασ τθν φαρμακευτικι αξία 
και ςπουδαιότθτα τθσ, αγόραςε 20000 διςκία ςυςκευαςμζνθσ  θμνίασ 
γθσ  Κουτροφμπασ, 2010 , για περίκαλψθ όχι μόνο τθσ αυτοκρατορικισ 
αυλισ και των άλλων ωμαίων ευγενϊν, αλλά και των απλϊν αςκενϊν 
του, ςφμφωνα με τισ Λπποκρατικζσ αρχζσ. Στθν Ευρϊπθ ιταν γνωςτι ωσ 
terra lemnia ι terra sigillata  ςφραγιςμζνθ γθ  και λόγω των υψθλϊν 
κεραπευτικϊν ιδιοτιτων τθσ είχε υψθλι τιμι.   

Θ τελετι τθσ εξόρυξθσ τθσ  θμνίασ γθσ πραγματοποείτο ςτισ  6 Μαϊου 
κάκε ζτουσ, νωρίσ το πρωί για να είναι μαλακό και εφπλαςτο το χϊμα 
από τθν πρωινι υγραςία και ςτθ ςυνζχεια κακαγιαηόταν από ιζρεια, 
που ερχόταν ειδικά για αυτό τον ςκοπό, από τθν πρωτεφουςα τθσ 
 ιμνου, τθν Θφαιςτία.  



 

                (https://chilonas.com/2018/10/24/https-wp-me-p1op6y-cdi 

Στθν ςυνζχεια μεταφζρετο ςτθν πόλθ, εςυςκευάηετο ςε διςκία και 
εςφραγίηετο με τθ μορφι μιάσ αίγασ ι τθσ κεάσ Αρτζμιδοσ. Στουσ 
χριςτιανικοφσ χρόνουσ, θ τελετι ςυνδυάςτθκε με τθν εορτι του 
Σωτιροσ και γινόταν ςτισ 6 Αυγοφςτου. Θ ςφραγίδα ζφερε τθ μορφι 
του Χριςτοφ και τθν αποκαλοφςαν αγιόχωμα. Κατά τθν τουρκοκρατία, 
εςφραγίηετο με τθν θμιςζλθνο ι με άλλεσ επίςθμεσ οκωμανικζσ 
ςφραγίδεσ που ζγραφαν «tin-i mahtum»  ςφραγιςμζνοσ πθλόσ . Θ 
τελετι είχε χαρακτιρα παλλθμνιακισ εορτισ και ετελείτο από χριςτιανό 
ιερζα παρουςία επιςιμων, Ελλινων και Τοφρκων.  
(https://chilonas.com/2018/10/24/https-wp-me-p1op6y-cdi) 

Κεωρείται και δικαίωσ, πατζρασ τθσ Φαρμακευτικισ, διότι παραςκεφαηε 
μόνοσ του, δοκιμάηοντασ ςυνκζςεισ και μίξεισ φαρμάκων, ωσ προσ τθν 
ςφςταςθ, τθν γεφςθ, τθν οςμι, το χρϊμα,  πειραματιηόμενοσ τόςο ςτον 
εαυτό του όςο και ςε ηϊα, ςε αντίκεςθ με τουσ ςυναδζλφουσ του, οι 
οποίοι είτε λόγω άγνοιασ, είτε λόγω οκνθρίασ δεν θςχολοφντο με τθν 
παραςκευι των ςκευαςμάτων. Χρθςιμοποιοφςε τα ωμαϊκά μζτρα και 
ςτακμά.Οι ςφνκετεσ φαρμακοτεχνικζσ μορφζσ των φαρμάκων του 
Γαλθνοφ ιταν  βάςθ τθσ φαρμακοτεχνίασ, θ οποία μετονομάςκθκε ςε 
Γαλθνικι φαρμακευτικι.  

Τα από του ςτόματοσ φάρμακα ιταν εκλείγματα και αντίδοτα, που τα 
χορθγοφςε υπό τισ ακόλουκεσ φαρμακοτεχνικζσ μορφζσ: ςφαιρία, 
καταπότια, πεπλατυςμζνουσ τροχίςκουσ, μερικοί από τουσ οποίουσ 
ζπρεπε να λιϊνουν βραδζωσ ςτο ςτόμα, καταπότια  ποτιματα-
ςιρόπια , ςυνικωσ εγχφματα, αφεψιματα, αποηζματα, οινόλυτα, 
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οξόλυτα, μελιτϊματα. Οι ςυνικεισ φαρμακοτεχνικζσ μορφζσ των 
τοπικισ χριςθσ φαρμάκων ιταν τα άκοπα: υγρά μίγματα με βάςθ 
λιπαρι ουςία, τα ζμπλαςτρα: μίγματα κθροφ με μεταλλικζσ κόνεισ, τα 
μαλάγματα: φάρμακα μαλακισ ςφςταςθσ με βάςθ κόμμι, ρθτίνθ, ζλαιο, 
λίποσ, τα επικζματα: τοπικά δερματικά φάρμακα, τα καταπλάςματα: 
τοπικά μαλακτικά και μερικζσ φορζσ φλογιςτικά φάρμακα. 

Ρολυγραφότατοσ, ζγραψε 125 μθ ιατρικά ζργα και μεγάλο αρικμό 
ιατρικϊν ζργων. Από τα ιατρικά του ζργα διεςϊκθκαν 83 γνιςια, ενϊ 
48 ζχουν χακεί. Επίςθσ υπάρχουν και μερικά αμφιςβθτοφμενα, νόκα 
και αποςπάςματα.  

Ο πολυγραφότατοσ Γαλθνόσ πραγματεφεται ςτα ζργα του όλουσ τουσ 
τότε γνωςτοφσ, τομείσ τθσ Λατρικισ. Ο ίδιοσ, αναγνωρίηοντασ τθν 
κυρίαρχθ ςυμβολι του  μζντορά του Λπποκράτθ, αποδζχεται ωσ κφρια 
πθγι του τα ζργα του Λπποκράτθ. Μζςα από τισ μακροςκελείσ και 
περιγραφικότατεσ αναφορζσ των ζργων του διαςϊκθκαν αποςπάςματα 
και ςυνταγζσ από τα ζργα προγενεςτζρων ιατρϊν, όπωσ των : 
Νίκανδρου του Κολοφϊνιου, Μαντία, Ανδρζα του Καρφςτιου, 
Θρακλείδθ του Ταραντίνου, Αττάλου του Φιλομιτοροσ, Βαλεριανοφ 
Σωρανοφ, Κλεοπάτρασ τθσ Φιλοπάτοροσ, Ξενοκράτθ του Αφροδιςζα, 
Ραμφίλου του εξ Αλεξανδρείασ, Λόλλα του εκ Βικυνίασ, Ανδρόμαχου του 
εκ Κριτθσ, Σζξτιου Νίγθροσ, Φίλωνοσ του εκ Ταρςοφ, οφφου του 
Εφεςίου κ    

Τα τελικά ζργα του Γαλθνοφ γράφτθκαν μετά το 207, γεγονόσ που 
υποδθλϊνει ότι οι Αραβικοί βιογράφοι του ιταν ςωςτοί ςτθν αναφορά  
τουσ, ότι πζκανε ςε θλικία 87 ετϊν, το 216 ι 217. 

      ΑΠΑΝΤΑ ΓΑΛΗΝΟΥ  
      (Γαλθνόσ, 129-200 ;  μ.Χ.) 
       Άπαντα 29 

Ρερί εκϊν, Ρερί ευχυμίασ και κακοχυμίασ, Ρερί λεπτυνοφςθσ διαίτθσ, 
Ρερί μελαίνθσ χολισ, Ρερί μελαγχολίασ, Ρερί του διά τθσ μικράσ 
ςφαίρασ γυμναςίου, Ρερί αφροδιςίων 

Άπαντα 30 
Ρερί νεφρων ανατομισ, Ρερί του τθσ οςφριςεωσ οργάνου, Ρερί μιτρασ 
ανατομισ, Πτι ταισ του ςϊματοσ κράςεςιν αι τθσ ψυχισ δυνάμεισ 
ζπονται, Ρερί διαγνϊςεωσ και κεραπείασ των εν τθ εκάςτου ψυχι ιδίων 
πακϊν, Ρερί διαγνϊςεωσ και κεραπείασ των εν τθ εκάςτου ψυχι 

Άπαντα 31 

https://www.ebooks.gr/gr/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-29-392065.html
https://www.ebooks.gr/gr/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-30-392064.html
https://www.ebooks.gr/gr/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-31-392063.html


Ρερί μυϊν ανατομισ, Ρερί μυϊν κινιςεωσ 

Άπαντα 20 
Ρερί ανατομικϊν εγχειριςεων Δϋ-Θϋ 

Άπαντα 14 
Ρερί χρείασ μορίων ΛΑϋ- ΛΓϋ 

Άπαντα 15 
Ρερί χρείασ μορίων ΛΔϋ-ΛΗϋ 
Άπαντα 15 
Ρερί χρείασ μορίων ΛΔϋ-ΛΗϋ 

Απαντα 17 
Ρερί οςτϊν τοισ ειςαγομζνοισ, Ρερί φλεβϊν και αρτθριϊν ανατομισ,  
Ρερί πτιςάνθσ, Ρερί τθσ εξ ενυπνίων διαγνϊςεωσ, Ρερί διαφοράσ 
νοςθμάτων, Ρερί των εν τοισ νοςιμαςιν αιτίων, Ρερί των ςυμπτωμάτων 
διαφοράσ 

Άπαντα 18 
Ρερί αιτίων ςυμπτωμάτων, Ρερί χρείασ αναπνοισ, Ρερί χρείασ ςφυγμϊν 

Άπαντα 19 
Ρερί ανατομικϊν εγχειριςεων Αϋ-Γϋ 

(Εκδόςεισ Κάκτοσ) 

Τα ςπου αιότερα  ργα του για την Φαρμακευτική είναι τα ακόλουθα  

– Ρερί κράςεωσ και δυνάμεωσ των απλϊν φαρμάκων. Ρεριλαμβάνει 11 
βιβλία, από τα οποία τα 5 πρϊτα είναι κεωρθτικά, το 6ο είναι ιςτορικό 
και τα υπόλοιπα περιγράφουν αλφαβθτικά τα φάρμακα. 

– Ρερί ςυνκζςεωσ φαρμάκων κατά τόπουσ  10 βιβλία . Αναφζρεται 
κυρίωσ ςε ςφνκετα φάρμακα, τα οποία κατθγοριοποιεί ανάλογα με τισ 
αςκζνειεσ των παςχόντων μερϊν του ςϊματοσ αρχίηοντασ από 
πακιςεισ του τριχωτοφ και καταλιγοντασ ςε πακιςεισ των κάτω άκρων 
(a capite ad calcem . Αξίηει να αναφερκεί ότι ςτο 1ο βιβλίο 
ςυμπεριλαμβάνονται αποςπάςματα ζργου με τίτλο Περί των 
κοςμθτικ ν, που αποδίδεται  πικανόν για λόγουσ διαφιμιςθσ και 
εμπορικοφσ  ςτθ βαςίλιςςα τθσ Αιγφπτου Κλεοπάτρα. 

– Ρερί ςυνκζςεωσ φαρμάκων των κατά γζνθ  7 βιβλία . Αναφζρεται ςε 
ςφνκετα φάρμακα ανάλογα με τθ φφςθ τουσ και τισ κεραπευτικζσ 
ενδείξεισ. Θ πρϊιμθ μορφι του ζργου από 2 βιβλία κάθκε ςτθν 
πυρκαγιά του Τεμζνουσ τθσ Ειρινθσ, όμωσ ο Γαλθνόσ το ξαναζγραψε 
και μάλιςτα το ςυμπλιρωςε και το επζκτεινε. 

https://www.ebooks.gr/gr/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-20-392066.html
https://www.ebooks.gr/gr/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-14-223042.html
https://www.ebooks.gr/gr/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-15-303650.html
https://www.ebooks.gr/gr/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-15-303650.html
https://www.ebooks.gr/gr/%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-19-392067.html


– Ρερί αντιδότων  2 βιβλία). 

– Ρερί πτιςάνθσ 

– Υγιεινϊν λόγοι  6 βιβλία . 

– Ρερί δυνάμεωσ φυςικϊν  3 βιβλία . 

– Ρερί των κακ’ Λπποκράτθ ςτοιχείων  2 βιβλία . 

– Ρερί κράςεων  3 βιβλία . 

– Ρερί ευπορίςτων, όπου περιγράφει τα πρόχειρα φάρμακα των ιατρϊν 
και των αδαϊν αγροτϊν  πρϊτεσ βοικειεσ . 

Η θεωρία του Γαληνοφ 

Ο Γαλθνόσ, ζδινε ζμφαςθ ςτθ φλεβοτομι ωσ κακολικι κεραπευτικι 
μζκοδο. Ο Γαλθνόσ επινόθςε τθν πρακτικι τθσ ψθλάφθςθσ του 
ςφυγμοφ του αςκενοφσ, θ οποία χρθςιμοποιείται μζχρι ςιμερα. 
Ζγραψε μια πραγματεία για το πϊσ ο ςφυγμόσ, αργόσ ι γριγοροσ, 
ιςχυρόσ ι αςκενισ, κανονικόσ ι ακανόνιςτοσ, κα μποροφςε να 
αποδειχκεί χριςιμοσ ςτθ διάγνωςθ των αςκενειϊν. 
Μςωσ θ ςπουδαιότερθ ςυμβολι του όμωσ είναι ότι, από κοινοφ με τον 
Ρλίνιο τον πρεςβφτερο και τον Κλαφδιο Ρτολεμαίο, ςυγκζντρωςαν, 
ςυςτθματοποίθςαν και κωδικοποίθςαν ςε κοινι γλϊςςα, και βεβαίωσ ο 
κακζνασ τουσ ςτουσ τομείσ τθσ ειδίκευςθσ του, τθν                                                                                            
ςυςςωρευμζνθ φιλοςοφικι γνϊςθ του μεςογειακοφ κόςμου των 
προθγοφμενων επτά αιϊνων. (www.lifehub.gr) 

Ο Γαλθνόσ, ςτο ζργο του Περί κράςεων και δυνάμεωσ των απλϊν 
φαρμάκων βαςιηόμενοσ ςτθν αρχικι κεωρία των  τεςςάρων χυμϊν του 
Λπποκράτθ και τθν φυςιολογία ι τθν πακοφυςιολογία που προκφπτει 
από τθν επικράτθςθ ςε ίςθ ι άνιςθ αναλογία των χυμϊν του ςϊματοσ 
(χυμοπακολογία του Λπποκράτθ), διατφπωςε τθ κεωρία ότι, οι τζςςερισ 
χυμοί, που αποτελοφν τα βαςικά ςυςτατικά του ανκρϊπινου ςϊματοσ 
προζρχονται από τθν ανάμιξθ των τεςςάρων ποιοτιτων ανά δφο: αίμα< 
κερμό+υγρό,  λ γμα< ψυχρό +υγρό, κίτρινη χολή< κερμό+ξθρό, 
μ λαινα χολή < ψυχρό +ξθρό. 



 

Στο ζργο του Περί των κακ  Ιπποκράτθν ςτοιχείων, αναφζρει ότι οι 
ποιότθτεσ χωρίηονται ανά αντίκετα ςε ηεφγθ  κερμό-ψυχρό, υγρό-ξθρό . 
Κακζνα από τα μζρθ τθσ ςυηυγίασ ςυνικωσ υπεριςχφει του αντικζτου, 
ενϊ δεν αποκλείεται και θ περίπτωςθ ςτο ζνα ηεφγοσ οι ποιότθτεσ να 
είναι ςε ιςορροπία και ςτο άλλο ηεφγοσ να υπεριςχφει κάποια ποιότθτα. 
Ζτςι προκφπτει πλθκϊρα ςυνδυαςμϊν, που χαρακτθρίηουν τθν 
ιδιαίτερθ φφςθ του ανκρϊπου, τθν οποία ο Γαλθνόσ ονομάηει κρ ςη. 
Στο ζργο του Περί κράςεων γίνεται πλιρθσ ανάπτυξθ τθσ κεωρίασ του, 
που αποτελεί τον κεντρικό άξονα τθσ ιατρικισ του ςκζψθσ. 

Σφμφωνα με τον Γαλθνό, οι 4 χυμοί του Λπποκράτθ ρυκμίηονται από ζνα 
ςφςτθμα 3 πνευμάτων: το φυςικό, που με ζδρα το ιπαρ, ρυκμίηει τθν 
παραγωγι του αίματοσ, το ηωτικό, που με ζδρα τθν καρδιά, ρυκμίηει 
τθν κίνθςθ του αίματοσ και τθ «ηωτικι κερμότθτα» και το ηωικό πνεφμα 
με ζδρα τον εγκζφαλο, που εποπτεφει τθν αίςκθςθ και τθν κίνθςθ. 
Κακζνα πνεφμα εξυπθρετείται από ιδιαίτερο ςφςτθμα αγγείων: το 
φυςικό πνεφμα από τισ φλζβεσ, το ηωτικό από τισ αρτθρίεσ και το ηωικό 
από τα νεφρα. Το ιπαρ κατζχει κεντρικι κζςθ ςτο ςφςτθμα του 
Γαλθνοφ και κατ’αυτόν το αίμα κινείται παλινδρομικά και όχι κυκλικά. 
Με τισ νεκροψίεσ του ςε ηϊα βρικε ότι οι φλζβεσ και οι αρτθρίεσ 
μεταφζρουν αίμα και όχι αζρα, όπωσ ιταν αποδεκτό μζχρι τότε και 
ςφμφωνα με τισ κεωρίεσ, που είχαν εκφραςκεί από τον Θρόφιλο και τον 



Εραςίςτρατο. Το ςφςτθμά του δίνει ςτο αίμα ςπουδαιότερο ρόλο ςε 
ςχζςθ με τουσ άλλουσ ςωματικοφσ χυμοφσ. 

 

Galen and Hippocrates, Galen of Pergamum, left, with Hippocrates on the 
title page of Lipsiae (1677), a medical book by Georgii Heinrici 
Frommanni.National Library of Medicine, Bethesda, Maryland 

Ο Γαλθνόσ κεωροφςε φάρμακο : ό,τι προκαλεί αλλοίωςθ ςτο ςϊμα και 
τρόφιμο : ό,τι προκαλεί επαφξθςθ του ςϊματοσ. Ωσ φάρμακο ορίηει 
κάκε ουςία που μεταβάλλει μια ι περιςςότερεσ από τισ πρωταρχικζσ 
ποιότθτεσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ, ιτοι κερμότθτα, υγρότθτα, 
ψυχρότθτα και ξθρότθτα. Τα φάρμακα τα κατζταςςε ςε απλά  δρόγεσ-
φυτικζσ, ηωικζσ, ανόργανεσ  και ςφνκετα  αποτελοφμενα από 
περιςςότερεσ τθσ μιασ δρόγεσ  και ανάλογα με τισ δραςτικζσ ουςίεσ ςε 
εμετικά, κακαρτικά, δθλθτιρια, αντίδοτα. 

Τα διάφορα απλά φάρμακα ζχουν τισ τζςςερισ κεμελιϊδεισ ιδιότθτεσ με 
ποικίλλουςα αναλογία, πρζπει δε να χρθςιμοποιείται εκείνο το 
φάρμακο, που να ζχει τθν ικανότθτα να επαναφζρει τθν ιςορροπία των 
τεςςάρων ποιοτιτων του ςϊματοσ μζςω τθσ αυξομείωςθσ των 
τεςςάρων χυμϊν. Ζτςι ο Γαλθνόσ παραςκεφαηε ςφνκετα ςκευάςματα 



 με πολλζσ δρόγεσ , τα οποία είχαν τισ διάφορεσ ιδιότθτεσ ςτον 
κατάλλθλο βακμό, ϊςτε να επανζλκει θ ιςορροπία.  

Ο Γαλθνόσ δεν περιζγραψε τα φυτά, απλϊσ τα κατονόμαςε. Κατά τον 
Γαλθνό ςε περίπτωςθ που υπάρχει ζλλειψθ από κάποιο απλό φάρμακο 
πρζπει να αντικακίςταται με άλλο τθσ αυτισ δράςθσ  quid pro quo= 
αντιπαροχι, αντάλλαγμα , τα οποία χαρακτθριηόταν ωσ 
αντεμβαλλόμενα  succedanea= υποκατάςτατα . 

Ο Γαλθνόσ επθρεαςμζνοσ από τον Αριςτοτ λη, διαχωρίηει τα φάρμακο 
ςε:  νεργεί  και δυνάμει φάρμακα, κακϊσ και ςε κακ  α τ  και κατ  
ςυμβεβθκ σ. Τα δυνάμει φάρμακα είναι αυτά που δρουν ωσ φάρμακα, 
εφόςον δεν παρεμβλθκεί κάποιοσ εξωτερικόσ παράγοντασ. Τα κακ  
α τ  φάρμακα εμφανίηουν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό τισ αρχικζσ τουσ 
ιδιότθτεσ, όπωσ τισ ζχουν από τθ φφςθ τουσ, ενϊ τα κατ  ςυμβεβθκ σ 
φάρμακα είναι αυτά που ζχουν αποκτιςει περιςταςιακά κάποια 
επίκτθτθ ποιότθτα και ςυμπεριφζρονται ςφμφωνα με αυτι. 

Με τον κάνατο του Γαλθνοφ ςβινει μια περίοδοσ τθσ Λατρικισ και τθσ 
Ανκρωπότθτασ, θ οποία εςτθρίηετο ςτον όρκολογιςμό, τθν 
παρατιρθςθ, τθν ανατομικι μελζτθ, τθν πρόλθψθ και  ακολουκοφν για 
τθν Δφςθ, οι ςκοτεινοί αιϊνεσ τθσ δειςιδαιμονίασ, τθσ δίωξθσ και 
κανάτωςθσ ςτθν πυρά των φωτεινϊν πνευμάτων, τθσ απαγόρευςθσ των 
μελζτθσ των αρχαίων Ελλθνικϊν κειμζνων ωσ παγανιςτικϊν.  

Είναι απολφτωσ βζβαιο ότι, κάκε φορά που θ Ανκρωπότθτα ξεφεφγει 
από τον  όγο τθσ Χρυςισ Τομισ τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γραμματείασ 
οδθγείται ςτθν θκικι, πνευματικι και εν τζλει οικονομικι παρακμι και 
ότι κάκε Αναγζννθςθ τθσ Ανκρωπότθτασ, περνάει μζςα από τθν εκ νζου 
εντρφφθςθ και κατανόθςθ των ναμάτων των Αρχαίων Ελλινων 
φιλοςόφων και διανοθτϊν και δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Ζλλθνεσ 
ιατροί ιταν και φιλόςοφοι  ιατροφιλόςοφοι .  

Ο Ζλλθνασ ιατρόσ Γαλθνόσ επθρζαςε περιςςότερο από κάκε άλλον 
ιατρό τθσ αρχαιότθτασ, τθν εξζλιξθ τθσ ιατρικισ ςτθ Δφςθ, μζχρι τθν 
Αναγζννθςθ. Τα γραμμζνα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα βιβλία του 
μεταφράςκθκαν ςτα  ατινικά και επεκράτθςαν ωσ κλαςςικά 
ςυγγράμματα ςτισ ιατρικζσ ςχολζσ τθσ Ευρϊπθσ, κακϊσ και ςτα 
Αραβικά και υιοκετικθκαν από τουσ Άραβεσ ιατροφσ, οι οποίοι μζςα 
από τισ κτιςεισ τουσ, επθρζαςαν με τθ ςειρά τουσ αποφαςιςτικά τθ 



Μεςαιωνικι Δφςθ, κυμίηοντασ ςτουσ ανκρϊπουσ τουσ ιςτορικοφσ 
κφκλουσ τθσ Ανκρωπότθτασ. 

Τα ςυγγράμματα του Γαλθνοφ περιζχουν επίςθσ και λανκαςμζνεσ 

εκτιμιςεισ, γιατί κάποιεσ παρατθριςεισ του εςτθρίηοντο ςε ανατομικι 

διερεφνθςθ επί ηωικϊν πτωμάτων. Μόνο μετά το 1540, ιδίωσ με τισ 

ανατομικζσ ζρευνεσ του Βεηάλιου, άρχιςε να αντικακίςταται ο 

γαλθνιςμόσ. Το 1543 ο Φλαμανδόσ γιατρόσ Ανδρζασ Βεςάλιοσ ζδειξε ότι 

θ ανατομία του ςϊματοσ του Γκάλεν ιταν πιο ηωικι από ανκρϊπινθ ςε 

οριςμζνεσ από τισ πτυχζσ τθσ και κατζςτθ ςαφζσ ότι ο Γκάλεν και οι 

μεςαιωνικοί οπαδοί του είχαν κάνει πολλά λάκθ. Οι αντιλιψεισ τθσ 

φυςιολογίασ του Galen, αντίκετα, διιρκεςαν για ζναν ακόμθ αιϊνα, 

μζχρι που ο αγγλικόσ γιατρόσ William Harvey εξιγθςε ςωςτά τθν 

κυκλοφορία του αίματοσ. Θ ανανζωςθ και ςτθ ςυνζχεια θ ανατροπι τθσ 

Γαλθνικισ παράδοςθσ ςτθν Αναγζννθςθ ιταν ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο 

ςτθν άνοδο τθσ ςφγχρονθσ επιςτιμθσ. (Encyclopaedia Bretannica) 

Θ πρϊτθ ζκδοςθ ςυγγραμμάτων του Γαλθνοφ ζγινε από τον Άλδο 
Μανοφτιο ςτθ Βενετία,  το 1523, ςε πζντε τόμουσ. Επίςθσ, το 1538 
εκδόκθκαν ςε πζντε τόμουσ ςτθ Βαςιλεία τθσ Ελβετίασ. Ακολοφκθςε θ 
ζκδοςθ του Ραριςιοφ το 1638 και τζλοσ θ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφμενθ 
από τουσ μελετθτζσ του Γαλθνοφ, θ ζκδοςθ τθσ  ειψίασ του 1621 από 
τον Car. Gotr.    n ςε 20 τόμουσ. 

Ο Γαληνόσ και η αρχαία ιατρική ορολογία!   

            (ανάρτθςθ από : https://www.sakketosaggelos.gr/Article/3) 

Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο του Δθμ. Καραμπερόπουλου. «Ετυμολογικι 
ερμθνεία τθσ αρχαίασ ιατρικισ ορολογίασ  ςφμφωνα με αρχαία 
κείμενα » 

Σχετικά με τθν ετυμολογία τθσ αρχαίασ ιατρικισ ορολογίασ ο Γαλθνόσ –
λζει ο κακθγθτισ κ. Δ. Καραμπερόπουλοσ- παρατθρεί ότι «όροσ εςτί 
λόγοσ δθλϊν ποίον εςτιν εκείνο κακ' οφ εςτιν ο λόγοσ» ι «όροσ εςτί 
λόγοσ το είναι δθλϊν». Σε άλλο ζργο του ο Γαλθνόσ ςθμειϊνει ότι οι 
προγενζςτεροι ζδιναν ζνα όνομα για να δθλϊνεται το νοοφμενο, που 
ιταν αποτζλεςμα τθσ γνϊςεϊσ του, επιςθμαίνοντασ παράλλθλα τθν 
νοοτροπία των ςυγχρόνων του να αμελοφν τθν ονοματολογία, όπωσ 



χαρακτθριςτικά γράφει: «Ρερί των ονομάτων, οισ οι παλαιοί μεν ϊςπερ 
ιν προςικον, εχρϊντο του δθλϊςαι το νοοφμενον ζνεκα. Το Σφμπαν δ' 
αυτισ ιν ςποφδαςμα θ των πραγμάτων αυτϊν ακριβισ γνϊςισ. Οι 
νεϊτεροι δε ολίγου δειν άπαντεσ εν τοισ ονόμαςι κατατρίβουςι τον 
εαυτϊν βίον, αμελιςαντεσ των πραγμάτων»!.. Διαβάςτε το εκπλθκτικό 
κείμενο που ακολουκεί!.. 

Σχετικά με τθν ετυμολογία τθσ αρχαίασ ιατρικισ ορολογίασ ο Γαλθνόσ 
παρατθρεί ότι «όροσ εςτί λόγοσ δθλϊν ποίον εςτιν εκείνο κακ' οφ εςτιν 
ο λόγοσ» ι «όροσ εςτί λόγοσ το είναι δθλϊν»[1].  

Σε άλλο ζργο του ο Γαλθνόσ ςθμειϊνει ότι οι προγενζςτεροι ζδιναν ζνα 
όνομα για να δθλϊνεται το νοοφμενο, που ιταν αποτζλεςμα τθσ 
γνϊςεϊσ του, επιςθμαίνοντασ παράλλθλα τθν νοοτροπία των 
ςυγχρόνων του να αμελοφν τθν ονοματολογία, όπωσ χαρακτθριςτικά 
γράφει: «Ρερί των ονομάτων, οισ οι παλαιοί μεν ϊςπερ ιν προςικον, 
εχρϊντο του δθλϊςαι το νοοφμενον ζνεκα. Το Σφμπαν δ' αυτισ ιν 
ςποφδαςμα θ των πραγμάτων αυτϊν ακριβισ γνϊςισ. Οι νεϊτεροι δε 
ολίγου δειν άπαντεσ εν τοισ ονόμαςι κατατρίβουςι τον εαυτϊν βίον, 
αμελιςαντεσ των πραγμάτων»[2]. 

Ακόμθ ςτο ζργο του Ρερί φυςικϊν δυνάμεων προςκζτει ότι «αλλ' θμείσ 
γε μεγίςτθν λζξεωσ αρετιν ςαφινειαν είναι πεπειςμζνοι»[3] και ότι 
«κατά τασ επιςτθμονικάσ διδαςκαλίασ αρκεί τοφνομα μόνον ειπόντα και 
το ςθμαινόμενον εξ αυτοφ, κακ' ότι περ αν ο διδάςκων εκζλθ, 
προζρχεςκαι λοιπόν επί τθν των πραγμάτων υφιγθςιν»[4].  

Επίςθσ για τθ δθμιουργία των ιατρικϊν όρων ςθμειϊνει ότι «νόμοσ εςτί 
κοινόσ άπαςι τοισ Ελλθςιν, ων μεν αν ζχωμεν ονόματα πραγμάτων παρά 
τοισ πρεςβυτζροισ ειρθμζνα, χριςκαι ταφτα. Ων δ' ουκ ζχομεν, ιτοι 
μεταφζρειν από τινοσ ων ζχομεν, ι ποιείν αυτοφσ κατά αναλογίαν τινά 
τθν προσ τα κατωνομαςμζνα των πραγμάτων, ι και καταχριςκαι τοισ 
εφ' ετζρων κειμζνοισ»[5]. 

Επί πλζον ο Γαλθνόσ τονίηει ότι για τθν αποφυγι τθσ αςάφειασ κα 
πρζπει να υπάρχει για κάκε πράγμα ζνα όνομα, «κακ' εκάςτου 
πράγματοσ ζν όνομα, ίνα μθτε παρά τθν ομωνυμίαν αςάφειά τισ 
γζνοιται και ςοφίςματα ςυνίςτθται κατά τον λόγον, μιτε παραλείπθται 
τι πράγμα» και ότι είναι αςυγχϊρθτο να μθν υπάρχει θ ςχετικι 
ορολογία «αδιόριςτον δε τι πράγμα παραλιπείν ου ςυγχωροφμεν»[6]. 
Επιςθμαίνει ακόμθ ότι θ ονοματοκεςία δίνεται είτε από το όργανο που 



ζχει πάκει βλάβθ, όπωσ πλευρίτισ, αρκρίτισ, οφκαλμία, είτε από το 
ςφμπτωμα, όπωσ ειλεόσ, τεινεςμόσ, ςπαςμόσ, ι από ομοιότθτα, όπωσ 
καρκίνοσ, πολφπουσ, ςταφυλι: «Ρολλαχόκι μεν γαρ από του 
βεβλαμμζνου μορίου τα ονόματα, πλευρίτισ, και αρκρίτισ, 
οφκαλμία...πολλαχόκι δ' από του ςυμπτϊματοσ, ειλεόσ και τεινεςμόσ 
και ςπαςμόσ... ενίοτε δε από τθσ προσ τι των εκτόσ ομοιότθτοσ, ελζφασ 
τε και καρκίνοσ και πολφπουσ και ςταφυλι καλεφκθ και μυρμθγκία και 
ακζρωμα και ςτεάτωμα και ςταφφλωμα και μελικθρίσ και άνκραξ, 
αλωπεκία τε και οφίαςισ και ςφκωςισ και ςατυριαςμόσ και 
πριαπιςμόσ»[7]. 

Διερευνικθκαν μερικά κείμενα αρχαίων Ελλινων ιατρϊν με ςκοπό να 
δοφμε αν υπάρχει αυτι θ αιτιϊδθσ ςχζςθ μεταξφ του ελλθνικοφ όρου 
και του ςθμαινόμενου υπ' αυτοφ, και καταγράψαμε τθν ερμθνεία 
οριςμζνων ιατρικϊν όρων. Μάλιςτα οι απαρχζσ τθσ νεοελλθνικισ 
ιατρικισ ορολογίασ, όπωσ ζχουμε υποςτθρίξει[8], βρίςκονται ςτθν 
εποχι τθσ Νεοελλθνικισ Αναγζννθςθσ ι Νεοελλθνικοφ Διαφωτιςμοφ.  

Οι Ελλθνεσ ιατροί ςυγγραφείσ και λόγιοι προςπακοφςαν τότε να 
κακιερϊςουν ςυγκεκριμζνουσ ιατρικοφσ όρουσ ςτα κείμενά τουσ, που 
από τα μζςα του 18ου αιϊνοσ ο αρικμόσ ζκδοςθσ των ελλθνικϊν 
βιβλίων αυξάνονταν προοδευτικά ιδιαίτερα κατά τισ δφο 
προεπαναςτατικζσ δεκαετίεσ[9]. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι ο ιατρόσ 
Λωάννθσ Βοφροσ το 1836 είχε προτείνει ςτθν νεοϊδρυκείςα Λατρικι 
Εταιρεία Ακθνϊν τθ ςφςταςθ επιτροπισ «ινα ςυνάξει λζξεισ ιατρικάσ 
και οφτω να ςχθματίςει αν όχι ιατρικόν λεξικόν, τουλάχιςτον ζλεγχον 
ιατρικϊν λζξεων δια να ευκολυνκεί θ ιατρικι γλϊςςα»[10].  

Επιςθμαίνουμε ότι πολλοί ιατρικοί όροι που απαντϊνται ςτα ζργα του 
Γαλθνοφ χρθςιμοποιικθκαν από τουσ νεϊτερουσ Ελλθνεσ ιατροφσ και 
ζκτοτε ζχουν ειςαχκεί ςτθν Ελλθνικι ιατρικι ορολογία, όπωσ 
διαπιςτϊνεται από τθν υπό δθμοςίευςθ μελζτθ μασ [11] ςτθν οποία 
καταγράφονται οι ιατρικοί αυτοί όροι, που ζχουν καταγραφεί ςτα 
Ελλθνικά ιατρικά ςυγγράμματα και τθν Βιοϊατρικι Λατρικι 
Ορολογία[12]. 

Ραρατίκενται ςτθ ςυνζχεια μερικοί ιατρικοί όροι και θ ετυμολογικι 
τουσ ερμθνεία, που αναγράφεται ςε αρχαία ιατρικά κείμενα: 
«Εγκζφαλοσ» ονομάςκθκε διότι κείται, βρίςκεται μζςα ςτο κεφάλι, «το 
γαρ εν τθ κεφαλι κείςκαι δια τοφτ' ωνόμαςται»[13]. 
«Μυελόσ», ςφμφωνα επίςθσ με τον Μελζτιο[14] «λζγεται δε ο 



εγκζφαλοσ και μυελόσ, οίον μυχελόσ, από του εν μυχϊ ειλιςκαι ό εςτίν 
αυλίηεςκαι. Ι δια το λείοσ είναι, ι εν μεμυκότι οςτζω τυγχάνειν». 
«Μινιγγεσ», λζγονται «δια το μζνειν εν αυταίσ τον εγκζφαλον»[15]. 
«Κρανίον», ονομάςκθκε διότι ωσ κράνοσ επικάκεται επί τθσ παχείασ 
μινιγγοσ, «αυτι δ’ αυ πάλιν τθ παχεία το περικείμενον ζξωκεν οςτοφν, 
ο δθ και κρανίον ονομάηουςι, κακάπερ το κράνοσ επίκειται»[16]. 
« ικοειδζσ οςτοφν», το ονόμαςαν δια τθν ωσ λίκο, πζτρα ςτερεότθτά 
του, «ονομάηεται λικοειδζσ, ϊςπερ ουν και ζςτιν»[17]. 
« θνόσ Θροφίλου», «διπλϊςεισ τθσ μινιγγοσ εισ χϊραν τινά κενι, οίον 
δεξαμενιν, ιν δθ και δι' αυτό τοφτο προςαγορεφειν ζκοσ εςτίν 
Θροφίλω λθνόν»[18],  λθνόσ=δεξαμενι . 

«Κωνάριον» ονομάςκθκε από τθν ομοιότθτα προσ κϊνον, «εςτι δε 
τοφτο τθν μεν ουςίαν αδιν, το ςχιμα κϊνω μάλιςτα παραπλιςιον, όκεν 
αυτό τοφνομα»[19]. 

«Νεφρα» ονομάςκθκαν ςφμφωνα με τον Μελζτιο από το ριμα νεφω, 
δθλ. κλίνω προσ μία κατεφκυνςθ, «και γαρ τα νεφρα τθν ονομαςίαν 
ζςχε παρά του νεφειν προσ εαυτά»[20]. 

 
«Ραλίνδρομα νεφρα λάρυγγοσ» τα ονόμαςε ο Γαλθνόσ διότι 
παλινδρομοφν, «τα του λάρυγγοσ ίδια νεφρα, τα παλινδρομοφντα προσ 
εμοφ κλθκζντα»[21]. 

«Κυρεοειδισ» χόνδροσ του λάρυγγοσ ονομάςκθκε από τθν ομοιότθτα 
προσ τον «κυρεό», τθν επιμικθ αςπίδα, «τω προμθκεςτζρω τω 
καλουμζνω κυρεϊ, και τοφνομα μεν τω χόνδρω κατά τθν προσ τοφκ' 
ομοιότθτα τοισ ανατομικοίσ ανδράςιν ετζκθ, καλζςαςιν αυτόν 
κυρεοειδι»[22]. 

«Αρυταινοειδισ» χόνδροσ ονομάςκθκε από τθν ομοιότθτα προσ 
«αρυταίνασ», ζνα είδοσ ελαιοδοχείου, «ο τρίτοσ χόνδροσ... ου το άνω 
πζρασ αρυταινοειδζσ οι πλείςτοι των ανατομικϊν ονομάηουςι από του 
ςχιματοσ ομοιότθτοσ προσ ταφτασ δθ τασ προχόουσ, ασ ιδθ και 
αρυταίνασ ζνιοι καλοφςιν»[23]. 

«Υοειδζσ οςτοφν» διότι ομοιάηει με το γράμμα υψιλον, «δια το ςχιμα 
ονομάηουςιν ότι ζοικεν τω υ γράμματι»[24]. 

«Καρδία», ςφμφωνα με τον Μελζτιο «το όνομα ετυμολογείται παρά το 
κραδαίνω το ςείω, αεικίνθτοσ γαρ θ καρδία»[25], παρακζτοντασ και το 



ςχετικό χωρίο από τον ϋΟμθρο, Οδφςεια Υ 23, που θ καρδιά 
αναγράφεται ωσ «κραδίθ». 

«Τριγλϊχινεσ» βαλβίδεσ, διότι ςφμφωνα με τουσ ανατόμουσ μοιάηουν 
με τισ γλωχίνεσ, τισ άκρεσ των βελϊν, «θ ςφνκεςισ αυτϊν ζοικεν ακίδων 
γλωχίςιν»[26]. «Σιγμοειδείσ» βαλβίδεσ, ονομάςκθκαν από το ςχιμα 
τουσ, «από του ςχιματοσ υπό των ακριβεςτζρωσ τασ ανατομάσ εχόντων 
ονομαηόμενοι ςιγμοειδείσ»[27]. 

«ϋΩτα καρδίασ», παρομοιάςτθκαν με τα ϊτα που βρίςκονται 
εκατζρωκεν τθσ κεφαλισ, «ωνόμαςται δ' οφτωσ, ουκ από χρείασ ι 
ενεργείασ τινόσ, αλλ' από μικράσ ομοιότθτοσ, ότι τθσ καρδίασ 
εκατζρωκεν, ϊςπερ τθσ κεφαλισ του ηϊου, πρόεκειται τα ϊτα»[28]. 
«Καρωτίσ» ονομάςκθκε θ αρτθρία που φζρει το αίμα ςτο κεφάλι διότι 
κατά τθν πίεςι τθσ ο άνκρωποσ ζμεινε άφωνοσ, καρϊδθσ, νυςταλζοσ 
λόγω μθ αιματϊςεωσ του εγκεφάλου, «ότι πιεηόντων [αυτϊν] καρϊδεισ 
και άφωνοι εγίνοντο»[29]. 

«Κοίλθ φλζβα» ονομάςκθκε διότι είναι θ ευρυτάτθ των φλεβϊν, 
 κοίλοσ-κοιλότθσ κοιλία , «τθν κοίλθν φςτερον υπό των ιατρϊν 
ονομαςκείςαν, επειδι των κατά το ςϊμα του ηϊου φλεβϊν εςτι 
ευρυτάτθ»[30]. 

«Ουρανίςκοσ» ζλαβε το όνομα από τθσ ομοιότθτοσ με τον ουρανό, 
«εςτί το ανϊτερον μζροσ του ςτόματοσ εκ τθσ προσ ουρανόν ομοιότθτοσ 
το όνομα λαμβάνοντοσ»[31]. 

«Υπεηωκϊσ» ονομάςκθκε διότι υπεηωννφει, επενδφει τισ πλευρζσ 
«επειδι τασ πλευράσ όλασ ζςωκεν υπζηωκεν»[32]. 

«Διάφραγμα» απεκλικθκε διότι διαφράττει, χωρίηει τον κϊρακα από 
τθν κοιλία, «ζςτι τισ μυσ μζγασ ςτρογγφλοσ, όν ονομάηουςιν μεν εν δίκθ 
διάφραγμα, διαφράτοντα των τθσ τροφισ αγγείων τα του πνεφματοσ 
όργανα»[33]. 

«Ρεριτόναιον» ονομάςκθκε από το περιτείνω δθλ. τανφεται και 
απλϊνεται επάνω ςτα ςπλάχνα, «κζκλθται από του περιτετάςκαι πάςι 
μεν τοισ ςπλάχνοισ, πάςι δε τοισ εντζροισ, ζτι δε τοισ αγγείοισ, όςα 
μεταξφ φρενϊν [διαφράγματοσ] τ' εςτί και ςκελϊν»[34]. 



«Επίπλοον», διότι επίκειται του ςτομάχου ςφμφωνα με τον Γαλθνό, 
«επικείςκαι μεν ουν τθ γαςτρί και οίον εποχείςκαι τουπίπλοον  όκεν 
περ και τοφνομα κζκτθται »[35]. 

«Απευκυςμζνον» «επί ευκείασ τεταμζνον, κατά ό οφτωσ 
ωνόμαςται»[36]. 

«Σφιγκτιρεσ» αποκλικθκαν διότι το κάτω μζροσ του απευκυςμζνου 
κυκλικά περιςφίγγεται από τουσ μυσ ωσ ςφιγτιρα, «του δ' 
απευκυςμζνου το κάτω πζρασ υπό μυϊν εν κφκλω περικειμζνων 
ςφίγγεται. Και δι τοφνομα αυτϊ ςφιγκτιρα δια τοφτ' οίμαι τεκεικαίναι 
τινάσ»[37]. 

«Μιτρα» λζγεται «δια το είναι μθτζρα πάντων των βρεφϊν»[38]. 
«Χόριον», «επειδι χϊρθμα εςτι του εμβρφου οιονεί χωρίον, ι επειδι 
χορθγείται τθν τροφιν αυτϊ»[39], «ωνόμαςται δε οφτωσ, επειδι 
πολλαί φλζβαι και αρτθρίαι κατ' αυτόν ειςιν ϊςπερ εν χορϊ τινι 
ςυνελθλυκυίαι, και δι' αυτοφ τρζφεται το ζμβρυον»[40]. 

«Αλλαντοειδισ υμιν», «τθν ονομαςίαν από του ςχιματοσ ζχοντα, 
παραπλιςιοσ γαρ εςτιν αλλάντι»[41]. 

«Εφιβαιον», ονομάςκθκε διότι εκεί οι τρίχεσ είναι μικρζσ, «δια το 
βαίνειν τασ τρίχασ εκεί, ολίγασ και μικράσ, βαιόσ γαρ ο μικρόσ»[42]. 

«Ωκυτόκια», φάρμακα, τα οποία επιφζρων ταχφν τοκετόν[43],  ωκφσ 
ςθμαίνει ταχφσ . 

«Σφλλθψισ» «ωνόμαςται από του ςυγκράτθςισ είναι του 
ςπζρματοσ»[44]. 

«Κφθςισ», ςφμφωμα με τον Σωρανό «καλείται κφθςισ παρά το κεφκθςισ 
είναι, τοφτ' ζςτιν απόκρυψισ. Το γαρ κεφκειν εςτί το κρφπτειν, και το εν 
τθ μιτρα δε ςυνειλθμμζνον κρφπτεται»[45]. 

«Δυςτοκία», είναι «δυςχερισ τόκοσ», «μετά δυςεργείασ 
αποκφθςισ»[46]. 

«Αμφιβλθςτροειδισ χιτϊν» οφκαλμοφ διότι ομοιάηει με 
αμφίβλθςτρο=αλιευτικό δίχτυ, «προςζοικε μεν γαρ αμφιβλιςτρω το 
ςχιμα»[47]. 



«Κερατοειδισ χιτϊν» οφκαλμοφ διότι ομοιάηει με τα ξφςματα των 
κεράτων ςτθ λαμπρότθτα: «εοικζναι τοφτο τοισ κζραςι τοισ εισ λεπτά 
τετμθμζνοισ... οφτοσ ουν ο κερατοειδισ χιτϊν λεπτόσ και ςκλθρόσ και 
πυκνόσ γενόμενοσ, ευκφσ άρ' ζμελλεν ζςεςκαι και λαμπρόσ, οίοσ 
επιπζμπειν αυγιν επιτθδειότατοσ είναι, παραπλθςίωσ τουσ ακριβϊσ 
διεξεςμζνοισ τε και λελεπτυμζνοισ κζραςιν»[48]. 

«Λρισ οφκαλμοφ», ίρισ είναι ο κφκλοσ, «καλείται ίρισ ο τόποσ οφτοσ υπό 
των περί τα τοιαφτα δεινϊν. Ζνιοι δε ςτεφάνθν ονομάηουςι»[49]. 

«Κανκοί» αποκαλοφνται «από του κνικεςκαι ςυνεχϊσ υπό του 
παρειςρζοντοσ παντόσ υγροφ»[50]. 

«ίνεσ», λζγονται «δια το δι' αυτϊν ρείν τα εξ εγκεφάλου»[51]. 

«Μυκτιρεσ», «από του μυκτθρίηειν θμάσ οφσ διαπαίηομεν, ι από του 
τθν μφξαν εξιζναι δι' αυτϊν»[52]. 

« αγϊν» διότι εκεί λιγουν οι πλευρζσ, «παρά το λιγθ. Εκείςε γαρ 
λιγουςιν αι πλευραί»[53]. 

«Μθρόσ», καλείται «ότι μερίηεται κατ' εκείνο το μζροσ το ςϊμα»[54]. 

«Οςτεολογία», «των ανκρωπίνων οςτϊν εμπειρίαν ακριβι λαβείν»[55] 
 οςτοφν+λόγοσ . 

«Αςτράγαλοσ», διότι κρατάει ορκι τθ βάςθ του ποδόσ, ςφμφωνα με τον 
Μελζτιο εκ του αςτραβισ που ςθμαίνει ακλόνθτοσ, ευκισ, μι 
εςτραμμζνοσ[56]. 

«Ρτζρνα» επειδι ς' αυτό το οςτοφν πζφτει όλο το βάροσ του ςϊματοσ, 
«παρα το επιπτωκζναι αυτι όλον το ςϊμα»[57]. 

«Λνίον», διότι κατζρχεται από τθν κορυφι «από του εν τθ καταβάςει τθσ 
κορυφισ κάτω ιζναι ι από του εντεφκεν ζρχεςκαι τασ ίνασ, ιγουν τα 
νεφρα»[58]. 

«Μζτωπον», υπεράνω των ωπϊν δθλ. των οφκαλμϊν, «οίον επζρωπον, 
το υπεράνω των ωπϊν, ιγουν των οφκαλμϊν»[59]. 

«Θκμοειδι οςτά», ο Γαλθνόσ υποςτθρίηει ότι κα ζπρεπε να ονομάηονται 
ςπογγοειδι όπωσ ζλεγε ο Λπποκράτθσ διότι είναι ποικίλεσ κατατριςεισ 
και όχι ευκφτρθτα όπωσ οι θκμοί, «βζλτιον δ' ιν ουκ θκμοειδι καλείν 



αυτά μάλλον περ' ι ςπογγοειδι, κακάπερ Λπποκράτθσ είκαηε. Ροικίλα 
γουν εςτι ταισ κατατριςεςιν, ϊςπερ οι ςπογγιοί, και οφκ ευκφτρθτα, 
κακάπερ οι θκμοί»[60]. 

«Ηφγωμα»  ηυγωματικόν οςτοφν , ονομάηεται διότι ωσ ηυγόσ 
διαρκρϊνεται μετά τθσ άνω γνάκου και τθσ κεφαλισ, «το τοίνυν οςτοφν 
τοφτο λεπτόν, ο ςυνάπτει τθν άνω γζνυν τθ κεφαλι, καλείται ηφγωμα 
προσ των ανατομικϊν, επειδι και αυτόσ ο Λπποκράτθσ φάςκων 
υποηυγϊςαι δθλοί ςυνάγειν αλλιλοισ τα δφο οςτά, κακάπερ ηυγόν 
υποκείμενον αυτοίσ»[61]. 

«Βελονοειδισ» απόφυςισ «οι μεν αλεκτρυόνων πλικτροισ εικάηουςιν, 
οι δε γραφείων πζρςαςι, και προςαγορεφουςιν βαρβαρίηοντεσ 
ςτυλοειδείσ. Ζνεςτι δ', ει βοφλοιτο, γραφοειδείσ τε και βελονοειδείσ 
ονομάηειν αυτάσ»[62]. 

«Φατνία», ονομάςκθκαν «δια τθν προσ τασ φάτνασ ταφτασ εμφζρειαν 
αισ χριται τα βοςκιματα»[63]. 

«Λερόν οςτοφν», «ςυνικωσ των αρχαίων ιερά τα μεγάλα 
καλοφντων»[64]. 

«Δελτοειδισ μφσ» ονομάςκθκε από το ςχιμα του μυόσ, «ζνκα το 
δελτοειδζσ εργάηεται ςχιμα, διότι και τινζσ όλον αυτόν ωνόμαςαν 
δελτοειδι»[65]. 

«Στόμαχοσ», λζγεται ότι «τα από του ςτόματοσ εισ αυτόν χείται»[66]. 

«Ρζψισ» εκ του ριματοσ πζςςω, που ςθμείνει χωνεφω, μαλακϊνω[67]. 

«Δωδεκαδάκτυλον» «Θρόφιλοσ ωνόμαςε δωδεκαδάκτυλον από του 
μικουσ αυτι τθν επωνυμίαν κζμενοσ»[68]. 

«Νιςτισ», «ότι κενόν αεί τροφισ ευρίςκεται»[69]. 

«Ειλεόσ», από το ριμα είλω, που ςθμαίνει φράηω. Στον ειλεό δεν 
αποβάλλονται αζρια και κόπρανα, υπάρχει ζντονοσ περιςταλτιςμόσ των 
εντζρων μαηί με πόνο. «Ειλεόσ εςτι φλεγμονι εντζρων, ϊςτε μιτε 
φφςασ μιτε διαχωριματα διεξζναι, ςτρόφουσ δε ιςχυροφσ 
παρακολουκείν και αλγιματα υπερβεβθκότα»[70]. 

«Μφεσ» λζγονται «παρά το μφειν εν ταισ οικείαισ ενεργείαισ»[71]. 



«Σφνδεςμοσ», «εξ οςτοφ εισ οςτοφν εμφυόμενα ςφνδεςμοσ αμφοίν 
γίγνεται κοινόσ, ζν τοφτο μόνον εργαηόμενα, ςυνζχειν αλλιλων τα 
ςυνδεςμοφμενα των οςτϊν»[72]. 

«Θπαρ», «παρά το επιρκαι και κυρτοφςκαι ι παρά το επαρδεφειν τω 
ςϊματι και χορθγείν το αίμα, ι παρά το επαίρεςκαι ζπαρ και 
ιπαρ»[73]. 

«Ρφλαι ιπατοσ», όπωσ για να ειςζλκει κανείσ ςτισ πόλεισ πρζπει να 
περάςει τισ πφλεσ παρόμοια και θ τροφι από τα ζντερα πριν φκάςουν 
ςτο ιπαρ πρζπει να περάςουν από τον ςυγκεκριμζνο τόπο τισ πφλεσ, 
«εκ τθσ κοιλίασ τροφι πάςα προσ ζνα τόπον του ιπατοσ, όν απ' αυτοφ 
τοφδε του νυν ειρθμζνου πφλασ ονομάηουςιν. Οφτε γαρ εισ τασ πόλεισ 
ειςελκείν τισ δφναται, πριν διελκείν τασ πφλασ, οφτ' εισ ιπαρ 
αφίκεςκαι, πριν εν τοφτω γενζςκαι τω χωρίω»[74]. 

«Χολθδόχοσ κφςτισ», διότι ζλκει, δζχεται τθ χολι, «ελκει το χολϊδεσ 
υγρόν εισ εαυτιν»[75]. 

«Σπλιν», «είρθται παρα το επιςπάςκαι εισ εαυτόν τα φαυλιςκζντα των 
υγρϊν»[76], ςφμφωνα με τον Μελζτιο. 

«Νεφροί», «παρά το νείφεςκαι τω οφρω, ό εςτί βρζχεςκαι»[77] 
[νείφω=βρζχω, εξ οφ και νζφοσ]. 

«Ουροδόχοσ κφςτισ», κφςτισ που δζχεται το οφρο[78]. 

«Φίμωςισ», «φίμοσ εςτίν θ των πόρων φυςικϊν κατάκλειςισ»[79]. 

ϋΟροι μερικϊν πακιςεων: «Αιμορραγία», θ βίαιθ ζκχυςθ αίματοσ μετά 
από τρϊςθ ενόσ αγγείου, «αιμορραγία εςτίν αίματοσ λάβροσ ζκχυςισ 
κατά περίρρυςιν μεν μεγάλθσ οφςθσ τρϊςεωσ, κατ' ακοντιςμόν δε εισ 
ςτενότθτα τυγχάνουςα ωσ επί των φλεβοτομϊν»[80]. 

«Αιμορροϊσ», ονομάηεται θ μικρι ροι του αίματοσ «θ κατά διαπιδθςιν 
και κατ' ολίγον αίματοσ φορά»[81]. 

«Φλεγμονι» ονομάςκθκε διότι φλζγεται το μζροσ εκείνο του ςϊματοσ, 
«είρθται δε φλεγμονι από του οίον φλζγεςκαι τον τόπον»[82], «κοινόν 
με ουν απάςαισ θ άμετροσ εςτι κερμαςία και οίον φλόγωςισ, όκεν περ 
και το τθσ φλεγμονισ όνομα κατ' αυτιν επιφζρειν ζκοσ ιν τοισ 
παλαιοίσ»[83]. Ο Σωρανόσ ομοίωσ ςθμειϊνει τον όρο αλλά προςκζτει 



«και οφχ ωσ ο Δθμόκριτοσ είρθκεν από του αίτιον είναι το φλζγμα»[84]. 
«Γλαφκωμα», διότι τα φυςιολογικά μζρθ του οφκαλμοφ παίρνουν το 
γλαυκό χρϊμα,  κυανόφαιο χρϊμα , «εςτι των κατά φφςιν υγρϊν εισ το 
γλαυκόν χρϊμα μεταβολι»[85]. 

«Ρλευρίτισ», ονομάςκθκε θ πάκθςθ του υπεηωκότοσ, που ονομάηονταν 
πλευρά, «νόςθμα εςτί του τασ πλευράσ υπεηωκότοσ υμζνοσ»[86]. 

«Ορκόπνοια», διότι αναςθκϊνεται ο αςκενισ λόγω τθσ δφςπνοιασ, 
«δφςπνοια μετά ςτεναχωριςεωσ, ωσ πνίγεςκαι δοκείν, ανακακίηειν τε 
δια τουτ' επιχειρείν, όπερ ορκόπνοιαν ονομάηουςιν»[87]. 

«Επιλθψία», από το επίλθψισ, επιλαμβάνω, που ςθμαίνει προςβάλλω, 
«εςτίν επίλθψισ διανοίασ και των αιςκθτθρίων μετά του πίπτειν 
εξαίφνθσ τουσ μεν μετά ςπαςμοφ, τουσ δε άνευ ςπαςμοφ»[88]. 

«Μφλθ» ονομάςκθκε δια τθν ςκλθρότθτα που παρουςίαηε ο όγκοσ κατά 
τθν ψθλάφθςθ τθσ μιτρασ: «θ λεγομζνθ μφλθ, κακϊσ άλλοι λζγουςιν 
μφλοσ, ςκίρρωςισ εςτιν τθσ υςτζρασ...ωνόμαςται δε "μφλοσ" από τθσ 
δυςκινθςίασ και του βάρουσ...πρόδθλοσ όγκοσ περί το επιγάςτριον 
απθνισ λικϊδθσ...»[89]. Επίςθσ ο Ορειβάςιοσ ςθμειϊνει: «Λςτζον ότι ο 
μεν Σωρανόσ εν τοισ Γυναικείοισ δια το ςκλθρόν και δυςκίνθτον μφλθν ι 
μφλον ονομάηεςκαι φθςίν»[90]. 

«Σάρκωμα» πακολογικι αφξθςθ ςαρκόσ, «ςάρκωμά εςτι ςαρκόσ εν τοισ 
μυκτιροισ παρά φφςιν αφξθςισ»[91]. 

«Τερθδϊν», ςφμφωνα με τον Γαλθνό ονομάςκθκε θ πάκθςθ από τθν 
παρουςία τρθμάτων ςτο οςτοφν, δθλ. από το τετραίνω, τιτράω, τρθδϊν: 
«τερθδϊν εςτιν οςτοφ κατάτρθςισ από φκοράσ, το δε όνομα τω πάκει 
από των ςυμβεβθκότων τρθμάτων»[92]. 

«Ρολφπουσ», «είρθται δε πολφπουσ  εν τοισ μυκτιροισ  από των 
πολυπόδων. Ωσ γαρ εκείνοι πολλάσ ζχουςιν αποςχίδασ πλαδαροί τε ειςί 
και αυξανόμενοι, οφτω και τοφτο το πάκοσ»[93]. 

«Ακιρωμα», ονομάςκθκε διότι μοιάηει με τθν ακάρθ, δθλ. το χυλό 
χοντροκομμζνου ςιταριοφ: «το μεν ακζρωμα εςτιν όγκοσ ομόχρουσ, 
ανϊδυνοσ, εν χιτϊνι νευρϊδει περιζχων αργοφ υγροφ ςυλλογιν, 
εοικότοσ τθ λεγομζνθ ακάρθ τθ εξ αλεφρου εψουμζνθ 
ςκευαηομζνθ»[94]. 



«Κυνάγχθ», ονομάςκθκε θ πάκθςθ ςτθν οποία γλϊςςα εξζρχεται από 
το ςτόμα, όπωσ ςτα ςκυλιά, τουσ κφνεσ: «τόδε καλζςται, ιτοι τω ξυνεχζϊ 
πάκει τϊνδε των ηϊων, ι τω ξενικεϊ τθσ προβολισ τθσ γλϊςςθσ και εν 
υγείθ»[95]. 

«Ναυτία», ορίςκθκε θ αρρϊςτια του πλοίου, που το όνομα είναι 
ναφσ[96]. «Αλωπεκίαι», ονομάςκθκαν οι δερματοπάκειεσ διότι 
παρατθρικθκαν ςτισ αλεποφδεσ: «οτί ςυνεχϊσ γίγνονται ταισ 
αλϊπεξιν»[97]. 

«Κθρίον», ονομάςκθκε θ δερματοπάκεια αυτι από το εξερχόμενο υγρό 
που ομοιάηει με το μζλι του Υμμθτοφ: «ζτερον πάκοσ του δζρματοσ ό 
καλοφςι κθρίον, επειδι τα κατατριςεισ ζχει μείηονασ, υγρότθτά τε 
περιεχοφςασ υμθττίω μζλιτι παραπλθςίαν»[98]. 

«Ριτυρίαςισ», διότι ςτθν πάκθςθ αυτι τα αποπιπτϊμενα λζπια από το 
κεφάλι ομοιάηουν με τα πίτουρα: «πιτφροισ όμοια από του τθσ κεφαλισ 
δζρματοσ αποπίπτει πολλάκισ ενίοισ θνωμζνοισ και δια τοφτο 
πιτυρίαςιν ονομάηουςιν οι ιατροί το ςφμπτωμα τοφτο»[99]. 

«Τζρμινκοσ», «τζρμινκοι δε ειςιν υπεροχαί επί του χρωτόσ 
ςυνιςτάμεναι, ςτρογγφλαι, μελανόχλωροι, εοικυίαι τερμίνκου καρποφ» 
και «οι τω του τερμίνκου καρπϊ παραπλιςιοι, κατά το δζρμα 
ςυνιςτάμενοι παρά φφςιν όγκοι»[100]. «Τάχα δε τζρμινκοσ εκλικθ δια 
το ποικίλον τθσ χροιάσ, ότι και ο καρπόσ τθσ τερμίνκου ποικίλοσ, είγε θ 
μεν φλφκταινα μζλαινα, το δε τω αποςφρματι εοικόσ ανευρεκζν, και το 
πφον θςυχι λευκόν»[101]. 

«Διαβιτθσ»[102], από το ριμα διαβαίνω «..ονομάςκθκε θ πάκθςθ, 
επειδι μοιάηει με διαβιτθ, κακότι τα υγρά δεν παραμζνουν ςτο ςϊμα, 
παρά χρθςιμοποιοφν το ανκρϊπινο ςϊμα ωσ διαβιτθ  ςκάλα  μζςω τθσ 
οποίασ εξζρχονται»[103]. 

«Φίμωςισ», ονομάςκθκε διότι «φίμοσ εςτιν θ των πόρων φυςικϊν 
κατάκλειςισ»[104]. 

«Κιλθ», κάκε όγκοσ ονομάηονταν κιλθ και εξ αυτοφ ανάλογα με το 
περιεχόμενο δόκθκε το όνομα: «Ρασ όγκοσ εν οςχζω κιλθ λζγεται, 
Υδροκιλθ, εντεροκιλθ, κιρςοκιλθ, επιπλοκιλθ, 
εντεροεπιπλοκιλθ»[105]. 



«Βρογχοκιλθ» ονομάηεται «όγκοσ παρά τω βρόγχω»[106]. Ομοίωσ ςτον 
Αζτιο ςθμειϊνεται «ο περί τον βρόγχον γινόμενοσ όγκοσ βρογχοκιλθ 
ωνόμαςται. Ρασ γαρ όγκοσ παρά τοισ αρχαίοισ κιλθ ωνόμαςται»[107]. 

«Χολζρα», ωσ χολάδεσ ονόμαηαν τα ζντερα και εξ αυτοφ ονομάςκθκε θ 
πάκθςθ ςφμφωνα με τον Αλζξανδρο Τραλλιανό, ςτο Ρερί χολζρασ 
Βιβλίον: «μθ υποβάλθ δε τισ χολζραν καλείςκαι το πάκοσ, ότι υπό χολισ 
είωκε γίνεςκαι πάντωσ, αλλϋ επειδι δια των εντζρων εκεϊρουν 
εκκρινομζνθν τθν δια γαςτρόσ προςφερομζνθν φλθν, τα δε ζντερα 
χολάδασ οι παλαιοί , ωσ φθςί και Ομθροσ «κζχυντο χαμαί χολάδεσ», 
τοφτου χάριν και το πάκοσ χολζραν εκάλεςαν...»[108]. 

«Καρκίνοσ», θ κακοικθσ πάκθςθ των μαςτϊν, ςτουσ οποίουσ οι φλζβεσ 
ιταν διογκωμζνεσ που ζμοιαηαν με τα πόδια του καρκίνου, 
 =καβουριοφ , ζδωςαν το όνομα καρκίνοσ και κατ' επζκταςθ και ςε όλεσ 
τισ κακοικειεσ, «επί των τιτκϊν [μαςτϊν] είδομεν πολλάκισ ακριβϊσ 
όγκον όμοιον καρκίνω ηϊω. Κακάπερ γάρ επ' τοφδε του πάκουσ αι 
φλζβεσ αποτεταμζναι του παρά φφςιν όγκου το ςχιμα καρκίνω 
παραπλιςιον εργάηονται»[109]. 

«Υδατίσ κφςτισ», «επιτθδειότατον εςτι το ιπαρ υδατίδασ γεννιςαι κατά 
τον ζξωκεν αυτϊ παρακείμενον υμζνα.... εάν ουν ποτζ ςυμβι ραγιναι 
τασ υδατίδασ, εκχείται δθλονότι το φδωρ εισ τθν κατ' επιγάςτριον 
περιτοναίου χϊρα»[110]. 

«Ρακογνωμονικά ςυμπτϊματα», ςφμφωνα με τον Γαλθνό «ταφκ' 
θγείςκαι χρι γνωρίςματα βζβαια των νοςθμάτων υπάρχειν»[111]. 

«Συνδρομι», όροσ για το άκροιςμα των ςυμπτωμάτων, «το γαρ 
προειρθμζνον άκροιςμα των ςυμπτωμάτων επί του πυρζττοντοσ, ό 
ςυνδρομιν καλείν»[112]. 

ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ: Με τα ενδεικτικά αυτά παραδείγματα γίνεται φανερό 
ότι οι αρχαίοι ιατρικοί όροι ανταποκρίνονταν ςτο ςθμαινόμενο και 
όπωσ χαρακτθριςτικά ο Γαλθνόσ παρατθρεί με τουσ ιατρικοφσ όρουσ «οι 
παλαιοί... εχρϊντο του δθλϊςαι το νοοφμενον ζνεκα»[113]. Οι αρχαίοι 
ιατρικοί όροι, οι οποίοι κακιερϊκθκαν από τουσ ςυγγραφείσ των 
ιατρικϊν κεμάτων κατά τθν εποχι του Νεοελλθνικοφ Διαφωτιςμοφ και 
μετά τθν ίδρυςθ τθσ Λατρικισ Σχολισ Ακθνϊν, το 1837, απετζλεςαν τθ 
βάςθ για τθν ςθμερινι Ελλθνικι ιατρικι ορολογία, και γενικότερα για 
τθν διεκνι ιατρικι ορολογία.) 



 
Η ανακ λυψη χειρόγρα ου του Γαληνοφ ςε βιβλίο ψαλμϊν. 
(Ανα ημοςίευςη ΑΠΕ-ΜΠΕ / Παφλοσ Δρακόπουλοσ ) 

Ζνα ιατροφαρμακευτικό κείμενο του διάςθμου Ζλλθνα γιατροφ τθσ 
αρχαιότθτασ Γαλθνοφ αποκάλυψαν ερευνθτζσ ςτισ ΘΡΑ ςε ζνα 
παλίμψθςτο χειρόγραφο, κρυμμζνο κάτω από ζνα επιφανειακό κείμενο 
με ψαλμοφσ, και άρχιςαν να το διαβάηουν. Είναι θ πρϊτθ φορά μετά 
από 1.000 περίπου χρόνια, αφότου ςκεπάςτθκε το αρχαίο χειρόγραφο, 
που διαβάηεται και πάλι. 

Ρρόκειται για το ζργο του Γαλθνοφ «Για τα μείγματα και τισ δυνάμεισ 
των απλϊν φαρμάκων», το οποίο μεταφράςκθκε τον 6ο αιϊνα μ.Χ. ςτα 
ςυριακά, μια γλϊςςα που αποτζλεςε τθ γζφυρα ανάμεςα ςτα ελλθνικά 
και ςτα αραβικά, βοθκϊντασ ςθμαντικά ςτθ διάδοςθ των γνϊςεων του 
Γαλθνοφ ςτον ιςλαμικό κόςμο. 

Θ ςυριακι αυτι μετάφραςθ είναι θ πιο πλιρθσ εκδοχι του ζργου που 
ζχει φκάςει ωσ τισ μζρεσ μασ, αλλά είχε καλυφκεί τον 11ο αιϊνα από 
χριςτιανικοφσ ψαλμοφσ, μια ςυνικθσ πρακτικι κατά τον Μεςαίωνα. 
Αυτά τα κείμενα ςε παπφρουσ ι περγαμθνζσ που ζχουν επικαλυφκεί 
από άλλα κείμενα, λζγονται παλίμψθςτα. Οι ερευνθτζσ του 
Ρανεπιςτθμίου Στάνφορντ τθσ Καλιφόρνια, με επικεφαλισ τον Οφβε 
Μπζργκμαν, χρθςιμοποίθςαν τθν ακτινοβολία του ςυγχρότρου SSRL 
(Stanford Synchrotron Radiation Lig tsource  του Εκνικοφ Επταχυντι 
SLAC του υπουργείου Ενζργειασ των ΘΡΑ για να μελετιςουν το 
παλίμψθςτο. Ππωσ ανακοίνωςαν, ζχουν ιδθ καταφζρει να 
αποκαλφψουν το μεγαλφτερο μζροσ του κρυμμζνου ιατρικοφ κειμζνου. 

Για «τρομακτικι επιτυχία» ζκανε λόγο ο Οφβε Μπζργκμαν, ο οποίοσ 
είπε ότι αρχικά οι ερευνθτζσ ιλπιηαν ότι κα είχαν απομείνει ελάχιςτα 
ίχνθ του κρυμμζνου μελανιοφ για να διαβάςουν μία-δφο λζξεισ, αλλά 
τελικά ζφεραν ςτο φωσ ςχεδόν όλο το κείμενο. Ο πιο διάςθμοσ γιατρόσ 
τθσ ελλθνορωμαϊκισ αρχαιότθτασ μετά τον Λπποκράτθ, ο Γαλθνόσ από 
τθν Ρζργαμο, γιατρόσ μεταξφ άλλων του ρωμαίου αυτοκράτορα 
Μάρκου Αυριλιου, υπιρξε πολυγραφότατοσ και άςκθςε τρομερι 
επίδραςθ για πολλοφσ αιϊνεσ μετά το κάνατό του ςτθ δυτικι -και όχι 
μόνο- ιατρικι. 

Εδϊ και ςχεδόν μια δεκαετία, μια διεπιςτθμονικι επιςτθμονικι ομάδα 
προςπακεί να ξεκλειδϊςει τα μυςτικά του «Συριακοφ Ραλίμψθςτου του 



Γαλθνοφ» με προχωρθμζνεσ τεχνικζσ απεικόνιςθσ και ψθφιοποίθςθσ. 
Πλεσ οι ςελίδεσ του κειμζνου κα μετατραποφν ςε ψθφιακζσ εικόνεσ 
υψθλισ ανάλυςθσ και κα γίνουν ελεφκερα διακζςιμεσ online. «Αν κζλει 
κανείσ να κατανοιςει τθν ιατρικι ςτθ Μζςθ Ανατολι, πρζπει να 
μελετιςει τθν μετάφραςθ. Ελπίηουμε ότι το κείμενο αυτό κα μασ 
βοθκιςει να καταλάβουμε πϊσ αντιμετϊπιηαν και κεράπευαν τισ 
αρρϊςτιεσ ιςτορικά ςε εκείνθ τθν περιοχι του κόςμου», διλωςε ο 
κακθγθτισ κλαςςικϊν και ελλθνο-αραβικϊν ςπουδϊν Ρίτερ Ρόρμαν 
(Peter Pormann) του Ρανεπιςτθμίου του Μάντςεςτερ, τθσ Αγγλίασ.    

                 

 

Σάρωςθ ενόσ μζρουσ του κειμζνου.htpps://olympiada.files.wordpress.com/2015/11/image185.jpeg. 

Το παλίμψθςτο περγαμθνισ 230-folio περιλαμβάνει ζνα από ιατρικά 
κείμενα του Γαλθνοφ, που δεν είχε χακεί εντελϊσ κατά τθν αρχαιότθτα, 
αν και τα 125 βιβλία του χάκθκαν ςτθ φωτιά. Τα Βιβλία 6-8 του 
κειμζνου, ςτα Μείγματα και Δυνάμεισ Απλϊν Φαρμάκων, βρίςκονται 
ςτθν Βρετανικι Βιβλιοκικθ. Αν και το κείμενο είναι γνωςτό από τθ 
δεκαετία του 2000, οι επιςτιμονεσ μόλισ άρχιςαν να το μελετοφν. Θ 
New York Times αναφζρει ότι το κείμενο μπορεί να παρζχει 
προθγουμζνωσ άγνωςτεσ πλθροφορίεσ για το πϊσ θ άςκθςθ τθσ 
ιατρικισ αναπτφχκθκε και διαδόκθκε. Το βιβλίο ανικει ςε ζναν άνδρα 
ςτθ Βαλτιμόρθ, ζναν ςυλλζκτθ ςπάνιου επιςτθμονικοφ υλικοφ. Ο 
Grigory  issel, λόγιοσ τθσ γερμανικισ γλϊςςασ, εξζταηε το χειρόγραφο 
ςτο ςπίτι του ςυλλζκτθ όταν είδε πόςο παρόμοιο ιταν με μια ςελίδα 
που είχε μελετιςει ςτο Ρανεπιςτιμιο του Χάρβαρντ λίγο πριν. Ο  issel 
ςυνειδθτοποίθςε πόςο ςθμαντικό το εφρθμα ιταν. Αυτό ςυνζβθ τον 
Φεβρουάριο του 2013. Από τότε ζωσ και τον Μάιο του 2015, θ 

https://olympiada.files.wordpress.com/2015/11/image185.jpeg


αναηιτθςθ ςε όλο τον κόςμο αναηιτθςθ για τισ επτά ςελίδεσ που 
ζλειπαν τελείωςε όταν θ τελευταία ςελίδα ψθφιοποιικθκε ςτο Ραρίςι, 
Οι New York Times ανζφεραν ότι μια ςελίδα του χειρογράφου 
παραμζνει ςτθν Λερά Μονι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ ςτο Σινά. Τρεισ άλλεσ 
ιταν ςε μια βιβλιοκικθ του Βατικανοφ.(Cassandra on May 24, 2016) 

Θ δερματόδετθ περγαμθνι είχε αρχικά εμφανιςκεί ςτθ Γερμανία ςτισ 
αρχζσ του 20οφ αιϊνα και, μετά από μελζτθ, οι ειδικοί κατζλθξαν ότι 
προερχόταν από τθ Μονι τθσ Αγίασ Αικατερίνθσ ςτο Σινά. Στθν πορεία 
διάφορα φφλλα του ςυριακοφ χειρογράφου διαχωρίςτθκαν και 
κατζλθξαν ςε βιβλιοκικεσ ςτθν Ευρϊπθ, ςτθν Αφρικι και ςτισ ΘΡΑ 
 πανεπιςτθμίου Χάρβαρντ, Ραριςιοφ, Βατικανοφ, Μονισ Σινά κ.α. . 

   

                                Μονι Αγίασ Αικατερίνθσ Σινά.(Βικιπαίδεια) 

Στόχοσ των ερευνθτϊν είναι να επανεννϊςουν ψθφιακά όλο το 
χειρόγραφο και γι' αυτό ιδθ με ειδικζσ κάμερεσ ζχουν φωτογραφιςει 
όλα τα διαςκορπιςμζνα ανά τον κόςμο μζρθ του. 

Οι προςπάκειεσ ξεκίνθςαν το 2009, αλλά αποδείχκθκε δφςκολο να 
διαβάςουν τθ ςυριακι μετάφραςθ του ζργου του Γαλθνοφ κάτω από το 
βιβλίο των Ψαλμϊν, επειδι και τα δφο κείμενα ιςαν γραμμζνα με 
παρόμοιο μελάνι, ενϊ το υποκείμενο ιατρικό κείμενο είχε ςβθςτεί καλά 
από τουσ μεςαιωνικοφσ γραφείσ με τθ χριςθ διαδοχικϊν ςτρϊςεων 
αςβεςτίου. Πμωσ, χάρθ ςτον ιςχυρό επιταχυντι του ςυγχρότρου SLAC, 



κατζςτθ δυνατό το κρυφό κείμενο να διαβαςτεί ςελίδα-ςελίδα. 
Χρθςιμοποιικθκε θ τεχνικι τθσ φαςματοςκοπίασ φκοριςμοφ ακτίνων Χ, 
που είχε αξιοποιθκεί και ςε ζνα άλλο παλίμψθςτο, το οποίο ζκρυβε ζνα 
μακθματικό ζργο του Αρχιμιδθ. 

Για το «ςκανάριςμα» κάκε μιασ από τισ 26 ςελίδεσ χρειάςκθκαν 
περίπου δζκα ϊρεσ. Τϊρα, οι ερευνθτζσ χρθςιμοποιοφν υπολογιςτικά 
ςυςτιματα με τεχνθτι νοθμοςφνθ για να διαβάςουν το κείμενο. Ειδικοί 
αλγόρικμοι αναγνωρίηουν διαφορετικά μζρθ του κρυμμζνου 
χειρογράφου και ανακαταςκευάηουν ζγχρωμεσ ψθφιακζσ εικόνεσ του 
κειμζνου. Πταν το ζργο ολοκλθρωκεί, κα είναι δυνατό πλζον να 
μελετθκεί το περιεχόμενο του ζργου του Γαλθνοφ. (Αναδθμοςίευςθ 
ΑΠΕ-ΜΠΕ / Παφλοσ Δρακόπουλοσ.) 

 

Ραρακολοφκθςθ ςε You Tube 

https://youtu.be/a2L-pL_ELnY 

 

 

Πηγ σ - Βιβλιογρα ία : 

Γεωργαθόποσιος Κ., Αρταίοη Έιιελες ηαηροί, Αζήλα 1998. 

Λακέρας Κ., Γαιελού περί θράζεωλ, εθδόζεης Πάπσρος, ελ Αζήλαης 1969. 

Χείλων https://chilonas.com/2018/10/24/https-wp-me-p1op6y-cdi (Αναρτικθκε 

από τον/τθν Ρυκεφσ ςτισ 24/10/2018) 

Vivian Nutton, Last Updated: Apr 24, 2019 See Article History , Alternative Titles: 
Galenos, Galenus, The Editors of Encyclopaedia Britannica 

http://www.mixanitouxronou.gr 

Cassandra on May 24, 2016 

http://hdl.handle.net/11419/5095 

Χαβηάρα – Καρατάιηοσ εβαζηή, «Ο Γαιελός ζηελ Κόρηλζο», Γειηίο Ιδρύκαηος Κορηλζηαθώλ 
Μειεηώλ, ηεύτος 24, ζει. 55. 

https://youtu.be/a2L-pL_ELnY
https://chilonas.com/2018/10/24/https-wp-me-p1op6y-cdi
https://chilonas.com/author/pitheys/
https://chilonas.com/2018/10/24/https-wp-me-p1op6y-cdi/
https://www.britannica.com/contributor/Vivian-Nutton/4332
https://www.britannica.com/biography/Galen#accordion-article-history
https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopaedia-Britannica/4419
https://parafilologianews.wordpress.com/
http://hdl.handle.net/11419/5095


Edelstein Ludwing, Ancint Medicine, 1967. The John Hopkins Press Baltimore, Maryland. 
Edited by Owei Temkin and C. Libian Temkin. 

www.lifehub.gr 

Χαβηάρα – Καρατάιηοσ εβαζηή, «Οη γλώζεης ηοσ Γαιελού γηα ηελ θσθιοθορία ηοσ αίκαηος», 
Ιαηρηθή Δθεκερίς, 30/11/02, περηοδ. Καζηαιία 2002. 

Γαιελός, Opera Omnia, Δθδόζεης Kuhn 1828 – 1851, βηβιία Ι, V, X, XI, XIII, XIV, XVIII, XIX. 

Ράληζκαλ ηίβελ, Βσδαληηλός Ποιηηηζκός, Διιεληθή κεηάθραζε 1969. 

Σζηιίθας Αγ., Ιαηροζοθηθά τεηρόγραθα, εθ. Καζεκερηλή, 12 – 10 – 97. 

Χαβηάρα – Καρατάιηοσ εβαζηή, «Ρόδος Β: Σα οθζαικηθά εσπόρηζηα ηοσ Γαιελού από 
τεηρόγραθο σληαγοιόγηο». 

Χαβηάρα – Καρατάιηοσ εβαζηή, «Ιαηρηθοί αγώλες αληί ζσλεδρίωλ ζηελ Αρταηόηεηα», εθ. 
Διεσζεροησπία, 17/9/96, ζει. 26. 

www.google.gr, Βηθηπαίδεηα 

Άπαντα Γαλθνοφ, Εκδόςεισ Κάκτοσ, 2009 

https://www.sakketosaggelos.gr/Article/3 

http://www.google.gr/


            ΓΤΠΑΚΝΕ ΚΑΣΡΟΚ ΣΟΠ ΑΡΧΑΚΟ ΕΞΞΗΠΚΝΟ ΝΟΟΟ 

                                        Δρ. Ευαγγελία Δανιιλ 

                                  Ιατρόσ Πνευμονολόγοσ - Φυματιολόγοσ 

 

                                                                         Κεά ΤΓΕΛΑ  



το πζραςμα τθσ μακραίωνθσ ιςτορίασ τθσ ανκρωπότθτοσ  θ γυναίκα 

κεοποιικθκε, ι δαιμονοποιικθκε, κάθκε ςτθν πυρά ωσ μάγιςςα, 

κακοποιικθκε ι αγνοικθκε, ανάλογα με το πολιτιςτικό υπόβακρο τθσ 

εποχισ. Σο μόνο βζβαιο είναι ότι, θ ςθμαντικότατθ προςφορά τθσ ςε 

όλουσ τουσ τομείσ τθσ Κοινωνίασ, τθσ Επιςτιμθσ, των Σεχνϊν και του 

Πολιτιςμοφ είναι αδιαμφιςβιτθτθ και τϊρα αναδφεται ςτθν επιφάνεια 

και παραδίδεται ςτθν γνϊςθ τθσ ανκρωπότθτοσ.  ε αυτό το γεγονόσ 

μεγάλο ρόλο παίηει θ πρόοδοσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Σεχνολογίασ, 

κακϊσ και θ επιςταμζνθ ζρευνα αμζτρθτων διανοθτϊν - ερευνθτϊν για 

τθν ανακάλυψθ τθσ ιςτορικισ αλικειασ, θ οποία διαλφοντασ τα 

ςκοτάδια τθσ δειςιδαιμονίασ ξαναλάμπει, ςαν το διαμάντι, που το είχαν 

παςπαλίςει με καρβουνόςκονθ, αλλά από κάτω πάντα διατθροφςε τθν 

λάμψθ του και το φωσ του και τϊρα το ξαναςκορπά απλόχερα ςτθν 

ανκρωπότθτα.

 

                                           ΚΕΑ ΤΓΕΛΑ (ΚΟΠΑ 350-325 π.Χ) 



Η αναφορά ςτθν Ελλθνικι Ουκολογία, τισ κεζσ και τισ κεότθτεσ του 

αρχαίου Ελλθνικοφ Πανκζου, ςυνιςτά μνεία ςτθν ςυνειςφορά τθσ 

αρχαίασ Ελλθνικισ ςκζψθσ ςτθν Ιατρικι Επιςτιμθ από αρχαιοτάτων 

χρόνων και δεν περιζχει τίποτα το δειςιδαιμονικό, παγανιςτικό ι 

αντιανκρϊπινο, αλλά περιζχει πολλζσ φορζσ κωδικοποιθμζνα 

μθνφματα και επιςτθμονικζσ αλικειεσ που ςτθν ςθμερινι εποχι μασ, 

άρχιςαν να αποκωδικοποιοφνται.  

Η Πρόνοια, θ Ανάγκθ και οι τρείσ Οοίρεσ (θ Κλωκϊ, θ Λάχεςισ και θ 

Ατραπόσ) κακόριηαν και κακορίηουν το γιινο ανκρϊπινο πεπρωμζνο και 

τθν λειτουργία τθσ ανκρϊπινθσ ψυχισ και κατά προζκταςθ τθσ 

ανκρϊπινθσ ςκζψθσ. Η ανκρϊπινθ ςκζψθ υποβαλλόμενθ ςτθν 

ψευδαίςκθςθ των αιςκιςεων και των, πολλζσ φορζσ, αντικρουόμενων 

πλθροφοριϊν, μπερδεφεται, πελαγοδρομεί και δθμιουργεί αςκζνειεσ 

ψυχοςωματικζσ, οι οποίεσ ςωματοποιοφνται επιφζροντασ πραγματικι 

νόςο. 

φμφωνα με τθν Ελλθνικι Μυκολογία και παράδοςθ,  οι γυναίκεσ κεζσ 

και οι γυναικείεσ κεότθτεσ, ςε κάποια μακρινι εποχι, υπθρζτθςαν τθν 

ζννοια τθσ  πρόλθψθσ, τθσ υγείασ, τθσ ευεξίασ, τθσ γονιμότθτασ, τθσ 

κεραπείασ, τθσ ανκρϊπινθσ δθμιουργικότθτασ και εν γζνει τθσ όλβιασ 

ηωισ  

 

                Αρχαία ελλθνικά μυςτιρια,  φωτό αναρτθκείςα ςτο gargalianoi.com 



H ΗΡΑ, ςφηυγοσ του Δία, κόρθ του Κρόνου και τθσ Ρζασ, ςυχνά 

απεικονιηόταν κρατϊντασ κάποιο ςκιπτρο ωσ ςφμβολο κυριαρχίασ ι 

ζχοντασ ςτα χζρια τθσ ρόδι, ςφμβολο γονιμότθτοσ και κεά του τοκετοφ. 

 

 

ΑΙΗΠΑ Η ΠΑΚΩΠΚΑ (Η ΓΚΑΣΡΚΑ) 

Η Ακθνά ιταν θ αγαπθμζνθ κόρθ του Δία και  τθσ Οιτιδασ, που ιταν θ  

πρϊτθ ςφηυγοσ του Δία. Ο Δίασ φςτερα από προφθτεία, που του εδόκθ  

ζμακε ότι θ Μιτισ κα γεννοφςε ζνα παιδί ιςχυρότερο από τον ίδιο και 

το οποίο κα τον ανζτρεπε από τθν εξουςία του. Θορυβθμζνοσ ο Δίασ 

ηιτθςε ζνα βότανο από τθν γιαγιά του, τθ Γαία, που όποιοσ το ζτρωγε 

γινόταν μικρόσ ςαν το δάχτυλο. Η γιαγιά του, του ζκανε τθ χάρθ και του 

ζδωςε το βοτάνι και εκείνοσ γεμάτοσ χαρά ζτρεξε ςτθ γυναίκα του 

Μιτιδα και τθσ το ζδωςε, λζγοντάσ τθσ ότι κα κάνει γερά παιδιά. 



Πράγματι θ Μιτιδα κατάπιε το βοτάνι, αλλά ςε λίγο άρχιςε να 

ςυρρικνϊνεται, μζχρι που ζγινε μικρι ςαν δάκτυλο . Σότε ο Δίασ άνοιξε 

το ςτόμα του  και τθν κατάπιε, ενϊ ιταν ζγκυοσ ςτθν Ακθνά. Ο Δίασ από 

τθν ςτιγμι που κατάπιε τθν Μιτιδα απζκτθςε ολόκλθρθ τθν ςοφία του 

κόςμου, αλλά αργότερα, άρχιςε να υποφζρει από φρικτοφσ 

πονοκεφάλουσ, βογκοφςε, οφρλιαηε, χτυπιόταν καταγισ, ζτςι που 

ολόκλθροσ ο Όλυμποσ ςειόταν, αντιλαλοφςε και βροντοφςε από τισ 

φωνζσ του Δία. Μια νφχτα, μθν αντζχοντασ άλλο το ςφυροκόπθμα του 

πονοκεφάλου, κάλεςε τον Ήφαιςτο να ζρκει ςτο παλάτι του και να τον 

βοθκιςει. Σότε ο Ήφαιςτοσ για να τον γλυτϊςει από το τρομερό 

μαρτφριο, πιρε και χτφπθςε  με ζνα μεγάλο ςφυρί το κεφάλι του Δία.  

 

                                       Θ γζννθςθ τθσ Ακθνάσ. Λοφβρο 

Αίφνθσ, από μζςα, ξεπετάχτθκε θ κεά Ακθνά πάνοπλθ, φορϊντασ 

περικεφαλαία, κρατϊντασ μια αςπίδα και κουνϊντασ απειλθτικά το 

δόρυ τθσ και βγάηοντασ, μια τρομακτικι πολεμικι κραυγι που 

ακοφςτθκε ςτα πζρατα τθσ γθσ, ζκανε τον Όλυμπο να ςειςτεί, τθν γθ να 

τρανταχτεί,  τθν  κάλαςςα, ανταριαςμζνθ, να ςθκϊςει  πελϊρια κφματα 

που ςκζπαςαν και κατάπιαν τθ ςτεριά. Ο Ήλιοσ ςταμάτθςε το ολόχρυςο 



άρμα του και παρακολουκοφςε τθ κεά ακίνθτοσ. Όταν ςταμάτθςε θ 

κοςμοχαλαςιά και θ φφςθ γαλινεψε, θ κεά βλζποντασ τον Δία, πζταξε 

ςτα πόδια του, τθν πανοπλία τθσ, δείγμα αναγνϊριςθσ του, ωσ 

υπζρτατου κεοφ. 

Η κεά Ακθνά, μετά τον αποκεφαλιςμό τθσ γοργόνασ Μζδουςασ από τον 

Περςζα, μάηεψε  και ζδωςε το αίμα που πιδθςε από τισ φλζβεσ τθσ, 

ςτον Αςκλθπιό. Σο αίμα, που προερχόταν από τθν δεξιά φλζβα 

προκαλοφςε ίαςθ , ενϊ αυτό, που προερχόταν από τθν αριςτερι φλζβα 

προκαλοφςε κάνατο.  

Η κεά Ακθνά, εκτόσ των άλλων προςωνυμιϊν, αποκαλείτο και Παιονία 

ι Παιωνία (θ Γιάτριςςα) και οι άνκρωποι ςτισ επικλιςεισ τουσ τθν 

παρακαλοφςαν να γιατρζψει τισ διάφορεσ αςκζνειζσ τουσ. 

(Πθγζσ : από Βικιπαίδεια, Ελλινων Δίκτυο) 

 

                             Πίνακασ του Rene- Antoine Houasse  



ΑΡΣΕΟΚ 

Η κεά Άρτεμισ προςτάτευε τθ μθτρότθτα και εξαςφάλιηε ςτισ ζγκυεσ 

γυναίκεσ αίςιο τοκετό. φμφωνα με τθν Ελλθνικι Μυκολογία, θ Λθτϊ, 

ζγκυοσ από τον Δία, καταδιωκότανε από τθν Ήρα και κανζνασ τόποσ δεν  

τθν δεχόταν για να γεννιςει, κακϊσ θ Ήρα είχε απαγορεφςει να 

γεννιςει ςτθν ςτεριά και ςε οποιοδιποτε μζροσ κάτω από τον ιλιο. 

Σότε από τα νερά του Αιγαίου Πελάγουσ, αναδφκθκε θ νιςοσ Διλοσ 

(φανερι) και θ Λθτϊ, ςτουσ πρόποδεσ του όρουσ Κφκνου και κάτω από 

μία φοινικιά γζννθςε πρϊτα τθν Άρτεμθ. Μετά από εννζα μζρεσ και 

επειδι θ Ήρα, κρατοφςε περιοριςμζνθ τθν κεά του τοκετοφ Ειλείκυια, θ 

Άρτεμισ παραςτάκθκε ωσ μαία, ςτθν γζννθςθ του δίδυμου αδελφοφ τθσ 

Απόλλωνα. Για τον λόγο αυτό κεωροφςαν τθν Άρτεμθ κεά των τοκετϊν 

και τθν ιδιότθτά τθσ αυτι μαρτυροφν τα επίκετα λεχϊ, λοχεία, ςωοδίνα. 

Ήταν, επίςθσ παροφςα ςτθν γζννθςθ τθσ Αφροδίτθσ, τθσ Ακθνάσ και του 

Αςκλθπιοφ. τθ κεά, ςτθν Βραυρϊνα αφιερϊνονταν τα ενδφματα των 

γυναικϊν που πζκαιναν ςτον τοκετό. (Κεογονία, ονομάτων επίςκεψισ – 

Αλκιβιάδθσ – Μιχάλθσ Κωνςταντόπουλοσ) 

ΟΡΦΚΝΟ ΤΟΠΟ ΑΡΣΕΟΚΔΟ (ΟΡΦΚΝΑ ΠΑΑ) 

Κλῦκί μου, ὦ βαςίλεια, Διὸσ πολυώνυμε κούρθ, Σιτανίσ, βρομία, 
μεγαλώνυμε, τοξότι, ςεμνή, παςιφαήσ, δαιδοῦχε κεά, Δίκτυννα, λοχεία, 
ὠδίνων ἐπαρωγὲ καὶ ὠδίνων ἀμύθτε,   λυςίηωνε, φίλοιςτρε, κυνθγέτι, 
λυςιμέριμνε, εὔδρομε, ἰοχέαιρα, φιλαγρότι, νυκτερόφοιτε, κλθιςία, 
εὐάντθτε, λυτθρία, ἀρςενόμορφε, Ὀρκία, ὠκυλόχεια, βροτῶν 
κουροτρόφε δαῖμον, ἀμβροτέρα, χκονία, κθροκτόνε, ὀλβιόμοιρε, ἣ 
κατέχεισ ὀρέων δρυμούσ, ἐλαφθβόλε, ςεμνή, πότνια, παμβαςίλεια, 
καλὸν κάλοσ, αἰὲν ἐοῦςα, δρυμονία, ςκυλακῖτι, Κυδωνιάσ, αἰολόμορφε· 
ἐλκέ, κεὰ ςώτειρα, φίλθ, μύςτθιςιν ἅπαςιν εὐάντθτοσ, ἄγουςα καλοὺσ 
καρποὺσ ἀπὸ γαίθσ εἰρήνθν τ᾽ ἐρατὴν καλλιπλόκαμόν κ᾽ ὑγίειαν· 
πέμποισ δ᾽ εἰσ ὀρέων κεφαλὰσ νούςουσ τε καὶ ἄλγθ. 

Απόδοςθ     (από Δρ. Ευαγγελία Δανιιλ) 

Ω βαςίλιςςα, κόρθ του Διόσ με τα πολλά ονόματα, άκουςζ με Σιτανίδα, 
 κορυβϊδθσ, ζνδοξθ, τοξότρια, ςεμνι, εςφ που φζγγεισ ςε όλουσ, κεά 
που κρατάσ λαμπάδα, Δίκτυννα. που προςτατεφεισ τισ γεννιςεισ, ποφ 
ζρχεςαι αρωγόσ (βοθκόσ) ςτουσ πόνουσ του τοκετοφ, ενϊ ι ίδια τουσ 
αγνοείσ, που λφνεισ τισ ηϊνεσ, αγαπάσ τον οίςτρο (τθ μανία), κυνθγζ, 



μασ απαλλάςςεισ από τισ μζριμνεσ, μεγάλθ δρομζα,  τοξεφτρα, φίλθ των 
αγροτϊν, που περιφζρεςαι κατά τθν νφκτα, καταφφγιο των 
βαςανιςμζνων, καταδεκτικι, που φζρεισ τθν λφτρωςθ, ζχουςα 
αρρενωπι μορφι, Ορκία, που  επιταχφνεισ τουσ τοκετοφσ, κεά ποφ 
τρζφεισ τα παιδιά των ανκρϊπων, αγρότιςςα, γιινθ, φόνιςςα κθρίων, 
καλότυχθ, που τριγυρνάσ τα δάςθ των βουνϊν, τοξεφεισ τα ελάφια, 
ςεμνι, ςεβαςτι,  βαςίλιςςα των πάντων, ωραίο βλαςτάρι (του Διόσ), 
που διαμζνεισ εισ τουσ δρυμοφσ,  προςτάτιδα των ςκφλων, Κυδωνιάσ, 
ποικιλόμορφε,  ζλα κεά, και ςϊςε μασ, φίλθ, ευπρόςιτθ με όλουσ τουσ 
μεμυθμζνουσ, που φζρεισ ωραίουσ γιινουσ καρποφσ, τθν αξιζραςτθ 
ειρινθ και τθν υγεία με τουσ ωραίουσ πλοκάμουσ και αποπζμπεισ ςτισ 
κορυφζσ των βουνϊν τισ αςκενείασ και τουσ πόνουσ. 

 

Ρωμαϊκό αντίγραφο του Ελλθνικοφ αγάλματοσ τθσ κεάσ Αρτζμιδοσ, του αρχαίου Ζλλθνα 

γλφπτθ Λεωχάρθ, The Diana of Versailles, a roman copy of a Greek sculpture by Leochares 

(Louvre Museum)) 



Αρχαίοσ φμνοσ γενεκλίων ςτθν κεά Άρτεμθ   

Ὢ  Ὑπζροχθ Θζαινα γενεκλῶν, Ἀκραία Ἄρτεμθ καταδζχου τοῦτον ςεμνὸν 
ὕμνον καὶ ἴςτθ μεγάδωροσ εὐλογίασ εἰσ τὸν γενακλιαηόμενοσ ὑπάρξεωσ 
αὐτοῦ ἐντὸσ ὑλαίου πεδίου. ὺ προςδωρεῖ κορυφαῖον δῶρον 
Ἀνυςιδϊρα ἀφιείθσ δῶρον ὑγίειασ, εὐδαιμονίασ, νοθτικῆσ καὶ ὑλαίασ 
βλαςτθμοςφνθσ, ἀγαλλιάματοσ, εὐκυμίασ, καὶ παντὸσ ἑτζρου ψυχικοῦ ἢ 
ὑλαίου δϊρου ὺ κρίνεισ ὑπὲρ ἀρετοδρομίασ ὑπάρξεωσ. Ἴςτθ ἀρωγὸσ 
ὑπάρξεωσ ταφτθσ καὶ Εὐπλόκαμοσ, ἐκτείνουςα ἄριςτουσ ἀτραποὺσ 
ἀρετῆσ, ἄγουςι εἰσ ἀριςτεῖα αἰϊνια ὡσ ψυχὴ ἐξεικονίηοι ὸν Εὐςτζφανθ 
χάριν. Κακαρὰ Θζαινα, φφλαςςε ἄχραντθ ψυχὴν ἐκ πάςασ κακοςφνθσ. 
Μεγαλϊνυμθ καὶ Ὀλβιόμοιρθ Θζαινα, δωροφόρει ὕψιςτθ εὐδαιμονία 
μοίρασ ὡσ Περαςὶα ἴςτθ ἀρωγὸσ ςκζψεωσ ἐλευςομζνθ ἀςφαλὴσ ἐντὸσ 
ἀναηθτιςεων αὔτθσ. αόφρων δωροφόρει ὑγιῆ ςκζψθν. 
εμνὴ Θζαινα δωροφόρει ςεμνότθτα καὶ ςζβασ εἰσ τοφτθ ὕπαρξθν. Ὢ 
Ἔνδοξθ Θζαινα ἐςὲ ὑμνωδῶ καὶ ἀφιερόω τοῦτον τὸν ὕμνον γενζκλθσ 
πρὸσ Σζι.   

06/29/13--00:59: Αρχαία Ελλθνικι Ευχι Γενεκλίων.  

 http://mythiki-anazitisi.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss 

Απόδοση 

Ω κορυφαία Θεά των γεννιςεων Ακραία Άρτεμθ, δζξου αυτόν τον 

ςεμνό φμνο και χάριςε τθν ευλογία ςου ςε αυτόν που γιορτάηει τθν 

θμζρα τθσ γεννιςεωσ του ςτο υλικό πεδίο τθσ φπαρξθσ, Εςφ που δίνεισ 

το τζλειο δϊρο Ανυςιδϊρα, χάριςε δϊρα υγείασ, ευδαιμονίασ, 

πνευματικισ και υλικισ ανάπτυξθσ, χαράσ, ευκυμίασ,  

και κάκε άλλου ψυχικοφ ι υλικοφ δϊρου που εςφ κρίνεισ για τθν 

αρετοδρομία τθσ υπάρξεωσ. τάςου Βοθκόσ τθσ υπάρξεωσ τοφτθσ 

και Ευπλόκαμοσ, ςτρϊνοντασ άριςτουσ δρόμουσ αρετισ που οδθγοφν 

ςε ζπακλα αιϊνια ϊςτε θ ψυχι να ομοιάηει τθν Ευςτζφανθ χάρθ ου. 

Κακαρά Θεά, κράτα αμόλυντθ τθν ψυχι από κάκε κακό. 

Μεγαλϊνυμθ και Ολβιόμοιρθ Θεά χάριςε τθν μζγιςτθ ευτυχία τθσ 

μοίρασ ωσ Περαςία, βοικθςε τθν ςκζψθ να οδεφει αςφαλισ από τισ 

αναηθτιςεισ τθσ.  αόφρων χάριςε υγιι ςκζψθ. εμνι Θεά δϊριςε τθν 

ςπουδαιότθτα και τον ςεβαςμό ςε τοφτθ τθν φπαρξθ. Ω Ζνδοξθ Θεά 

εςζνα υμνϊ και αφιερϊνω αυτόν τον φμνο τθσ γενζκλιασ μζρασ ςε 

ζνα. http://mythiki-anazitisi.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss 
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ΑΦΡΟΔΚΣΗ 

                    
          Αφροδίτθ τθσ Μιλου( το άγαλμα ευρίςκεται ςτο Μουςείο του Λοφβρου)  

Σήμερα γίνεται προςπάθεια μζςω του www.takeaphroditehome.gr, να 

ξαναγυρίςει το    άγαλμα ςτο τόπο καταγωγήσ του, ςτο ελληνικό νηςί Μήλοσ. 



Η Αφροδίτθ κατά τθν αρχαία Ελλθνικά Μυκολογία  είναι θ κεά 

του ζρωτα, τθσ ομορφιάσ, τθσ ςεξουαλικότθτασ, τθσ θδονισ και 

τθσ τεκνοποίθςθσ. (Βικιπαίδεια) 

 

ΟΡΦΚΝΟ ΤΟΠΟ ΑΦΡΟΔΚΣΗ 
Οφρανία πολφυμνε φιλομμειδισ Άφροδίτθ 
ποντογενισ γενζτειρα κεά φιλοπάννυχε  
ςεμνι νυκτερία ηεφκτειρα  
δολοπλόκε μιτερ Άνάγκθσ' 
πάντα γάρ ζκ ςζκεν ζςτίν 
φπεηεφξω δζ (τε) κόςμον 
καί κρατζεισ τριςςϊν μοιρϊν 
γεννάισ δζ τά πάντα όςςα τ' ζν οφρανϊι ζςτι 
καί ζν γαίθι πολυκάρπωι 
ζν πόντου τε βυκϊι (τε) 
ςεμνι βάκχοιο πάρεδρε τερπομζνθ καλίαιςι 
γαμοςτόλε μιτερ Ζρϊτων 
Πεικοί λεκτροχαρισ κρυφία χαριδϊτι 
φαινομζνθ (τ') άφανισ ζρατοπλόκαμ' εφπατζρεια 
νυμφιδία ςφνδαιτι κεϊν 
ςκθπτροφχε λφκαινα 
γεννοδότειρα φίλανδρε ποκεινοτάτθ βιοδϊτι 
ι ηεφξαςα βροτοφσ άχαλινϊτοιςιν άνάγκαισ 
καί κθρϊν πολφ φφλον 
ζρωτομανϊν φπό φίλτρων' ζρχεο 
Κυπρογενζσ κείον γζνοσ  
είτ' ζν' Όλφμπωι ζςςί κεά βαςίλεια 
καλϊι γικουςα προςϊπωι 
είτε καί εφλιβάνου υρίθσ 
ζδοσ άμφιπολεφεισ 
είτε ςφ γ' ζν πεδίοιςι 
ςφν άρμαςι χρυςεοτεφκτοισ  
Αίγφπτου κατζχεισ ίερισ  
γονιμϊδεα λουτρά 

ι καί κυκνείοιςιν όχοισ 
ζπί πόντιον οίδμα 
ζρχομζνθ χαίρεισ κθτϊν 
κυκλίαιςι χορείαισ 



ι νφμφαισ τζρπθι κυανϊπιςιν 
ζν χκονί Δίθι κίνασ 
ζπ' αίγιαλοίσ ψαμμϊδεςιν 
άλματι κοφφωι' 
 
είτ' ζν Κφπρωι 
άναςςα  τροφϊι ςζο ζνκα 
καλαί τε παρκζνοι άδμθται νφμφαι 
τ' άνά πάντ' ζνιαυτόν φμνοφςιν ςζ 
μάκαιρα καί άμβροτον άγνόν Άδωνιν. 
Ζλκζ μάκαιρα κεά  
μάλ' ζπιρατον είδοσ ζχουςα  
ψυχιι γάρ ςε καλϊ ςεμνιι 
άγίοιςι λόγοιςιν. 

Απόδοςθ 

Ουρανία πολυ-φμνθτε φιλογζλωτθ Αφροδίτθ 
καλαςςογζννθτθ γενετιςια Θεά φιλολονφχτια 
ςεβάςμια νυκτερινι ηεφκτειρα  
δολοπλόκα ανάγκθσ μθτζρα. 

Σα πάντα από ςζνα προζρχονται 
ω ηευκτειρία κόςμου δφναμισ 
που ςτά χζρια ςου κρατάσ 
των τριϊν βαςιλείων τα πεπρωμζνα 

Εςφ γεννάσ όλα όςα εν τω ουρανϊ ευρίςκονται 
και όςα εισ τθν Γαία τθν πολφκαρπον 
και όςα εισ τθσ καλάςςθσ τα βάκθ 

Ω ςεβαςτι πάρεδρε του Βάκχου καλαςςότερπτθ 
χριςιμθ ςτουσ γάμουσ , των Ερϊτων Μθτζρα 
πεικθνία κλινόχαρθ κρυφίασ χαράσ δϊτειρα 
φανερι και αφανζρωτθ ποκεινομάλλα ευπάτειρα 

Νυφικι ςυνδαιτθμόννιςα κεϊν 
ςκθπτροφχε Λφκαινα 
γεννοδότειρα φίλανδρθ ποκεινοτάτθ ηωοδότρα 
θ ηεφουςα τουσ κνθτοφσ με αχαλίνωτεσ ανάγκεσ 
που και των κθρίων τα πολυάρικμα γζνθ 



κάνεισ να ερωτομανοφν ωςάν να ευρίςκονται 
υπό τθν επιρεια φίλτρου μαγικοφ ! 
 
Ζλα κυπρογζννθτθ γζνουσ κεϊκοφ 
είτε είςαι ςτον Όλυμπο όπου ωσ Θεά Βαςίλιςςα 
χαίρεςαι τθν ωραία ςου μορφι 
είτε ςτθσ λιβανομυρωμζνθσ υρίασ 
τισ οδοφσ διαμζνουςα υπθρετείσ 
είτε όταν ςτισ  πεδιάδεσ 
από χρυςοκαμωμζνα άρματα 
τθσ ιερισ Αιγυπτιακισ γθσ 
εποπτεφεισ τα εφφορα εδάφθ 
 
είτε αν με κυκνοιλατα διαςχίηεισ άρματα 
τθ φουςκοκαλαςςιά του ωκεανοφ 
και ερχομζνθ χαροποιείσ τα κιτθ τθσ κάλαςςασ 
που κυκλοτερϊσ για ςζνα χορεφουν 
 
είτε αν τισ μαυρομάτεσ φαιδρφνεισ νφμφεσ 
που ςε γι θλιόλουςτθ, 
ςε αμμουδεροφσ αιγιαλοφσ ξαπλϊνουν 
και για χάρθ ςου χοροπθδοφν με ευκυμία 
 
Είτε ςτθν γενζτειρά ςου τθν Κφπρο 
είςαι βαςίλιςςα με τον ςφντροφό ςου εκεί όπου καλλίγραμμεσ και 
αδάμαςτεσ νφμφεσ 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ υμνοφν 
εςζνα μακαρία Θεά και τον κεϊκό ςου υπζροχο 
και αγνό Άδωνιν. 
 
Ελκζ  Μακαρία Θεά 
εςφ που υπζρτερα αξιζραςτθ μορφι ζχεισ. 
 
Διότι ςε επικαλοφμαι με πνεφμα ταπεινό 
και κακαγιαςμζνουσ λόγουσ. 

(www.naos.20m.com/orfikos-afrodiths.htm) 

 

http://(www.naos.20m.com/orfikos-afrodiths.htm)
http://(www.naos.20m.com/orfikos-afrodiths.htm)


Η ΔΗΟΗΣΡΑ, κεά τθσ γονιμότθτοσ, του γάμου και των γεωργικϊν 

εργαςιϊν, ςφμφωνα με τθν αρχαιοελλθνικι παράδοςθ. Αδελφι του 

Δία. Μαηί του απζκτθςε μια κόρθ, τθν Περςεφόνθ. Ζςμιξε με τον 

Ιαςίωνα και γζννθςε τον Πλοφτωνα (Θεογονία ςτ. 969-974). 

Οι ετιςιεσ μεταβολζσ τθσ βλάςτθςθσ, θ όψθ τθσ γθσ κατά το χειμϊνα 

και τθν άνοιξθ, μεταμορφϊκθκαν ςτθ φανταςία των πρϊτων ανκρϊπων 

ςε μια τραγωδία με κφρια πρόςωπα τθ Διμθτρα και τθν Περςεφόνθ.   

https://www.hellenicmythology.com/demetra.html 

 

 

https://www.hellenicmythology.com/demetra.html
https://www.hellenicmythology.com/demetra.html


Η Ηπιόνθ (αυτι που προςφζρει θπιότθτα - ανακοφφιςθ) ιταν ςφηυγοσ 

του Αςκλθπιοφ, του αρχαίου κεοφ τθσ Ιατρικισ. Ήταν θ μθτζρα των 

κυγατζρων του,  Ιαςϊ, Αίγλθ, Πανάκεια, Τγεία και Ακεςϊ. 

 Η Ηπιόνθ λατρεφτθκε ωσ δευτερεφουςα κεότθτα δίπλα ςτον Αςκλθπιό 

και ιταν θ κεότθτα που κατεφναηε τον πόνο. Αναφζρεται ότι άγαλμα 

τθσ Ηπιόνθσ υπιρχε ςτθν Επίδαυρο, δίπλα ςτο άγαλμα του Αςκλθπιοφ. 

Η Ηπιόνθ κεωρείται από μερικοφσ ωσ κόρθ του Μζροπα του Κϊου, 

ςθμαντικοφ μυκικοφ βαςιλιά τθσ νιςου Κω. Ο Μζρωψ, μετά τον κάνατο 

τθσ αγαπθμζνθσ του ςυηφγου Εκιμειασ, απαρθγόρθτοσ ικελε να δϊςει 

τζλοσ ςτθν βαςανιςτικι ηωι του, τον λυπικθκε όμωσ θ Ήρα και τον 

μεταμόρφωςε ςε αετό, ο οποίοσ πζταξε ψθλά ςτον ουρανό και ο Δίασ 

τον κράτθςε για πάντα εκεί, καταςτερϊνοντάσ τον ςτον Αςτεριςμό του 

Αετοφ.  

www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis

 

  Αςτεριςμόσ του αετοφ. (Λατινικά: Aquila, ςυντομογραφία: Aql), φωτό από Βικιπαίδεια 

http://www.greek-/


Η ΑΚΓΞΗ ιταν ςφμφωνα με τθν παράδοςθ, κόρθ του Αςκλθπιοφ και τθσ 

Ηπιόνθσ (οφδασ) και αδελφι με τθν Τγεία, τθν Ιαςϊ, τθν Ακεςϊ  και 

τθν Πανάκεια, (τισ άλλεσ κόρεσ του Αςκλθπιοφ). Σο όνομά τθσ ςθμαίνει 

αυτι που λάμπει από υγεία, κεότθτα τθσ ομορφιάσ, του μεγαλείου, του 

καυμαςμοφ (μεταφορικά αυτι που ξεχειλίηει από υγεία) και ςε 

μεταφορικό επίπεδο προςδίδει τθν «αίγλθ» του ιατρικοφ 

επαγγζλματοσ. Λατρευόταν ςτθν Επίδαυρο, μαηί με τισ αδελφζσ τθσ. 

(Βικιπαίδεια)  

Η ΑΝΕΩ, ιταν θ κεά τθσ διαδικαςίασ τθσ εποφλωςθσ, το δε όνομά τθσ 
προζρχεται από το αρχαίο ριμα ακζομαι, που ςθμαίνει κεραπεφω. 

 

 

Σε ανάγλσθο απεικονίζεηαι με ηον παηέρα ηης Αζκληπιό και ηις αδελθές ηης, Υγεία, 

Πανάκεια και Ιαζώ.(θωηό από θεογονία, ονομάηων επίζκεψις) 

Η ΚΑΩ ι ΚΗΩ ςτθν Ιωνικι Διάλεκτο, δευτερεφουςα κεότθτα απόλυτα 
ςυνυφαςμζνθ με τθ ίαςθ (κεραπεία), κόρθ του Αςκλθπιοφ και τθσ 
Ηπιόνθσ. Από το όνομά τθσ παράγονται τα : ίαςισ, ίαμα - αγίαςμα, 
ιατρόσ, Ιάςων, ιατόσ, κ.ά. Ο  Παυςανίασ αναφζρει ότι ςτο Αμφιαράειο 
του Ωρωποφ υπιρχε βωμόσ, ζνα από τα πζντε μζρθ του οποίου ιταν 
αφιερωμζνο ςτθν Αφροδίτθ, τθν Πανάκεια, τθν Ιαςϊ, τθν Τγεία και τθν 
Παιωνία Ακθνά. (Παυςανίασ, 1.34.2; Αξηζηνθάλεο, Πινύην). 

Λατρευόταν επίςθσ ςτθν Επίδαυρο και τθν Ακινα.  



τον ναό του Αμφιαράου ςτον Ωρωπό, υπιρχαν ξεχωριςτά λουτρά για 
τουσ άντρεσ και τισ γυναίκεσ, γεγονόσ που επιςθμαίνει τθν 
ςθμαντικότθτα τθσ ςωματικισ κακαριότθτοσ.  Κοντά ςτον ναό υπιρχε 
μαρμάρινθ κλεψφδρα (υδραυλικό ρολόι),  ςπάνιο αρχαιολογικό δείγμα. 

                                               Μουςείο Κυκλαδικισ Σζχνθσ 

Αναλυτικά ο Παυςανίασ (ςυγγραφζασ τθσ περιιγθςθσ τθσ Ελλάδασ) μασ 
ενθμερϊνει για τον βωμό του Αμφιαράειου του Ορωποφ τθσ Αττικισ, 
τον 2ο αιϊνα μ.Χ. «Ο βωμόσ ςτθ μια πλευρά του αναπαριςτά τον 
Ηρακλι, τον Δία και τον κεραπευτι Απόλλωνα, ςτθν δεφτερθ πλευρά. 
αναπαρίςτανται οι ιρωεσ και οι ςφηυγοι των θρϊων, ςτθν τρίτθ πλευρά 
απεικονίηεται θ Εςτία, ο Ερμισ και ο Αμφιάραοσ και τα παιδιά του 
Αμφίλοχου, ςτο τζταρτο τμιμα του βωμοφ αναπαρίςταται θ Αφροδίτθ 
και θ Πανάκεια, θ Ιαςϊ, θ Τγεία και θ Ακθνά θ κεραπεφτρια 



 

                        Λεπτομζρεια από ελλθνικό αμφορζα, (φωτό από Βικιπαίδεια)                         

Η πζμπτθ πλευρά είναι αφιερωμζνθ ςτισ Νφμφεσ και ςτον Πάνα, ςτουσ 
ποταμοφσ Αχελϊο και Κθφιςςό. Ο  Αριςτοφάνθσ αναφζρεται με 
χιοφμορ ςτον «Πλοφτο», για τθν Ιαςϊ. Η Ιαςϊ είχε πολλά παιδιά. 
(Βικιπαίδεια) 

τθν κεογονία του Ηςιόδου αναφζρεται : «τρεῖσ δζ οἱ Εὐρυνόμθ 

Χάριτασ τζκε καλλιπαρῄουσ, Ὠκεανοῦ κοφρθ, πολυιρατον εἶδοσ ἔχουςα, 

Ἀγλαΐθν τε καὶ Εὐφροςφνθν, Καλίθν τ᾽ ἐρατεινιν», θ Ευρυνόμθ γζννθςε 

τισ 3 Χάριτεσ, Αγλαΐα,  Ευφροςφνθ και Κάλεια. 



 

Χαρακτικό των αρχϊν του περαςμζνου αιϊνα. Σο πρωτότυπο ευρίςκετο ςτο Μουςείο Pio 

Clemens, Ρϊμθ : «Ὁ Αςκλθπιὸσ μεταξὺ του Ερμι καὶ τριϊν Χάριτων (Λαςὼ, Τγεία καὶ 

Πανάκεια)». 

ε μεταγενζςτερα ζργα, λόγω καλλιτεχνικισ ι περιγραφικισ 

απεικόνιςθσ, ωσ 3 Χάριτεσ ςτθν υπθρεςία του Αςκλθπιοφ, αναφζρονται 

οι Ιαςϊ, Τγεία και Πανάκεια 

 

The Three Graces Battista Naldini.jpg, from Wikimedia Commons, the free media                    

repository   

 



 
                 Οι τρεισ χάριτεσ, ζργο του Αντόνιο Κανόβα, Μουςείο Ερμιτάη  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%AC%CE%B6


Η ΠΑΠΑΝΕΚΑ  με τθν ζννοια τθσ κεραπείασ (ι βοτανοκεραπείασ) για 
κάκε νόςο. Λατρευόταν κυρίωσ ςτον Ωρωπό Αττικισ, ςτθν Κάλυμνο, 
ςτθν Κω, κ.α. Άγαλμά τθσ ευρίςκετο και ςτο Αςκλθπιείο Ακθνϊν. Επειδι 
εκεωρείτο ωσ κεά ικανι να κεραπεφει κάκε νόςο, το όνομά τθσ 
διαδόκθκε γριγορα ςε όλεσ τισ Ελλθνικζσ πόλεισ, ειδικότερα ςε 
φάρμακα ικανά να κεραπεφουν αν όχι όλεσ τισ νόςουσ, τουλάχιςτον τισ 
περιςςότερεσ από αυτζσ. Ακόμθ και ςιμερα, κάκε ιδεατό φάρμακο, για 
το οποίο επικρατεί θ αντίλθψθ ότι κεραπεφει κάκε νόςο ςωματικι, 
οργανικι ι ψυχικι, ονομάηεται πανάκεια, κακϊσ ο όροσ αυτόσ 
χρθςιμοποιείται και για κάκε τι που λφνει όλα τα προβλιματα. 

https://kapodistria-httpsxolianewsblogspotcom.blogspot.com/2011/07/blog-post_26.htm 

 
Η Παλάθεηα (ζην θέληξν) ρνξεγεί θάξκαθν ζε έλα παηδί (Δηθόλα ηνπ Βεξνλέδνπ 

ηαηξνύ,  J. Gazola, ηκήκα ελόο μπιόγιππηνπ, 1716), θωηό από Βηθηπαίδεηα. 

 

Η Παλάθεηα είρε, επίζεο ηέζζεξεηο αδειθνύο, ηνλ Πνδαιείξην, έλαο από 

ηνπο δύν βαζηιείο ηεο Τξίθθεο (ζηελ Θεζζαιία), ν νπνίνο είρε 

https://kapodistria-httpsxolianewsblogspotcom.blogspot.com/2011/07/blog-post_26.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Panacea.jpg


εθπαηδεπηεί ζηελ Γηαγλωζηηθή (Παζνινγία), ηνλ Μαράνλα, ηνλ άιιν 

βαζηιέα ηεο Τξίθθεο, ν νπνίνο ήηαλ θεκηζκέλνο ρεηξνύξγνο, ηνλ 

Τειέζθνξν, ν νπνίνο αθηέξωζε ηελ δωή ηνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ 

Αζθιεπηνύ θαη ηνλ Άξαην, ηνλ Έιιελα ήξωα απειεπζεξωηή ηεο 

Σηθπώλνο. (Βηθηπαίδεηα) 

Η Παλάθεηα κλεκνλεύεηαη θαη ζηελ αξρή ηνπ Όξθνπ ηνπ Ιππνθξάηε :  

«Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰθτρὸν καὶ Ἀςκλθπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ 
κεοὺσ πάντασ τε καὶ πάςασ ἵςτορασ ποιεφμενοσ ἐπιτελζα ποιιςειν κατὰ 
δφναμιν καὶ κρίςιν ἐμὴν ὅρκον τόνδε καὶ ξυγγραφὴν τινδε.» 

Ορκίηομαι ςτον (κεό) ιατρό Απόλλωνα και ςτον (κεό) Αςκλθπιό και 
ςτθν Τγεία και ςτθν Πανάκεια και ςε όλουσ τουσ κεοφσ των οποίων τθν 
μαρτυρία επικαλοφμαι, ότι κα εκτελζςω κατά το δυνατόν και ςφμφωνα 
με τθν κρίςθ μου τον όρκο αυτό και τθν ςυμφωνία αυτι. 

Η ΤΓΕΚΑ, ςτθν Μυκολογία είναι αδελφι ι ςφηυγοσ του Αςκλθπιοφ και 

κατά άλλθ εκδοχι, κόρθ του Αςκλθπιοφ και τθσ Ηπιόνθσ. Ο Ορφικόσ 

φμνοσ ςτθν κεοποιθμζνθ Τγεία, πιςτοποιεί τθν μεγάλθ ςθμαςία που 

ζδιναν θ αρχαίοι  Ζλλθνεσ ςτθν κυρίαρχθ των πάντων υγεία και που 

χωρίσ αυτιν, όλα είναι ανϊφελα, αλλά όχι ακατανίκθτα. 

                ΟΡΦΙΚΟ ΎΜΝΟ ΥΓΕΙΑ (Ορφικά Πασά) 

 

Ἱμερόεςς᾽, ἐρατή, πολυκάλμιε, παμβαςίλεια, κλῦκι, μάκαιρ᾽ Ὑγίεια, 
φερόλβιε, μῆτερ ἁπάντων· ἐκ ςέο γὰρ νοῦςοι μὲν ἀποφκινύκουςι 
βροτοῖςι, πᾶσ δὲ δόμοσ κάλλει πολυγθκὴσ εἵνεκα ςεῖο, καὶ τέχναι 



βρίκουςι· ποκεῖ δέ ςε κόςμοσ, ἄναςςα, μοῦνοσ δὲ ςτυγέει ς᾽ Ἀίδθσ 
ψυχοφκόροσ αἰεί, ἀικαλήσ, εὐκταιοτάτθ, κνθτῶν ἀνάπαυμα·ςοῦ γὰρ 
ἄτερ πάντ᾽ ἐςτὶν ἀνωφελῆ ἀνκρώποιςιν· οὔτε γὰρ ὀλβοδότθσ πλοῦτοσ 
γλυκερὸσ καλίθιςιν, οὔτε γέρων πολύμοχκοσ ἄτερ ςέο γίγνεται ἀνήρ 
πάντων γὰρ κρατέεισ μούνθ καὶ πᾶςιν ἀνάςςεισ. ἀλλά, κεά, μόλε 
μυςτιπόλοισ ἐπιτάρροκοσ αἰεὶ ῥυομένθ νούςων χαλεπῶν κακόποτμον 
ἀνίθν. 

Απόδοςθ 

Εςφ πολυπόκθτθ, αξιζραςτθ, που ηωογονείσ τα πάντα, βαςίλιςςα των 
πάντων, άκουςε με, μακάρια Τγεία, εςφ που φζρεισ τθν ευτυχία, μθτζρα 
όλων, γιατί αφ’ ενόσ, από ςζνα αφανίηονται οι αςκζνειεσ των 
ανκρϊπων, 
και αφ’ ετζρου, κάκε ςπίτι πάλι ανκοφορεί, εξ αίτιασ ςου, γεμάτο χαρά, 
και φορτωμζνο από τζχνεσ, ο δε κόςμοσ  ςε ποκεί, βαςίλιςςα, και μόνον 
ο Άδθσ ο πάντοτε κανατθφόροσ ςε μιςεί, πάντα καλερι,  ςε εςζνα 
περιςςότερο από όλουσ απευκφνονται οι κνθτοί, για να 
ανακουφιςκοφν, 
γιατί χωρίσ εςζνα όλα είναι ανϊφελα για τουσ ανκρϊπουσ 
κακϊσ, οφτε ο γλυκφσ Πλοφτοσ, ποφ δίδει τα αγακά,  
οφτε ο άνδρασ που μόχκθςε (κόπιαςε)  πολφ, γίνεται χωρίσ εςζνα, 
γζρων,  
γιατί εςφ μόνο, κυριαρχείσ ςε όλουσ, και ςε όλα βαςιλεφεισ.  
Αλλά, κεά, προςζτρεξε ςτουσ μφςτεσ πάντοτε βοθκόσ, και ςϊηε μασ από 
των φοβερϊν αςκενειϊν τθν κακοτυχία.  

                                                             (απόδοςθ Δρ. Εσαγγελία Δανιήλ) 
 

Ο μυκικόσ  βαςιλζασ - νομοκζτθσ Λυκοφργοσ ςτθν αρχαία πάρτθ 

κζςπιςε μζτρα για τθν ςκλθραγωγία του ςϊματοσ, ο δε Ιπποκράτθσ 

αναφζρει : «άςκθςισ φγιείθσ, άκορίθ τροφισ, άοκνίθ πόνων», δθλαδι 

ςτθν ςθμαντικότθτα τθσ άςκθςθσ για τθν υγεία, ςτθν λιψθ τροφισ με 

μζτρο και ςτθν εργατικότθτα.  Με το ζργο του «Περί αερίων, υδάτων 

και τόπων» ζκεςε τισ βάςεισ τθσ υγείασ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

Όλοι οι μεγάλοι Ζλλθνεσ φιλόςοφοι τθσ αρχαιότθτασ, Πλάτων, 

Αριςτοτζλθσ, κ.ά. προζτρεπαν ςτθν διατιρθςθ τθσ ςωματικισ υγείασ και 

μζςω τθσ ςωματικισ άςκθςθσ.  Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ ςτα αρχιτεκτονικά 

ςχζδια χωροκζτθςθσ των πόλεων, κεωροφςαν απαραίτθτθ τθν 



ανζγερςθ καλλιμάρμαρων πθγϊν, λουτρϊν, υδραγωγείων και 

αποχετευτικοφ ςυςτιματοσ. Η καφςθ κείου (κειαφιοφ) ι άλλων 

αρωματικϊν ουςιϊν ιταν ςυνθκιςμζνθ και διαδεδομζνθ πρακτικι 

απολφμανςθσ, κακϊσ  και το άναμμα φωτιάσ  ςτουσ δθμόςιουσ 

δρόμουσ, για να κακαρίηει ο αζρασ. Κατά τθ διάρκεια του λοιμοφ 

(μολυςματικι αςκζνεια με ςυνικωσ κανατθφόρο ζκβαςθ) των Ακθνϊν, 

τα πτϊματα αποτεφρϊνονταν κατά ςωροφσ. (Unknown, 19th July 2013, 

www.nea-acropoli-athens.gr/arthra/...ygeia) 

Η Τγεία αποτζλεςε κζμα πολλϊν καλλιτεχνικϊν αναπαραςτάςεων, που 
οι περιςςότερεσ ςϊηονται μζχρι ςιμερα. Σα αγάλματα τθν 
αναπαριςτοφν  ςαν μία ςφριγθλι κοπζλα που χαμογελά και γζρνει το 
κεφάλι τθσ ελαφρά προσ τα δεξιά ι αριςτερά. ε πολλζσ αγαλματικζσ 
ςυνκζςεισ  ο κεόσ Αςκλθπιόσ απεικονίηεται μαηί με τθν Τγεία 

 «Υγεία, πρεςβίςτα μακάρων μετά ςοφ ναίομι το λειπόμενον βιοτάσ, ςυ 
δε μοι πρόφρων ςφνοικοσ εί γάρ τισ ι πλοφτου ι τεκζων είθσ. Ή τάσ 
ιςοδαίμονοσ ανκρϊποισ βαςιλθίδοσ αρχάσ ι πόκων, οφσ κρυφίοισ 
Αφροδίτασ άρκυςιν κθρεφομεν, ι εί τισ άλλα κεόκεν ανκρϊποιςι τζρψισ 
ι πόνων αμπνοά πζφανται, μετά ςείο, μάκαιρ’ Τγεία, τζκαλε ϋϋαντα και 
λάμπει Χαρίτων ζαρ. ςζκεν δζ χωρίσ οφ τισ εφδαίμων ζφυ». Υμνοσ προσ 
τθν Τγεία, Αρίφρων. (Aristoteles-Archiv Institut für Griechische und 
Lateinische Philologie Freie Universität Berlin Habelschwerdter Allee 45 
D-14195 Berlin) 

Απόδοςθ (Δρ. Ευαγγελία Δανιιλ) 

Τγεία, εςφ που είςαι θ πιο ςεβάςμια μεταξφ των μακάρων, ασ μοιραςτϊ 
μαηί ςου το υπόλοιπο τθσ ηωισ μου, ασ είςαι θ πρόκυμθ ςυγκάτοικόσ 
μου, μαηί με τθν ευμάρεια και τθν ευχι των γονζων. Είτε κυνθγάμε τισ 
ιςόκεεσ βαςιλικζσ τιμζσ (βαςιλικι εξουςία), είτε  τουσ κρυφοφσ πόκουσ 
τθσ Αφροδίτθσ, είτε άλλθ κεόςταλτθ χαρά ι  ανακοφφιςθ από τον πόνο, 
μαηί ςου μακάρια κεά όλα κάλλουν και θ άνοιξθ των Χαρίτων λάμπει, 
χωρίσ εςζνα κανζνασ δεν υπιρξε ευτυχιςμζνοσ. 

Σισ πρϊτεσ αναφορζσ του ονόματόσ τθσ, τισ βρίςκουμε ςτα Ομθρικά 

ζπθ. Αρχικά δεν είναι παρά θ προςωποποίθςθ μιασ αφθρθμζνθσ ιδζασ 

και δινόταν ωσ προςδιοριςτικό άλλων κεοτιτων και ιδιαίτερα τθσ κεάσ 

Ακθνάσ. Με το πζραςμα του χρόνου απζκτθςε ςυγκεκριμζνθ μορφι. 



Όταν κεωρικθκε οριςτικά κόρθ του Αςκλθπιοφ, απζκτθςε και αυτι το 

ίδιο ςφμβολο, δθλαδι το φίδι και τιμάται ςχεδόν ιςότιμα δίπλα ςτον 

πατζρα τθσ. Σο ςφμβολο αυτό τθ ςυνοδεφει ςε όλεσ τισ 

αναπαραςτάςεισ τθσ, ςτισ οποίεσ  ι το κρατά ςτο ζνα τθσ χζρι ι το 

τυλίγει γφρω από το ςϊμα τθσ  ι το ζχει δίπλα τθσ. 

Η λατρεία τθσ απζκτθςε μεγάλθ αίγλθ ςτθν Ακινα τον 5ο αιϊνα π.Χ 
Λατρευόταν επίςθσ ςτθν Κόρινκο, ςτθν Επίδαυρο, ςτθν Σεγζα, ςτθ 
Μεγαλόπολθ, ςτθ Μαντίνεια, ςτθν Πζργαμο, κ.τ.λ.  

τθν ιερό τθσ Σιτάνθσ τθσ Πελοποννιςου, οι γυναίκεσ προςζφεραν 
κυςία τα μαλλιά τουσ, που τα κρεμοφςαν ςτο λατρευτικό άγαλμα τθσ 
κεάσ. 

 

Προτομι τθσ κεάσ Τγείασ από Πεντελικό μάρμαρο, 2οσ αιϊνασ  μ.Χ (Palazzo Altemps, 

Rome), https://www.ancient.eu/image/4435/( Mark Cartwright) 

https://www.ancient.eu/user/markzcartwright/
https://www.ancient.eu/image/4435/hygieia-palazzo-altemps/


 

  

Ρωμαϊκό Άγαλμα τθσ κεάσ Τγείασ. Πικανό αντίγραφο  του αυκεντικοφ αγάλματοσ 

του 2ου αιϊνα π.Χ . (Μουςείο Βατικανοφ, Ρϊμθ). 

https://www.ancient.eu/image/1299/hygieia-vatican-museums/
https://www.ancient.eu/image/1299/hygieia-vatican-museums/


Ο Stafford υποςτθρίηει ότι, το 420 π.Χ θ Τγεία εμφανίηεται ωσ αυτόνομθ 

κεά, όταν φτάνει μαηί με τον Αςκλθπιό ςτθν Ακινα, από τθν Επίδαυρο.  

Αντίκετα θ Jayne, υποςτθρίηει ότι θ Τγεία εμφανίηεται νωρίτερα ςτθν 
Ακινα. Σο μνθμείο Σθλζμαχοσ (αρχζσ 4ου αιϊνα π.Χ), δίνει μια πολφ 
λεπτομερι περιγραφι τθσ προζλευςθσ τθσ Λατρείασ του Αςκλθπιοφ. το 
μνθμείο βρίςκεται ο Αςκλθπιόσ όρκιοσ, ςτα δεξιά του μία γυναικεία 
μορφι κακιςμζνθ πάνω ςε ζνα τραπζηι (Τγεία) και κάτω από αυτιν είναι 
ζνασ ςκφλοσ. τα αριςτερά, υπάρχει μία μικρότερθ αρςενικι μορφι, που 
ςθκϊνει τα χζρια ςαν να προςεφχεται. Αυτόσ πικανόν είναι ο Σθλζμαχοσ. 
Σο Αςκλθπιείο, το ιερό προσ τιμιν του κεοφ Αςκλθπιοφ και τθσ κόρθσ του 
Τγείασ, βρίςκεται ςτα δυτικά του Διονυςιακοφ Κεάτρου και 
καταλαμβάνει τον χϊρο ανάμεςα ςτον αρχαίο Περίπατο και τον Λερό 
Βράχο τθσ Ακρόπολθσ. Λδρφκθκε το ζτοσ 420/19 π. Χ. από τον Ακθναίο 
πολίτθ Σθλζμαχο τον Αχαρνζα. Σο χρονικό τθσ ίδρυςισ του αναγράφεται 
ςτο Μνθμείο του Σθλεμάχου, μια ενεπίγραφθ, αμφίγλυφθ, μαρμάρινθ 
ςτιλθ με ψθλό κορμό, που επιςτζφεται από ανάγλυφουσ πίνακεσ με 
παραςτάςεισ από τθν άφιξθ του κεοφ ςτθν Ακινα από τθν Επίδαυρο και 
τθν υποδοχι του, από τον πιςτό Σθλζμαχο, ςτο νεοϊδρυκζν ιερό τθσ 
Νότιασ κλιτφοσ τθσ Ακρόπολθσ.  
 
το ςυγκρότθμα των οικοδομθμάτων του ιεροφ περιλαμβάνονται ο ναόσ 
και ο βωμόσ του κεοφ κακϊσ επίςθσ και δφο ςτοζσ, θ Δωρικι τοά που 
λειτουργοφςε ωσ εγκοιμθτιριον για τθ διανυκτζρευςθ των αςκενϊν ςτο 
Αςκλθπιείο και τθ καυματουργι (μζςω των ονείρων) κεραπεία τουσ από 
το κεό και θ Λωνικι τοά που χρθςίμευε ωσ καταγϊγιον δθλαδι 
εςτιατόριο και κατάλυμα των ιερζων του Αςκλθπιείου αλλά και των 
επιςκεπτϊν του. 
 
Θ Δωρικι τοά, ςτα ανατολικά του τεμζνουσ, ιδρφκθκε ςφμφωνα με τισ 
επιγραφικζσ μαρτυρίεσ το 300/299 π. Χ. και ιταν διϊροφθ με 17 
δωρικοφσ κίονεσ ςτθν πρόςοψι τθσ. υμπεριλάμβανε ςτο ανατολικό τθσ 
άκρο τθν Λερά Κρινθ και ςτο δυτικό τθσ άκρο τον Λερό Βόκρο. Θ Λερά 
Κρινθ είναι μια μικρι ςπθλιά μζςα ςτον βράχο, ςτθν οποία υπάρχει 
πθγι, προχπόκεςθ για τθν ίδρυςθ του Αςκλθπιείου, εφόςον το νερό, με 
τθν εξαγνιςτικι και κεραπευτικι του δφναμθ αποτελεί πρωταρχικό 
ςτοιχείο τθσ λατρείασ του κεοφ. Ο Λερόσ Βόκροσ, ζνα βακφ όρυγμα με 
πολυγωνικι τοιχοδομία βρίςκεται ςτον δεφτερο όροφο τθσ Δωρικισ 
τοάσ και χρονολογείται ςτο τελευταίο τζταρτο του 5ου αι. ε αυτόν 
τελοφνταν πικανϊσ τα Θρϊα, οι κυςίεσ προσ τουσ χκόνιουσ κεοφσ και 



τουσ ιρωεσ, οι οποίεσ μαρτυροφνται επιγραφικά. 
 
Θ Λωνικι τοά, ςτα δυτικά του τεμζνουσ, χρονολογείται επίςθσ ςτο 
τελευταίο τζταρτο του 5ου αι. π. Χ. Πρόκειται για ζνα ιςόγειο κτίριο με 
τζςςερα δωμάτια και ιωνικι κιονοςτοιχία ςτθν πρόςοψι του. τα 
ρωμαϊκά χρόνια, για να καλυφκοφν οι ανάγκεσ τθσ ολοζνα και 
μεγαλφτερθσ προςζλευςθσ των πιςτϊν ςτο Αςκλθπιείο, προςτζκθκε μια 
ακόμα βοθκθτικι ςτοά ςτα νότια του τεμζνουσ, θ ονομαηόμενθ Ρωμαϊκι 
τοά.  
Σο ιερό οριοκετοφςε, ςτθν δυτικι του πλευρά, περίβολοσ με πρόπυλο, 
για τθν πρόςβαςθ των επιςκεπτϊν από τθν αρχαία οδό του Περιπάτου 
ςτο χϊρο του Αςκλθπιείου. φμφωνα με τισ επιγραφικζσ μαρτυρίεσ το 
πρόπυλο ανακαινίςτθκε ςτα Ρωμαϊκά χρόνια. 
 
τισ αρχζσ του 6ου αι. μ. Χ., όταν θ χριςτιανικι λατρεία διαδζχκθκε τθν 
αρχαία, όλα τα μνθμεία του Αςκλθπιείου εντάχκθκαν ςτο ςυγκρότθμα 
μιασ μεγάλθσ, τρίκλιτθσ παλαιοχριςτιανικισ βαςιλικισ. τα Βυηαντινά 
χρόνια (11οσ και 13οσ αι.) δφο μικρότεροι, μονόκλιτοι ναοί κατζλαβαν τθ 
κζςθ τθσ βαςιλικισ ενϊ ο τελευταίοσ από αυτοφσ λειτοφργθςε μάλλον ωσ 
το κακολικό μιασ μικρισ μονισ. 
 
το Αςκλθπιείο πραγματοποιικθκαν από το 2002 οι τμθματικζσ 
αναςτθλϊςεισ του δυτικοφ άκρου τθσ πρόςοψθσ του ιςογείου τθσ 
Δωρικισ τοάσ, του δωματίου του Λεροφ Βόκρου ςτον πρϊτο όροφο τθσ 
Δωρικισ τοάσ και του ναοφ του Αςκλθπιοφ. Τπουργείο Πολιτιςμοφ. 
(υντάκτθσ, Βάντα Παπαευκυμίου, αρχαιολόγοσ Εφ. Α. Ακ., Ροηαλία 
Χριςτοδουλοποφλου, Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΤΜΑ). 

 

 Θ Jayne λζει ότι παρόλο που θ Τγεία και ο Αςκλθπιόσ ιρκαν από τθν 

Επίδαυρο ςτθν Ακινα, θ Τγεία ζχει τθν δικι τθσ ανάπτυξθ. τθν Ακινα 

εκτόσ από τθν λατρεία τθσ Τγείασ, λατρεφεται και θ Ακθνά με το 

προςωνφμιο Τγεία. Ο Πλοφταρχοσ αναφζρει ότι κατά τθν οικοδόμθςθ 

τθσ Ακρόπολθσ, ςυνζβθ ζνα παράξενο ατφχθμα, το οποίο κατζδειξε ότι θ 

κεά, δεν ιταν αντίκετθ προσ το ζργο, αλλά αρωγόσ τθσ προςπάκειασ για 

τθν περάτωςθ και τθν τελειότθτα του ζργου. Ζνασ από τουσ τεχνίτεσ, ο 

γρθγορότεροσ από όλουσ, γλιςτρϊντασ ζπεςε από μεγάλο φψοσ και θ 

εκτίμθςθ των τραυμάτων του δεν άφθνε περικϊρια αποκατάςταςθσ και 



κεραπείασ. Ο Περικλισ ιταν πολφ ςτεναχωρθμζνοσ για το ςυμβάν , 

αλλά θ κεά εμφανίςτθκε το βράδυ ςτον φπνο του και του υπζδειξε 

κεραπεία, τθν οποία εφάρμοςε ο Περικλισ και ςε ςφντομο χρονικό 

διάςτθμα ο τεχνίτθσ κεραπευμζνοσ, με τθν υπόδειξθ τθσ κεάσ, 

επανιλκε ςε πλιρθ δραςτθριότθτα. 

 (Πλοφταρχοσ, Περικλισ 13.8) Ancient History Encyclopedia    

 

 

 

  Hygeia, Athenian red-figure hydria C5th B.C., British Museum 
        



                   

 

                            Θ Τγεία από Πεντελικό μάρμαρο, Μουςεία Καπιτωλίου 



Η υγεία είναι ο παράγοντασ που μετράει τθν φυςικι, ψυχολογικι ι 
ακόμα και τθν πνευματικι κατάςταςθ ενόσ ηϊντοσ οργανιςμοφ. 
φμφωνα με τον οριςμό που διατυπϊκθκε ςτο καταςτατικό του 
Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Τγείασ (1946) θ υγεία είναι «θ κατάςταςθ τθσ 
πλιρουσ ςωματικισ, ψυχικισ και κοινωνικισ ευεξίασ και όχι μόνο θ 
απουςία αςκζνειασ ι αναπθρίασ». Ζτςι λοιπόν, θ ζννοια τθσ υγείασ, δεν 
αποδίδεται μόνο από τθν ιατρικι, αλλά και από άλλουσ παράγοντεσ 
όπωσ είναι το περιβάλλον, θ οικονομία, θ εργαςία κ.α. (Βικιπαίδεια) 

H ΗΒΗ, κόρθ του Δία και τθσ Ήρασ και ςφηυγοσ του Ηρακλι, μετά τον 
κάνατό του, είναι θ ακτινοβολοφςα και φεγγοβόλα προςωποποίθςθ τθσ 
ηωντάνιασ και τθσ αιϊνιασ νεότθτασ, επιφορτιςμζνθ να προμθκεφει 
τουσ κεοφσ με νζκταρ και αμβροςία και ζτςι να ςυντθρεί τθν υγεία, τθν 
ευεξία τουσ και τθν αμετάβλθτθ αιωνιότθτά τουσ. 

 

                                                                 Ιβθ (φωτό από Βικιπαίδεια) 

Είναι αδελφι του Άρεωσ, τθσ Ειλεικυίασ και του Ηφαίςτου. Βαςικό 
χαρακτθριςτικό τθσ είναι θ αιϊνια νεότθτα, το αιϊνιο κάλλοσ και το 



αιϊνιο ςφρίγοσ, θ προςωποποίθςθ τθσ υγείασ και γι' αυτό ζχει τα 
προςωνφμια χρυςόκρονοσ, χρυςοςτζφανοσ και χρυςοπζδιλοσ, 
ακτινοβολϊντασ και λάμποντασ όπωσ λάμπει ο χρυςόσ. (delphys.gr) 

Η ΗΟΚΙΕΑ είναι Θεότθτα που λατρευόταν ςτο Κάςταβο τθσ 
χερςονιςου τθσ Καρίασ. Εκεί υπιρχε ονομαςτό ιερό τθσ, ςτο οποίο 
πιγαιναν αςκενείσ για να κεραπευκοφν. Προςζφεραν ςτθ κεά το 
«μελίκρατον» (μζλι με γάλα), ενϊ οι ίδιοι απαγορευόταν να πίνουν 
κραςί. Επίςθσ, απαγορευόταν θ είςοδοσ ςε όςουσ είχαν φάει χοιρινό 
κρζασ.  

 

ΔΑΟΚΑ 

Η Δαμία ιταν αρχαία ελλθνικι δευτερεφουςα κεότθτα, ιταν θ κεά Ώρα 

(εποχι) τθσ γόνιμθσ γθσ, προςτάτθσ τθσ γονιμότθτασ, από τισ 

παλαιότερεσ του ελλθνικοφ χϊρου, που λατρεφονταν, μαηί με 

τθν Αυξθςία, ςφμφωνα με τθν παράδοςθ που διζςωςε ο Ηρόδοτοσ, ςε 

πολλζσ πόλεισ όπωσ ςτθν Επίδαυρο, τθν Αίγινα, τθν πάρτθ και τθν 

Σροιηινα, όπωσ επιμαρτυρεί και ο Παυςανίασ. φμφωνα με τον μφκο, θ 

Δαμία και θ Αυξθςία είχαν ζρκει ςτθν Σροιηινα από τθν Κριτθ. Εκεί 

κανατϊκθκαν με λικοβολιςμό επειδι αναμίχκθςαν ςε κάποια 

αναταραχι, που ςυνζβθ ςτθν πόλθ. 

Φαίνεται όμωσ ότι θ Δαμία λατρεφονταν ιδιαίτερα και ςτισ Κυκλάδεσ. 

υγκεκριμζνα ςτθ Θιρα, (αντορίνθ), λατρευόταν, ςφμφωνα με τουσ 

αρχαιολόγουσ, ωσ προςτάτθσ των εγκφων και των λεχώνων, μάλιςτα 

νότια του αρχαίου ναοφ του Καρνείου Απόλλωνα βρζκθκε ςε βράχο θ 

εγχάρακτθ επιγραφι "ΛΟΧΑΙΑ ΔΑΜΙΑ". 

Ο Ηρόδοτοσ αναφζρει ότι, όταν είχε πζςει λοιμόσ ςτθν Επίδαυρο οι 

κάτοικοί τθσ ηιτθςαν χρθςμό από τθν Πυκία, για να τουσ υποδείξει τον 

τρόπο, να απαλλαγοφν από αυτόν. Η Πυκία τουσ ςυμβοφλευςε να 

καταςκευάςουν αγάλματα ςτθν Δαμία και ςτθν Αυξθςία από ξφλο 

ιμερθσ ελιάσ. Οι Επιδαφριοι προμθκεφτθκαν το ξφλο για τθν καταςκευι 

των αγαλμάτων από τουσ Ακθναίουσ και ςυμφϊνθςαν να προςφζρουν 

κάκε χρόνο κυςία ςτθν Ακθνά Πολιάδα και τον Ερεχκζα. ((Βικιπαίδεια, 

κεογονία-ονομάτων επίςκεψισ). 



Ηρόδοτοσ, ιςτορίεσ 5. 82. 1οσ (Ζλλθνασ ιςτορικόσ C5th B.C.): 

"Αυτι ιταν θ αρχι του μακρόχρονου χρζουσ των Αιγινθτϊν (κατοίκων 

τθσ νιςου Αίγινασ) εναντίον των Ακθναίων. Θ γθ των Επιδαυρίων 

(Επίδαυροσ) δεν ζφερε κανζνα προϊόν, γι 'αυτό ηιτθςαν από το Μαντείο 

των  Δελφϊν χρθςμό ςχετικά με αυτι τθν καταςτροφι και θ ιζρεια του 

Μαντείου τουσ είπε να δθμιουργιςουν εικόνεσ τθσ Δαμιανισ (Δαμίασ) 

και τθσ Αυξθςίασ, λζγοντασ ότι αν το ζκαναν, θ τφχθ τουσ κα ιταν 

καλφτερθ. Οι Επιδαφριοι ρϊτθςαν, επίςθσ, αν ζπρεπε να κάνουν τισ 

εικόνεσ από χαλκό ι από πζτρα και θ ιζρεια να τουσ είπε να τισ φτιάξουν      

από ξφλο καλλιεργοφμενθσ ελιάσ. Ζτςι οι άντρεσ τθσ Επιδαφρου ηιτθςαν 

από τουσ Ακθναίουσ να τουσ επιτρζψουν να κόψουν μερικζσ ελιζσ, 

υποκζτοντασ ότι οι ελιζσ εκεί ιταν άγιεσ, γιατί εκείνθ τθν εποχι δεν 

υπιρχαν ελιζσ, εκτόσ από τθν Ακινα. Οι Ακθναίοι ςυμφϊνθςαν να 

δϊςουν τα δζντρα, αν οι Επίδαυριοι πλιρωναν ετιςιεσ ιερζσ ειςφορζσ 

ςτθν Ακθνά, τθ κεά τθσ πόλθσ, και ςτον Ερεχκζα. Όταν ζκαναν εικόνεσ 

από αυτζσ τισ ελιζσ, θ γθ τουσ ζφερε καρποφσ και εκπλιρωςαν τθ 

ςυμφωνία τουσ με τουσ Ακθναίουσ. Οι Αιγινιτεσ, οι οποίοι υπόκειντο 

ςτουσ Επιδαφριουσ κάποια ςτιγμι άρχιςαν να καταςκευάηουν πλοία και 

επαναςτάτθςαν εναντίων των Επιδαυρίων. Κατά τθ διάρκεια αυτοφ του 

αγϊνα, ζκαναν μεγάλεσ ηθμιζσ ςτουσ Επιδαφριουσ και ζκλεψαν τισ 

εικόνεσ τουσ τθσ Δαμίασ και τθν Αυξθςίασ, τισ οποίεσ ζβαλαν ςτθ μζςθ 

τθσ πατρίδασ τουσ ςε ζνα μζροσ που ονομάηεται Οία, περίπου 20 μίλια 

μακριά από τθν πόλθ τουσ. Αφοφ τισ τοποκζτθςαν ςε αυτόν τον τόπο, 

ηιτθςαν τθν εφνοιά τουσ με κυςίεσ και γυναικείεσ χορωδίεσ ςε ςατιρικό 

και καταχρθςτικό τρόπο.  Όταν οι εικόνεσ αυτζσ εκλάπθςαν, οι 

Επιδαφριοι ζπαψαν να εκπλθρϊνουν τθ ςυμφωνία τουσ με τουσ 

Ακθναίουσ. τθ ςυνζχεια, οι Ακθναίοι ζςτειλαν ζνα κυμωμζνο μινυμα 

ςτουσ Επιδαφριουσ, οι οποίοι παραδζχτθκαν ότι δεν ζκαναν λάκοσ. "Για 

όςο καιρό," είπαν, "κακϊσ είχαμε τισ εικόνεσ ςτθ χϊρα μασ, 

εκπλθρϊςαμε τθ ςυμφωνία μασ. Σϊρα που τουσ ςτεροφμαςτε, δεν 

πρζπει μόνο να πλθρϊςουμε. Ρωτιςτε τουσ ανκρϊπουσ τθσ Αίγινασ, οι 

οποίοι ζχουν τισ εικόνεσ. » Ζτςι, οι Ακθναίοι ζςτειλαν ςτθν Αίγινα και 

ηιτθςαν τθν αποκατάςταςθ των εικόνων, αλλά οι Αιγινιτεσ απάντθςαν 

ότι δεν είχαν καμία ςχζςθ με τουσ Ακθναίουσ. Οι Ακθναίοι αναφζρουν 

ότι αφοφ ζκαναν αυτό το αίτθμα, ζςτειλαν μία τριιρθ με οριςμζνουσ 



από τουσ πολίτεσ τουσ που, ερχόμενοι ςτο όνομα ολόκλθρου του λαοφ 

ςτθν Αίγινα, προςπάκθςαν να αποκτιςουν τισ εικόνεσ με διάφορουσ 

τρόπουσ. Όταν δεν μπόρεςαν να τισ αποκτιςουν ζδεςαν ςχοινιά γφρω 

από τισ εικόνεσ, για να τισ ςφρουν. Ενϊ προςπακοφςαν να τισ 

απομακρφνουν, ξζςπαςε  καταιγίδα και  ςειςμόσ. Αυτό οδιγθςε το 

πλιρωμα τθσ τριιρουσ ςε πανικό και μεγάλθ τρζλα, που άρχιςαν να 

ςκοτϊνουν ο ζνασ τον άλλο ςαν να ιταν εχκροί. Σελικά μόνο ζνασ από 

όλουσ ζφυγε, ο οποίοσ επζςτρεψε ςτο Φάλθρο  

Μετά από αυτό οι Αιγινιτεσ ψιφιςαν ότι  οι καρφίτςεσ πρζπει να είναι 

τα βαςικά πράγματα που προςφζρουν οι γυναίκεσ ςτα ιερά αυτϊν των 

δφο κεαινϊν. Επιπλζον, τίποτα άλλο δεν πρζπει να προςκομίηεται ςτο 

ναό, οφτε καν αγγειοπλαςτικι, και από εκείνθ τθν εποχι κα πρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται μόνο τα ποτά που καταςκευάηονται ςτθ χϊρα. " 

https://www.theoi.com/Ouranios/HoraDamia.html 

ΕΚΞΕΚΙΤΚΑ 

τθν ελλθνικι μυκολογία θ Ειλείκυια, ιταν δευτερεφουςα κεότθτα, 

κόρθ του Διόσ και τθσ Ήρασ βοθκά ςτον τοκετό τθσ Λθτοφσ ςτθν Διλο 

όπου γεννιζται θ Άρτεμισ και ο Απόλλωνασ (κατά μία εκδοχι) 

(Βικιπαίδεια) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Birth_of_Heracles_by_Jean_Jacques_Francois_Le_Barbier.jpg


Ήταν θ κεά τθσ γζννασ και των πόνων του τοκετοφ. Πριν και μετά τθ 

γζννα οι γυναίκεσ προςζφεραν διάφορα αφιερϊματα, λατρευόταν δε 

και ωσ κεά που φροντίηει τα νεογζννθτα. Άλλα ονόματα τθσ κεάσ ιταν 

Ειλικυια, Ελεφκεια, Ελενκώ, Ειλεικώ. Ο Όμθροσ πρϊτοσ τθν αναφζρει 

ωσ «ζφορο» του τοκετοφ και τθσ απελευκζρωςθσ τθσ εγκφου, 

προςτάτθσ κεά των επιτόκων. Χαρακτθριςτικόσ είναι ο μφκοσ για τθν 

Λθτϊ, που επί εννζα θμζρεσ ανζμενε, τθν κρατοφμενθ από τθν Ήρα, 

Ειλείκυια (Ομθρ. Υμνοσ προσ Απόλλωνα 117-130). 

 

Γζννθςθ Ακθνάσ από τθν κεφαλι του Δία, ςυμπαραςτάτθσ-βοθκόσ εικάηεται ότι   

απεικονίηεται θ Ειλείκυια 

Οι  ΓΕΠΕΣΤΞΞΚΔΕ  ι  ΓΕΠΠΑΜΔΕ ιταν κατθγορία δευτερευουςϊν 

κεοτιτων που ενεπλζκοντο ςτθν γονιμότθτα και ςτισ γεννιςεισ.  

(Encyclopedia Mythica, https://pantheon.org/articles/g/genetyllis.htm ) 

Κωλιάδοσ δζ ἐςτιν ἐνταῦκα Ἀφροδίτθσ ἄγαλμα καὶ Γενετυλλίδεσ 

ὀνομαηόμεναι κεαί· δοκῶ δὲ καὶ Φωκαεῦςι τοῖσ ἐν Ἰωνίᾳ κεάσ, ἃσ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amphora_birth_Athena_Louvre_F32.jpg


καλοῦςι Γενναΐδασ, εἶναι ταῖσ ἐπὶ Κωλιάδι τὰσ αὐτάσ …… (Αφροδίτθ θ 

Κωλιάσ)Pausanias: Attika (Paus.1,1,1-1,5,5) - gottwein.de 

….. ὧσ ἡδὺ τὸ μζλοσ, ὦ πότνιαι Γενετυλλίδεσ, καὶ κθλυδριῶδεσ καὶ ... 

https://www.loebclassics.com/view/aristophanes-women_thesmophoria/2000/   

pb_LCL179.475.xm 

Η ΕΤΠΟΚΑ ιταν κεότθτα που λατρευόταν ςτθν Ιεράπολθ τθσ Φρυγίασ 

και ςε άλλεσ μικραςιατικζσ πόλεισ. Εκεωρείτο προςτάτιδα τθσ 

γονιμότθτασ και τθσ αφκονίασ. Σθ λάτρευαν με τα ίδια ςφμβολα που 

είχαν και θ Θεά Διμθτρα, θ Ειρινθ, θ Σφχθ και θ Ευκθνία.  

ε νομίςματα τθσ Ιεράπολθσ υπάρχει θ επιγραφι ΕΤΠΟΙΑ (ι ΕΤΒΟΙΑ) 

με μορφι τθν οποία περιβάλλουν χιτϊνασ, πζπλο και ςτεφάνθ. Η 

μορφι αυτι κρατάει το Κζρασ τθσ Αμάλκειασ. (Βικιπαίδεια) 

 

Η ΛΗΤΩ, η μθτζρα του Απόλλωνα, κόρθ του Σιτάνα Κοίου και τθσ 

Σιτανίδασ Φοίβθσ, αδελφι τθσ Αςτερίασ και τθσ Ορτυγίασ. Ανικει 

δθλαδι ςτθν πρϊτθ γενιά των κεϊν και προθγείται του Δία, ςτον οποίο 

υποτάςςεται μζςω του γάμου τουσ, όπωσ ιδθ αναφζραμε. Και αυτι θ 

ερωμζνθ του Δία δζχκθκε τθν οργι τθσ Ήρασ που όριςε κανζνασ τόποσ 

να μθν δεχκεί τθ Λθτϊ για να γεννιςει. Ζτςι, θ Λθτϊ περιπλανικθκε 

από τόπο ςε τόπο. Με αφετθρία το κζντρο τθσ Βόρειασ Κριτθσ, κάνει 

τον περίπλου του νθςιοφ, περνά ςτα ανατολικά παράλια τθσ 

θπειρωτικισ Ελλάδασ, από τθν Ακινα μζχρι τθ κόπελο, ςυνεχίηει 

βόρεια, από τον Θερμαϊκό μζχρι τθ αμοκράκθ· ςτθ ςυνζχεια 

κατεβαίνει νότια παραπλζοντασ τθ Μικρά Αςία και τα νθςιά του 

ανατολικοφ Αιγαίου, από τθν Κδθ μζχρι τθν Κνίδο, με μια παράκαμψθ 

προσ τθ κφρο· τζλοσ, από τθν Κάρπακο διαπλζει το Αιγαίο διαγϊνια 

προσ τα δυτικά μζχρι τθν άγονθ Διλο που ζπλεε πάνω ςτθ κάλαςςα. 

Εκεί γεννικθκε πρϊτθ θ Άρτεμθ που βοικθςε τθ μθτζρα τθσ να 

ξεγεννιςει και τον αδελφό τθσ. φμφωνα με άλλθ εκδοχι, θ Ήρα όριςε 

να μθν γεννιςει θ Λθτϊ ςε τόπο που τον βλζπει ο ιλιοσ. Όμωσ ο 

Βορζασ, υπακοφοντασ ςε εντολζσ του Δία, οδιγθςε τθ Λθτϊ ςτον 

Ποςειδϊνα, που δθμιοφργθςε ζναν υδάτινο κόλο πάνω από το νθςί τθσ 

https://www.gottwein.de/Grie/paus/paus0101.php
https://www.loebclassics.com/view/aristophanes-wome


Διλου. Ζτςι, «φτιάχτθκε» ζνασ τόποσ ανιλιοσ, για να γεννιςει θ Λθτϊ 

τα παιδιά τθσ. Όμωσ, αυτό δεν ιταν δυνατό χωρίσ τθν παρουςία τθσ 

κεάσ του τοκετοφ, τθσ Ειλείκυιασ, και παρά τθν παρουςία όλων των 

υπολοίπων κεαινϊν, πλθν φυςικά τθσ Ήρασ. Εννζα μερόνυχτα 

κοιλοπονοφςε θ Λθτϊ ςτθ ρίηα του μοναδικοφ δζντρου του νθςιοφ, μιασ 

φοινικιάσ, μζχρι που οι κεζσ ζςτειλαν τθν αγγελιοφόρο των κεϊν Κριδα 

ςτον Όλυμπο, για να πείςει τθν Ήρα να αφιςει τθν Ειλείκυια να κατεβεί 

ςτο νθςί και να βοθκιςει τθν ταλαιπωρθμζνθ γυναίκα. Σθσ ζταξε 

μάλιςτα ζνα περιδζραιο εννζα πιχεισ μακρφ από χρυςό και κεχριμπάρι. 

Ζτςι γεννικθκε ο Απόλλωνασ. Και κακϊσ ιταν θ ζβδομθ μζρα του μινα, 

κφκνοι πζταξαν επτά φορζσ πάνω από το νθςί τθν ϊρα που γεννιόταν ο 

κεόσ. Μια χρυςι μίτρα, μια λφρα και ζνα άρμα ηεμζνο ςε κφκνουσ ιταν 

τα δϊρα του Δία ςτον γιο του και του όριςε να πάει αμζςωσ ςτουσ 

Δελφοφσ. Όμωσ οι κφκνοι οδιγθςαν τον Απόλλωνα πρϊτα ςτθ χϊρα 

τουσ, ςτθ χϊρα των Τπερβορείων με τον κακαρό ουρανό, ςτισ όχκεσ του 

Ωκεανοφ πζρα από τον Βόρειο Άνεμο, οι οποίοι κακιζρωςαν λατρεία 

προσ τιμι του κεοφ αδιάκοπθ. Ζνα χρόνο ζμεινε εκεί ο Απόλλωνασ και 

μετά ιρκε ςτουσ Δελφοφσ και ίδρυςε το μαντείο του. Και κάκε χρόνο 

γιόρταηαν τθν ζλευςθ του κεοφ με εκατόμβεσ. (www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/gods/apollo/) 

 

                                                   Μσθική Αναζήηηζη 



 

                   Latona and the Lycian Peasants, ca. 1605, by Jan Brueghel the Elder. 

                              https://en.wikipedia.org/wiki/Leto 

Η νφμφθ ΟΑΚΑ, ιταν μία από τισ επτά κόρεσ του Άτλαντα και τθσ 

Πλειόνθσ, γνωςτισ και ωσ μία από τισ Πλειάδεσ. Ο μφκοσ τισ κζλει να 

γεννιοφνται ςτο όροσ Κυλλινθ, που τότε ανικε ςτθν αρχαία Αρκαδία. 

Η Μαία, θ ελικοβλζφαρθ και ιοπλόκαμθ, ςφμφωνα με τον ιμωνίδθ, 

ιταν θ ομορφότερθ, θ μεγαλφτερθ και θ πιο ςυνεςταλμζνθ, ζςμιξε με 

τον Πατζρα των κεϊν Δία και γζννθςε τον κεό Ερμι, τον αγγελιαφόρο 

των κεϊν και ψυχοπομπό. Είναι προςτάτιδα των εγκφων και ςυνδζεται 

άμεςα με τον τοκετό και τθν γζννθςθ. (https://el.m.wikipedia.org/wiki/Μαία) 

Από τθν νφμφθ Μαία, προζρχεται και θ ονομαςία του μθνόσ Μαΐου. 

φμφωνα με τουσ ομθρικοφσ φμνουσ, θ Μαία ηοφςε απομονωμζνθ ςε 

μια ςπθλιά ςτθν Κυλλινθ. Εκεί ενϊκθκε με τον Δία όπου αργότερα: 

«Ηθνί τζκε κφδιμον Ερμιν, ιερόν λζχοσ ειςαναβάςα» (= γζννθςε ςτον 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Brueghel_the_Elder


Δία τον δοξαςμζνο κεό Ερμι, από τον φπνο τθσ ςτο ιερό κρεβάτι) 

(Ηςιόδου Θεογονία 938). 

 

                            Ο θεός Ερμής και η Μαία (θωηό από Βικιπαίδεια) 

 

Apollo, Zeus, Maia and the infant Hermes, Caeretan black figure hydria C6th B.C., Musee du 

Louvre , https://www.theoi.com/Nymphe/NympheMaia.htm 

 



Θ Μαία ζδωςε το όνομά τθσ ςε όλεσ τισ μαίεσ που ςυμπαρίςτανται και 
βοθκοφν τισ γυναίκεσ, κατά τον τοκετό και απαλφνουν τισ ωδίνεσ. 

Θ μαιευτικι ςτθν Ελλθνορωμαϊκι αρχαιότθτα κάλυπτε ζνα ευρφ φάςμα 
γυναικϊν, όπωσ τισ γερόντιςςεσ που ςυνζχιηαν τισ λαϊκζσ ιατρικζσ 
παραδόςεισ ςτα χωριά τθσ Ρωμαϊκισ Αυτοκρατορίασ, εκπαιδευμζνεσ 
μαίεσ που αποκτοφςαν τισ γνϊςεισ τουσ από διάφορεσ πθγζσ και άριςτα 
εκπαιδευμζνεσ γυναίκεσ οι οποίεσ κεωροφνταν γιατροί.[15] Ωςτόςο, 
υπιρχαν ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά που κεωροφνταν επικυμθτά ςε 
μια «καλι» μαία, όπωσ περιγράφεται από τον ιατρό ορανό τον 
Εφζςιο ςτον 2ο αιϊνα. το ζργο του, Γυναικεία, δθλϊνει ότι ζνα 
κατάλλθλο άτομο πρζπει να είναι εγγράμματο, ψφχραιμο, με καλι 
μνιμθ, αξιοςζβαςτο και γενικά με άρτιεσ τισ αιςκιςεισ τθσ (όραςθ, ακοι 
κ.α.), αρτιμελισ, εφρωςτθ και ςφμφωνα με κάποιουσ, προικιςμζνθ με 
μακριά λεπτά δάκτυλα και κοντά νφχια. Ο ορανόσ επίςθσ προτείνει 
θ μαία να ζχει ςυμπονετικι διάκεςθ (αν και δεν χρειάηεται να ζχει 
γεννιςει θ ίδια) και να κρατά τα χζρια τθσ απαλά για τθν άνεςθ τθσ 
μθτζρασ και του βρζφουσ. Ο Πλίνιοσ, ζνασ άλλοσ ιατρόσ τθσ εποχισ, 
εκτιμοφςε τθν ευγζνεια και μια ιςυχθ και ατάραχθ διάκεςθ ςε 
μαία. Φαίνεται να υπιρχαν τρεισ βακμίδεσ μαιϊν: θ πρϊτθ ιταν τεχνικά 
καταρτιςμζνθ, θ δεφτερθ είχε περιοριςμζνθ γνϊςθ μαιευτικισ και 
γυναικολογίασ από κείμενα, αλλά θ τρίτθ ιταν άριςτα εκπαιδευμζνθ και 
κεωροφνταν ωσ ειδικι ιατρόσ με εξειδίκευςθ ςτθ μαιευτικι.  

Θ Αγνοδίκθ είναι θ πρϊτθ γυναίκα που καταγράφεται να εξαςκεί το 
επάγγελμα τθσ γυναικολόγου - μαίασ ςτθν Αρχαία Ελλάδα.  

Οι μαίεσ ιταν γνωςτζσ με πολλοφσ τίτλουσ ςτθν αρχαιότθτα, 
όπωσ ιατρίνθ (νοςοκόμα), μαία, οstestrix (μαία)και medica (ιατρόσ). 
 Φαίνεται ότι θ μαιευτικι είχε διαφορετικι αντιμετϊπιςθ ςτο ανατολικό 
άκρο τθσ Λεκάνθσ τθσ Μεςογείου εν αντικζςει με τθ δυτικι. τθν 
Ανατολι (Λωνία), κάποιεσ γυναίκεσ προχωροφςαν πζρα από το 
επάγγελμα τθσ μαίασ ςε αυτό του γυναικολόγου, για το οποίο απαιτείτο 
επίςθμθ εκπαίδευςθ. Επίςθσ υπιρχαν κάποια γραπτά κείμενα περί 
γυναικολογίασ που κυκλοφοροφςαν ςτουσ ιατρικοφσ και μορφωμζνουσ 
κφκλουσ που είχαν ςυγγραφεί από ελλθνίδεσ γυναίκεσ ιατροφσ, αν και 
ςϊηονται ςχετικά λίγεσ ςε αρικμό. Με βάςθ αυτά τα γεγονότα, φαίνεται 
ότι θ μαιευτικι ςτθν αρχαία Ελλάδα και ςτθν ευρφτερθ περιοχι του 
ελλαδικοφ χϊρου και αργότερα ςτθν επικράτεια τθσ Ρωμαϊκισ 
Αυτoκρατορίασ, ιταν ζνα αξιοςζβαςτο επάγγελμα ςτο οποίο 
αξιοςζβαςτεσ γυναίκεσ μποροφςαν να κερδίςουν τα προσ το ηθν και 
αρκετι υπόλθψθ ϊςτε να εκδϊςουν ζργα τα οποία διαβάηονταν και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE#cite_note-Flemming-359-15
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%BF_%CE%95%CF%86%CE%AD%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%BF_%CE%95%CF%86%CE%AD%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B2%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1(%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1


αναφζρονταν από άνδρεσ ιατροφσ. Για τθν ακρίβεια, αρκετοί ρωμαϊκοί 
νόμοι προτείνουν εντόνωσ οι μαίεσ να απολαμβάνουν κοινωνικι κζςθ 
και αμοιβι ςυγκρινόμενθ με αυτι των ανδρϊν ιατρϊν. Ζνα παράδειγμα 
τζτοιασ μαίασ είναι θ άλπθ τθσ Λιμνου, οποία ζγραψε για τισ 
γυναικείεσ αςκζνειεσ και αναφζρεται αρκετζσ φορζσ ςτα ζργα του 
Πλίνιου.  

 
               Αρχαίο Ρωμαϊκό ανάγλυφο μιασ μαίασ , από El.wikopedia.org 

 Ωςτόςο, ςτθ Ρωμαϊκι Δφςθ, οι γνϊςεισ μασ για τισ μαίεσ προζρχονται 
κυρίωσ από επιτφμβιεσ ςτιλεσ. Ζχουν διατυπωκεί δφο κεωρίεσ ωσ προσ 
τισ απεικονίςεισ των ςτθλϊν αυτϊν. Θ πρϊτθ είναι ότι θ μαιευτικι δεν 
ιταν ζνα ελκυςτικό επάγγελμα για τισ εγγενϊσ ελεφκερεσ γυναίκεσ, 
επομζνωσ οι περιςςότερεσ μαίεσ ιταν δοφλεσ ι προζρχονταν από 
δοφλουσ. φμφωνα με τθ δεφτερθ, από τθ ςτιγμι που οι περιςςότερεσ 
επιτφμβιεσ ςτιλεσ περιγράφουν τισ γυναίκεσ ωσ απελεφκερεσ, μπορεί 
να υποτεκεί ότι οι μαίεσ εκτιμοφνταν αρκετά, και ότι κζρδιηαν αρκετά 
ϊςτε να εξαγοράςουν τθν ελευκερία τουσ. Δεν είναι γνωςτά τα κριτιρια 
ςφμφωνα με τα οποία κάποιεσ δοφλεσ επιλζγονταν για να 
εκπαιδευκοφν ωσ μαίεσ. Νεαρζσ δοφλεσ ίςωσ να πζρναγαν ζνα είδοσ 
μακθτείασ, αν και είναι ποφ πικανό οι μθτζρεσ να δίδαςκαν τισ κόρεσ 
τουσ.  

Σα πραγματικά κακικοντα μιασ μαίασ ςτθν αρχαιότθτα ιταν κυρίωσ να 
βοθκοφν ςτον τοκετό, αν και μπορεί να βοθκοφςαν και με άλλα ιατρικά 
προβλιματα γυναικείασ φφςθσ αν χρειαηόταν. υχνά, θ μαία κα ηθτοφςε 
τθ βοικεια ενόσ ιατροφ ςτθν περίπτωςθ μιασ πιο δφςκολθσ γζννασ. ε 
πολλζσ περιπτϊςεισ θ μαία κα ςυνοδευόταν από δφο ι τρεισ 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AC%CE%BB%CF%80%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9B%CE%AE%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CE%AE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancient_Roman_relief_carving_of_a_midwife_Wellcome_M0003964.jpg


βοθκοφσ. τθν αρχαιότθτα τόςο οι μαίεσ όςο και οι ιατροί πίςτευαν ότι 
θ καλφτερθ κζςθ τοκετοφ ιταν θ κακιςτι κζςθ. Επομζνωσ, κατά τον 
τοκετό, οι μαίεσ ζφερναν ζνα ςκαμπό ςτο ςπίτι τθσ ετοιμόγεννθσ. το 
κάκιςμα του ςκαμνιοφ υπιρχε μια τρφπα ςε ςχιμα θμιςελινου μζςα 
από το οποίο κα γεννιόταν το βρζφοσ. Σο ςκαμνί ι θ καρζκλα ςυχνά είχε 
μπράτςα από τα οποία θ μθτζρα πιανόταν. Σα περιςςότερα από αυτά τα 
κακίςματα είχαν πλάτεσ όπου θ γυναίκα μποροφςε να γείρει, αλλά ο 
ορανόσ περιγράφει κάποιεσ περιπτϊςεισ όπου θ καρζκλα δεν είχε 
πλάτθ και μία βοθκόσ κα ςτεκόταν πίςω από τθ μθτζρα, 
υποςτθρίηοντασ τθν. Θ μαία κακόταν αντικριςτά από τθ μθτζρα, 
ενκαρρφνοντασ και υποςτθρίηοντασ τθν, δίνοντασ οδθγίεσ για τισ 
αναπνοζσ και τισ ωκιςεισ, μαλάςςοντασ ενίοτε το κολπικό άνοιγμα και 
υποςτθρίηοντασ το περίναιο κατά τον τοκετό. Οι βοθκοί ίςωσ 
βοθκοφςαν πιζηοντασ προσ τα κάτω τθν κοιλιά τθσ μθτζρασ. 

Σελικά, θ μαία ζπαιρνε το βρζφοσ, το τοποκετοφςε μζςα ςε κομμάτια 
υφάςματοσ, ζκοβε τον ομφάλιο λϊρο και κακάριηε το βρζφοσ. Σο 
βρζφοσ μετά παςπαλιηόταν με κακαρό αλάτι ςε μορφι ςκόνθσ, με 
ανκρακικό νάτριο ι με νιτρικό κάλιο για να απορροφιςουν τα 
υπολειπόμενα ςωματικά υγρά του τοκετοφ, ξεπλενόταν, παςπαλιηόταν 
ξανά και ξεπλενόταν. Μετά, οι μαίεσ κακάριηαν όςθ βλζννα υπιρχε ςτθ 
μφτθ, ςτο ςτόμα, ςτα αυτιά ι ςτον πρωκτό. Ο ορανόσ ενκάρρυνε τισ 
μαίεσ να βάηουν ελαιόλαδο ςτα μάτια του βρζφουσ για να κακαρίηουν 
τα υπολείμματα του τοκετοφ και να τοποκετοφν ζνα κομμάτι μάλλινο 
φφαςμα βρεγμζνο με ελαιόλαδο γφρω από τον ομφάλιο λϊρο. Μετά τον 
τοκετό, θ μαία αποφάςιηε αν το βρζφοσ ιταν υγιζσ και κατάλλθλο για 
ανατροφι ι όχι. Επικεωροφςε το νεογζννθτο για  εκ γενετισ 
διαταραχζσ και ζλεγχε το κλάμα του για τθν ευρωςτία και ηωθρότθτα 
του. Σελικά, οι μαίεσ ζδιναν το πόριςμα για τισ πικανότθτεσ επιβίωςθσ 
του βρζφουσ και ςυνιςτοφςαν τθν ζκκεςθ βρεφϊν με ςοβαρζσ 
δυςμορφίεσ.  

Οι υπθρεςίεσ μιασ μαίασ δεν ιταν φτθνζσ, επομζνωσ οι φτωχότερεσ 
γυναίκεσ υποχρεωτικά αρκοφνταν με τισ γυναίκεσ τθσ οικογζνειασ τουσ. 
Πολλζσ πλοφςιεσ οικογζνειεσ διζκεταν τισ προςωπικζσ τουσ μαίεσ. 
Ωςτόςο θ μεγάλθ πλειοψθφία των γυναικϊν ςτον Ελλθνορωμαϊκό 
κόςμο λάμβαναν αυτιν τθ φροντίδα από μιςκωμζνεσ μαίεσ. 
Μποροφςαν, ανάλογα με τθν οικονομικι επιφάνεια τουσ, να διαλζξουν 
μια μαία με το ανάλογο επίπεδο γνϊςεων. Μποροφςαν επίςθσ να 
διαλζξουν αν κα προςλάμβαναν μαία που εξαςκοφςε τθν παραδοςιακι 
ιατρικι ι κάποια που γνϊριηε τισ νεϊτερεσ μεκόδουσ επαγγελματικοφ 
τοκετοφ. Όπωσ και πολλά άλλα πράγματα ςτθν αρχαιότθτα, θ ποιοτικι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BC%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BC%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA_%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AD%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1


γυναικολογικι φροντίδα εξαρτιόταν από το κοινωνικο-οικονομικό 
επίπεδο τθσ αςκενοφσ. 

Από Ελλθνικι Μαιευτικι και Γυναικολογία, Θ Μαιευτικι μζχρι και τον 19ο αιϊνα, ζργιοσ Λ. 

Μανταλενάκθσ 

https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2013/05/h-stigmh-ths-gennhshs-spanies-

apeikoniseis-toketoy-sthn-arxaiothta.html 

Οι  ΚΩΠΚΑΔΕ ΠΤΟΦΕ, ςτθν Ελλθνικι Μυκολογία είναι γνωςτζσ οι 4 

Νφμφεσ : θ Ναλλιφάεια, θ υνάλλαςισ, θ Πθγαία και θ Λαςισ. Σθν 

ονομαςία αυτι τθν πιραν από τον Κωνα, τον γιό του Γαργθττοφ, όταν 

εκείνοσ ταξίδεψε ςτθν Ηλεία. Οι Νφμφεσ αυτζσ είχαν κεραπευτικζσ 

ικανότθτεσ, λατρεφονται και ωσ κεραπευτζσ των ηϊων. Σο ιερό τουσ 

υπιρχε ςτθν Ηλεία, όπωσ γράφει ο Παυςανίασ (Σϋ 22, 7), ςτθν 

κωμόπολθ Ηράκλεια, κοντά ςτθν πθγι του ποταμοφ Κυκιρου ι 

Κυκιριου. Ο Παυςανίασ, αλλά και ο τράβων επίςθσ βεβαιϊνουν, ότι 

όποιοσ λουηόταν ςτα νερά τθσ πθγισ αυτισ κεραπευόταν από κάκε 

είδουσ πόνο. (Βικιπαίδεια, και Παυσ. 6/22.7, Στραβ. 8/3.32) 

 

                      Ηωγραφικό ζργο του Παφλου Πιςςάνου (ςε αναπαράςταςθ) 

https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2013/05/h-stigmh-ths-gennhshs-spanies-apeikoniseis-toketoy-sthn-arxaiothta.html
https://arxaia-ellinika.blogspot.com/2013/05/h-stigmh-ths-gennhshs-spanies-apeikoniseis-toketoy-sthn-arxaiothta.html


Οι Νφμφεσ είναι ςυνυφαςμζνεσ με τον κφκλο τθσ ηωισ, με τθν γζννθςθ  

και με τον κάνατο, παραςτάςεισ δε, ςτα ζργα των τεχνϊν τισ δείχνουν 

να διαφυλάττουν τθ ηωι βρεφϊν που κινδυνεφουν, αλλά και να 

παρευρίςκονται ςε τελετουργικά κανάτου. 

www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/water/page_059.html 

Η ΩΝΤΡΡΟΗ ι ΚΠΠΗ ι ΕΤΚΠΠΗ Θ ΙΕΣΚ κυγατζρα του Κενταφρου 

Χείρωνα και τθσ Χαρικλϊσ, μθτζρα τθσ Μελανίπθσ. Μυκολογείται ότι, 

επειδι θ Ωκυρρόθ ιταν εξαιρετικι μάντισ, τθ ηιλεψε ακόμα και ο ίδιοσ 

ο κεόσ τθσ μαντικισ, ο Απόλλων, και τθ μεταμόρφωςε ςε άλογο 

(Οβιδίου «Μεταμορφϊςεισ», ΙΙ 633). 

 www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/  

Μελανίππθ ἡ ςοφὴ και Μελανίππθ ἡ δεςμῶτισ είναι δφο 

αποςπαςματικά ςωςμζνα ζργα του Ευριπίδθ, που ςτρζφονται γφρω 

από τον κεςςαλικό μφκο Χείρων - Αίολοσ - Μππθ - Μελανίππθ. Ακόμθ και 

ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ πθγζσ (τράβωνασ, Διονφςιοσ Αλικαρναςςζασ, 

Παυςανίασ, Διόδωροσ, Τγίνοσ) δεν ςχθματίηεται μία ςαφισ εικόνα για 

τον μφκο που επεξεργάςτθκε ο Ευριπίδθσ και ο οποίοσ εκτυλίςςεται ςτθ 

Βοιωτία ι τθ Κεςςαλία και μεταφζρεται ςτθ Ν. Λταλία. Λζγεται, ακόμθ, 

ότι παλαιότερα το όνομα αυτισ τθσ Νφμφθσ ιταν Κζτιδα.  

Σθν Μππθ, κόρθ του Κζνταυρου Χείρωνα, είδε ο Αίολοσ, ο γιοσ του 

Ζλλθνα με καταγωγι από τον Δία, και τθν ερωτεφτθκε. Αποπλάνθςε τθν 

κόρθ κρυφά από τον πατζρα τθσ και αυτι ζμεινε ζγκυοσ. Όταν πια δεν 

μποροφςε να κρφψει τθν κοιλιά τθσ, ζφυγε ςτα βουνά, όπου και 

γζννθςε. Σθν ζψαξε ο πατζρασ τθσ και εκείνθ, από ντροπι για το 

πάκθμά τθσ, προςευχικθκε ςτουσ κεοφσ να μθν τθν αναγνωρίςει ο 

πατζρασ τθσ, και οι κεοί, κυρίωσ θ Άρτεμθ, μεταμόρφωςαν και τθν ίδια 

και τον πατζρα τθσ ςε αςτεριςμοφσ για τθν ευςζβειά τουσ. Όμωσ τουσ 

τοποκζτθςαν ζτςι ςτον ουρανό, ϊςτε να μθν φαίνεται ο αςτεριςμόσ τθσ 

κόρθσ (Ἳπποσ) από τον αςτεριςμό του πατζρα (Κζνταυροσ) μάλιςτα, δεν 

φαίνεται το πίςω μζροσ τθσ, για να μθν αναγνωρίηεται το φφλο τθσ -ότι, 



δθλαδι, είναι γυναίκα. (Ερατ., Κατ. 1.18.8, -1.18.19) Κατά άλλουσ ο 

αςτεριςμόσ αυτόσ είναι ο Πιγαςοσ. 

τον Οβίδιο θ αιτία που οδιγθςε ςτθ μεταμόρφωςθ τθσ Νφφθσ είναι 

άλλθ. Αρχικά λεγόταν Ωκυρρόθ από τον τόπο όπου γεννικθκε -ςτθν 

όχκθ ενόσ ρυακιοφ με γριγορα νερά (ὠκὺσ = γριγοροσ, ορμθτικόσ, 

ταχυκίνθτοσ). Και ςε αυτιν τθν εκδοχι πατζρασ τθσ είναι ο Κζνταυροσ 

Χείρωνασ και μθτζρα τθσ θ Νφμφθ Χαρικλϊ. Μόλισ γεννικθκε τθσ 

δόκθκε το χάριςμα τθσ μαντικισ, όμωσ το χρθςιμοποίθςε άςκεπτα, 

κακϊσ αποκάλυψε ςτον πατζρα τθσ και ςτον μικρό προςτατευόμενο και 

μακθτευόμενό του Αςκλθπιό τθ μυςτικι ιςτορία των κεϊν παρά τθ 

ςχετικι απαγόρευςθ. Εκείνοι τθν τιμϊρθςαν μεταμορφϊνοντάσ τθν ςε 

άλογο. Από τότε ονομάςτθκε Λππϊ. (Οβ., Μετ. 2.635 κ.ε.)      

 

www.greek-

language.gr/digitalResources/ancient_greek/mythology/lexicon/metamorfoseis/ 



τισ Ανώτατεσ χολζσ Κατρικισ τθσ Κνίδου, Κω, Αλεξάνδρειασ, 

Επιδαφρου, Σρίκκθσ, Εφζςςου, Ακθνϊν, Ρόδου, Μιλου, Σιτάνθσ ςτθν 

ικυωνία, και εν γζνει ςτα 320 Αςκλθπιεία-κεραπευτιρια τθσ ευρφτερθσ 

επικράτειασ του αρχαίου Ελλθνικοφ κόςμου, ςπουδαίεσ γυναίκεσ 

επιςτιμονεσ, γιάτριςςεσ, μαίεσ, άςκθςαν τθν ιατρικι, όπωσ οι:  

Φαιναρζτθ και Δεινομάχθ, μθτζρα και κόρθ του Πατζρα τθσ Ιατρικισ 

Ιπποκράτθ 

Αγνοδίκθ θ Ακθναία,  

Φανοςτάτθ, μθτζρα του ωκράτουσ 

Ερμιόνθ, 

 Ιεωρίσ θ Ξιμνια,  

Ευτυχία,  

τραβωνία θ Φωκαϊσ 

Ολυμπιάσ θ Ιθβαία, 

 Φιλονίλα και Ζιναϊσ από τθν Σαρςό τθσ Νιλικίασ, 

 Φιλίςτα θ Ηλεία,  

άλπθ θ Ξζςβια, 

Ουρώ θ Ρόδια,  

Ιεοδοςία 

Οθτροδώρα 

Αςπαςία, θ γυναικολόγοσ  

Παμφφλθ 

Βερενίκθ 

Οι αδελφζσ Ερμιόνθ και Ευτυχία 



Νλεοπάτρα, βοθκόσ και ςυνεργάτρια του μεγάλου ιατροφ Γαλθνοφ  και 

πολλζσ άλλεσ, αγνοθμζνεσ από τθν λικθ του χρόνου και από τθν 

καταςτροφι του γνωςιακοφ πλοφτου τθσ Αρχαίασ Ελλάδοσ και τθσ 

δαιμονοποίθςθσ τθσ γυναίκασ που ακολοφκθςε  . 

H ΑΓΝΟΔΙΚΗ η Αθηναία 

 

                                 Αγνοδίκη, θωηό από  WorldPress.comην 

Θρυλικι προςωπικότθτα τθσ Αρχαίασ Ελλάδοσ, θ οποία ζηθςε τον 4ο 

αιϊνα π.Χ, καταγόμενθ από εφπορθ οικογζνεια, θ οποία, μάλλον,  τθν 



ενκάρρυνε να ακολουκιςει το αςίγαςτο πάκοσ τθσ για τθν Ιατρικι 

επιςτιμθ. Σθν ιςτορία τθσ Αγνοδίκθσ περιγράφει ο Ρωμαίοσ, Γάϊοσ 

Ιοφλιοσ  Υγινοσ ςτα Fabulae, ο οποίοσ υπιρξε ο διευκυντισ τθσ 

Παλατινισ Βιβλιοκικθσ ςτθν Αλεξάνδρεια.  

τθν αρχαία Ακινα του 4ου αιϊνα π.Χ, υπιρχε νόμοσ που απαγόρευε 

ςτισ γυναίκεσ να αςκοφν το ιατρικό επάγγελμα. Η Αγνοδίκθ, 

ακολουκϊντασ τθν προτροπι του πατζρα τθσ και τθ δίψα τθσ για 

μάκθςθ, ζκοψε τα μαλλιά τθσ, ντφκθκε άνδρασ και επιγε ςτθν 

Αλεξάνδρεια, όπου μακιτευςε δίπλα ςτον μζγιςτο Ζλλθνα  ιατρό και 

ανατόμο τθσ Ελλθνιςτικισ περιόδου, τον Ηρόφιλο  τον Χαλκθδόνιο, 

(331-280 π.Χ) καταγόμενο από τα παράλια τθσ Μ. Αςίασ.  

τισ 3 Ιουνίου του 350 π.Χ περάτωςε τισ ςπουδζσ τθσ, ςτθν 

γυναικολογία, κατακτϊντασ τθν υψθλότερθ βακμολογία, χωρίσ να ζχει 

γίνει, ακόμα, γνωςτι θ γυναικεία ταυτότθτά τθσ. 

 

                                              Φωτό από docmed.gr 

Επιςτρζφοντασ ςτθν Ακινα άρχιςε να αςκεί το επάγγελμά τθσ, με πολφ 

μεγάλθ επιτυχία, γιατί λόγω τθσ γυναικείασ φφςθσ τθσ και παιδείασ τθσ, 



κατανοοφςε τθν ψυχοςφνκεςθ τθσ γυναίκασ, τθσ εγκφου, επιτόκου και 

μετά λεχϊνασ. Η τεράςτια αποδοχι τθσ, από τον γυναικείο πλθκυςμό, ο 

οποίοσ τθν εμπιςτευόταν αμζριςτα, γνωρίηοντασ, ίςωσ τθν γυναικεία 

ταυτότθτα τθσ, επζςυρε τθν ηιλεια από τουσ άρρενεσ ςυναδζλφουσ τθσ, 

οι οποίοι τθν κατθγόρθςαν ότι ςυνάπτει ερωτικζσ ςχζςεισ και 

διαφκείρει  τισ γυναίκεσ αςκενείσ τθσ, παραβιάηοντασ και 

εκμεταλλευόμενθ το ιατρικό τθσ επάγγελμα. Οδθγοφμενθ ςτθν 

ακροαματικι διαδικαςία τθσ δίκθσ, ςτο Δικαςτιριο  κάτω από το βάροσ 

τθσ απειλισ τθσ κανατικισ ποινισ, και κάτω από τθν πίεςθ των 

γυναικϊν που εξ αρχισ τθσ ςυμπαραςτάκθκαν, αναγκάςκθκε  

                                Φωτό από ancientgreecereloated.com 

τραβϊντασ τον χιτϊνα τθσ, να αποκαλφψει το ςτικοσ τθσ 

αποδεικνφοντασ τθν γυναικεία ταυτότθτά τθσ και το αβάςιμο των 

κατθγοριϊν. Οι άνδρεσ όμωσ κατιγοροί τθσ, μετά τθν αρχικι τουσ 

ζκπλθξθ, με περιςςότερθ ορμι,  ςυνζχιςαν λζγοντασ ότι παραβίαςε τον 

νόμο τθσ Ακθναϊκισ Δθμοκρατίασ, ο οποίοσ δεν επζτρεπε ςτισ γυναίκεσ 

να αςκοφν τθν ιατρικι. τθν Ακθναϊκι κοινωνία επικράτθςε αναταραχι 

και τότε ςτθν δεφτερθ δίκθ που ακολοφκθςε, όλεσ οι γυναίκεσ αςκενείσ 



τθσ, ιδίωσ οι πλοφςιεσ και οι εταίρεσ, διαμινυςαν ενϊπιον του 

Δικαςτθρίου, ότι αν καταδίκαηαν  τθν Αγνοδίκθ κα πζκαιναν μαηί τθσ. 

Κάτω από τθν ακαταμάχθτθ δφναμθ και πίεςθ του γυναικείου πλικουσ 

οι δικαςτζσ αναγκάςτθκαν να ακωϊςουν τθν Αγνοδίκθ και να τθσ 

επιτρζψουν τθν ςυνζχιςθ τθσ άςκθςθσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ.  Σο 

υμβοφλιο των 500 τθσ ζνδοξθσ Ακθναϊκισ Δθμοκρατίασ, ςτθν 

ςυνζχεια, τροποποίθςε τον νόμο επιτρζποντασ ςτισ γυναίκεσ να 

ςπουδάηουν τθν ιατρικι και να αςκοφν το επάγγελμα τθσ ιατροφ. 

Πθγζσ : Ε. Κατςαροφ από το Γενικό Νοςοκομείο Ηακφνκου, που παρουςιάςτθκε ςτο 

22ο ιατρικό ςυνζδριο Ενόπλων Δυνάμεων ςτθ Κεςςαλονίκθ, το 2008,  Βικιπαίδεια, 

Λατρικι online, docmed.gr, voltairenet.org (3 Λουνίου 2005), . 10 ΔΕΚΕΜΒΡΛΟΤ 2016 | 

22:26, Λατρικό αλόνι, από κακθγθτι τθσ Λςτορίασ τθσ Επιςτιμθσ, Κωνςταντίνοσ 

Γεωργακόπουλοσ, μζςα ςτο βιβλίο του «Αρχαίοι Ζλλθνεσ Λατροί». 

 Η ΦΑΠΟΣΑΣΗ, θ μθτζρα του  ωκράτουσ αςκοφςε το επάγγελμα τθσ 

μαίασ και εκ του επαγγζλματοσ τθσ μθτρόσ του ονομάτιςε τθν 

χαρακτθριςτικι μζκοδο διδαςκαλίασ του μαιευτικι, θ οποία ιταν 

μζκοδοσ, θ οποία ςε ςυνδυαςμό με μία μορφι υποκετικισ άγνοιασ εκ 

μζρουσ του και μζςα από μία διαδικαςία επαγωγικϊν ερωτιςεων και 

απαντιςεων, δθμιουργοφςε ζναν επαγωγικό διάλογο, που οδθγοφςε 

ςτθν αλικεια. 

 

                                                       docmed.gr 

http://www.docmed.gr/category/iatriko-saloni/


, όπωρ και ηων επιπλοκών ηος ηοκεηού αποδείσθηκε η εκηέλεζη καιζαπικήρ ηομήρ. Σήμεπα, η καιζαπική ηομή είναι η πιο δια 

 

                                            Φωτό από printerest.comδεδομζνθ σειποςπγική επέμβαζη πος γίνεηαι ζε 

ςγιή άηομα. H καιζαπική ηομή είναι η διάνοιξη ηων κοιλιακών  



Η Μητροδώρα  η Αθηναία, ήταν ιατρόσ που έζηςε τον 3ο ή 4ο αιώνα 

μ.Χ και υπήρξε η ςυγγραφέασ τησ πραγματείασ  «Περί των 

γυναικείων παθών τησ μήτρασ», η οποία είναι η αρχαιότερη ιατρική 

πραγματεία, γραμμένη από γυναίκα. 

To «Περί των γυναικείων πακϊν» ςϊηεται ςε δφο τόμουσ, που 

περιζχουν ςυνολικά 63 κεφάλαια, θ προςζγγιςθ των οποίων είναι 

ςαφϊσ επθρεαςμζνθ από τθν Ιπποκρατικι αντίλθψθ, αλλά 

τεκμθριϊνουν ιςχυρά και πολλά αμφιλεγόμενα κζματα 

ςυμπτωματολογίασ  και αιτιολογίασ τθσ τότε εποχισ, όπωσ π.χ για τθν 

φλεγμονι τθσ μιτρασ , κακϊσ και για αρκετζσ ειδικότθτεσ τθσ ιατρικισ.  

Η Μθτροδϊρα, αναφζρεται απευκείασ ςτα γραπτά του Ιπποκράτθ ςε 

αντίκεςθ με τουσ άρρενεσ ιατροφσ τθσ εποχισ τθσ οι οποίοι 

καταφεφγουν ςτισ άφκονεσ δευτερογενείσ πθγζσ των ενδιάμεςων 

αιϊνων. Η Μθτροδϊρα δεν αςχολικθκε με κζματα μαιευτικισ, 

τουλάχιςτον ςτουσ ςωηόμενουσ τομείσ. 

το ςωηόμενο ζργο τθσ αποκαλφπτεται θ μεγάλθ εμπειρία τθσ ςτθν 
κλινικι ιατρικι και μνθμονεφονται εξετάςεισ τόςο δακτυλοςκοπικζσ, 
όςο και με χριςθ εργαλείων, ταξινομϊντασ τα κολπικά εκκρίμματα και 
πρότεινε δικζσ τθσ πρωτότυπεσ ζρευνεσ, παρατθριςεισ και 
αιτιολογιςεισ, όπωσ ότι μολφνςεισ του ορκοφ προκαλοφν μολυςματικζσ 
κολπικζσ εκκρίςεισ.   

Τπάρχουν επίςθσ πολλζσ κεραπευτικζσ ουςίεσ ςτθν πραγματεία τθσ που 
δεν βρίςκονται ςε κανζνα άλλο κείμενο.  Σο ζργο τθσ περιείχε τθν 
πρϊτθ γνωςτι ιατρικι εγκυκλοπαίδεια ςε αλφαβθτικι ςειρά κεμάτων, 
Με αλφαβθτικζσ κεφαλίδεσ για ευκολία ςτθν αναφορά. Σο χειρόγραφο 
που τθν περιλαμβάνει όμωσ δεν είναι πλιρεσ και τελειϊνει με το 
γράμμα Ε. 

(Βηθηπαίδεηα) 

Η ΑΠΑΚΑ, ιατρόσ τθσ αρχαιότθτοσ, το ζργο τθσ οποίασ αςχολείται με 
τθ επεμβατικι γυναικολογία, των αμβλϊςεων ςυμπεριλαμβανομζνων. 

(Βηθηπαίδεηα)9 

Η ΝΞΕΟΠΑΣΡΑ Ζ΄ ΦΚΞΟΠΑΣΩΡ (Ιανουάριοσ 69 π.Χ–12 Αυγοφςτου 30 
π.Χ) (Βικιπαίδεια), θ διάςθμθ αρχαία Ελλθνίδα βαςίλιςςα τθσ Αιγφπτου, 



τθσ Δυναςτείασ των Πτολεμαίων, Ελλθνικισ οικογζνειασ Μακεδονικισ 
καταγωγισ, που κυβζρνθςε τθν Αίγυπτο μετά τον κάνατο του Ζλλθνα 
ςτρατθλάτθ Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τθν ελλθνιςτικι περίοδο, ιταν 
γνϊςτθσ τθσ φαρμακολογίασ-τοξικολογίασ και θ οποία αν και 
παντρεφτθκε τον 10χρονο αδελφό τθσ ςφμφωνα με τα αιγυπτιακά 
ζκιμα, είχε κατανοιςει ότι οι αιμομιξίεσ οδθγοφν ςε απογόνουσ με 
ψυχικζσ αςκζνειεσ, ςωματικά προβλιματα, ανεξζλεγκτα πάκθ, μείωςθ 
αναπαραγωγικισ λειτουργίασ, υψθλι περιγεννθτικι κνθςιμότθτα. 

 

               A. Cabanel «Θ Κλεοπάτρα δοκιμάηει δθλθτιρια για κρατουμζνουσ» 

 

                                                                   Carolchanning.net                                                  



 

τθν αρχαία ΟΚΠΩΚΝΗ ΝΡΗΣΗ, τθσ ιατρικισ προΐςτατο θ «κεά των 

Όφεων». Πάρεδρόσ τθσ ιταν ο κεόσ των ιατρϊν, Αςκλθπιόσ. Θεά και 

κεόσ είχαν ωσ ςφμβολο το φίδι, που ζκτοτε πζραςε ωσ ςφμβολο 

ιατρικισ ςε όλον τον κόςμο 

Σο γεγονόσ και μόνο ότι βρίςκουμε τθ λζξθ ‘ιατρόσ’ ςτισ πινακίδεσ τθσ 
γραμμικισ Β τθσ Κνωςοφ μαρτυρά ότι το κεραπευτικό ζργο, ο ρόλοσ του 
ιατροφ και ο κεςμόσ του ςτο κρθτομινω-μυκθναϊκό – τουλάχιςτον – 
περιβάλλον τθσ εποχισ ιταν οργανωμζνο, αποδεκτό και εν λειτουργία. 

ε αυτά, λοιπόν, τα ςυλλαβογράμματα, των αρχαίων μινωιτϊν, 
αναγνωρίηεται θ λζξθ ι-ja-τε > ιθτιρ > ιατρόσ. 



Σο γεγονόσ και μόνο ότι βρίςκουμε τθ λζξθ ‘ιατρόσ’ ςτισ πινακίδεσ τθσ 
γραμμικισ Β τθσ Κνωςοφ (αλλά και ςε αυτζσ των Μυκθνϊν και τθσ 
Πφλου) μαρτυρά ότι το κεραπευτικό ζργο, ο ρόλοσ του ιατροφ και ο 
κεςμόσ του ςτο κρθτομινω-μυκθναϊκό – τουλάχιςτον – περιβάλλον τθσ 
εποχισ ιταν οργανωμζνο, αποδεκτό και εν λειτουργία. 

τθ μινωικι Κριτθ, λεπτομζρειεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ ρυκμίηονταν 
από κανόνεσ υγιεινισ. Οι αίκουςεσ των λουτρϊν, τα υδραγωγεία και τα 
ςυςτιματα υπονόμων, είναι υψθλά δείγματα κοινωνικισ υγιεινισ 
φροντίδασ και απ’ τα ςθμαντικότερα τθσ αρχαιολογικισ ζρευνασ. 

Αξιοηιλευτεσ είναι οι γνϊςεισ των αρχαίων Κρθτϊν, ςχετικά με τθν 
ιαματικι ςθμαςία των μεταλλικϊν νερϊν! Σα νερά αυτά διοχετεφονταν 
ςε ειδικοφσ καταιονθτιρεσ. Και αυτοφσ τουσ βρίςκαμε όχι μόνο ςτα 
λουτρά των ανακτόρων, αλλά και ςτα δθμόςια λουτρά! Σα ακάκαρτα 
νερά απομακρφνονταν δια μζςου ενόσ επιμελθμζνου αποχετευτικοφ 
ςυςτιματοσ, από αγωγοφσ ςε υπονόμουσ, και όλθ αυτι θ εγκατάςταςθ 
μαρτυρά όχι μόνο προχωρθμζνεσ γνϊςεισ υδραυλικισ, αλλά και 
υγιεινισ!.. 

Αρχαία κρθτικά-μινωικά κείμενα, με φαρμακολογικό-κεραπευτικό 
περιεχόμενο είχαν μεταλαμπαδευκεί ςτουσ Αιγφπτιουσ, με τουσ 
οποίουσ οι Κριτεσ διζκεταν άριςτεσ εμπορικζσ, επικοινωνιακζσ και 
ςυγκοινωνιακζσ ςχζςεισ. Οι δε Αιγφπτιοι, από το περιεχόμενο αυτϊν 
είχαν αποκομίςει πολλζσ ιατρικζσ γνϊςεισ. 

Και μόνο το γεγονόσ ότι ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ αρωματικϊν και 
ιαματικϊν φυτϊν, που χρθςιμοποιοφςαν τόςο οι αρχαίοι Αιγφπτιοι, όςο 
και οι αρχαίοι Κριτεσ, ιταν γνωςτά με το πρωτοελλθνικό όνομά τουσ, 
επιτρζπει τθ διατφπωςθ τθσ άποψθσ ότι από τθν Κριτθ διαδόκθκαν 
ςτουσ γείτονεσ και όχι τ’ αντίςτροφο. Απ’ αυτά εξιγαγαν αικζρια ζλαια, 
που είχαν εξαίρετεσ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ. 

(Από δθμοςίευςθ: 26 Φεβρουαρίου 2010, Γιϊργου Λεκάκθ) 
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